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1. Seuramaksujen 2016 tilitys + jäsenrekisterit
Vielä on joillakin tilittämättä joukkueensa seuramaksut/-maksuja. Laittakaahan tulemaan pikaisesti
kaikki joukkueen tilille maksetut. Lisäksi joiltakin puuttuu vielä ajantasainen jäsenrekisteri, jossa
merkattuna seuramaksun maksaneet (115€ tai 105€). Muistakaa merkata myös toimihenkilöt listaan, jotta saadaan toimihenkilörekisteri ajan tasalle ja kaikki saavat siten asiaankuuluvat sähköpostit ja viestit.
Tili: FI9446002220103016, viesti: Seuramaksut x kpl + joukkueen nimi.

2. Vuoden 2016 toimihenkilösopimukset
Moni on jo toimihenkilösopimuksensa toimittanut, mutta edelleen niitä puuttuu paljon. Voitte
toimittaa ne toimistolle tai sähköpostiin (seurakoordinaattori@pari.org). Muistakaa maksaa myös
vuoden 2016 jäsenmaksu joko suoraan PaRin emotilille tai kootusti joukkueelta (nimet viestiin).
Vuoden 2016 jäsenmaksut:
10 € (lapset) / 15 € (yli 18 -vuotiaat) (HUOM: harrastajien seuramaksuun kuuluu jäsenyys)
Kannattajajäsenyys 50 €, Ainaisjäsenyys 150 €

3. Päivittäkää joukkueen nettisivut
Joukkueenjohtajat/nettivastaavat: Päivittäkää vähintään yhteystiedot, pelaajalista sekä laittakaa
joukkuemaksun suuruus näkyviin. Voitte myös laittaa seuramaksun sinne näkyväksi.

4. Joukkueiden toimintasuunnitelmat ja budjetit 2016 + toimintakertomukset 2015
Toimintasuunnitelmia ja talousarvioita vuodelle 2016 puuttuu edelleen joiltakin joukkueelta. Toimittakaa ne välittömästi toimistolle osoitteella seurakoordinaattori@pari.org.
Toimintakertomuksia kaikilta joukkueilta vuodelta 2015 odotellaan myöskin toimistolle.

5. Stadiumin bonukset
Joukkueille on jaettu lista viime vuoden bonuksista. Niitä voi alkaa käyttää heti. Muistakaa ottaa
bonukset joukkueelle aina kuin asioitte Stadiumilla. Muistuttakaa myös vanhempia, että voivat
kerätä joukkueelle bonuksia, mikäli eivät itse niitä kerää 
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6. Nuoren Suomen pelisäännöt
Jalkapallojoukkueet laativat vuosittain ennen pelikauden alkua Pelisäännöt sekä vanhempien ja
joukkueenjohdon että pelaajien ja joukkueenjohdon välille. Pelisäännöt täytetään Seuraohjelman
Pelisääntösivujen kautta. Pelisääntöjen lähetys oikeuttaa joukkueen osallistumisen piirin järjestämiin sarjoihin. Pelaajien ja joukkueenjohdon väliset pelisäännöt tulostetaan ja jaetaan allekirjoitettuna jokaisen pelaajan kotiin. Vanhempien ja joukkueenjohdon pelisäännöt täytetään nettilinkin
mukaisesti 30.4.2016 mennessä! Tässä linkki:
https://www.palloliitto.fi/ita-suomi/jasenpalvelut/kaikki-pelaa-nuorisotoiminta/operaatiopelisaannot

7. Valmennusopas on julkaistu
Seuran valmennusopas on nyt luettavissa PaRin nettisivuilta
http://www.pari.org/valmennus/valmennusopas/

8. Toni lomalla
Toni on talvilomalla vkon 9. Töissä jälleen 7.3.2016. Tarvittaessa ole yhteydessä Aleksiin
(nuorisopaallikko@pari.org) tai Minnaan (seurakoordinaattori@pari.org)

Kevään odotusterveisin Minna, Aleksi ja Toni

www.pari.org

