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Tammikuu:      Helmikuu: 
- jalkapallo kausi alkaa (loput ryhmät)   -harrastemaksu (talvi) listat laskutukseen 10.2 mennessä (talouspäällikkö) 
- 1.1 alkaa uusi pelipassi kausi    - budjetin teko (johtoryhmä) 
- P12-P20 ja T12-T18 sekä aikuisten ilmoittautuminen   - vanhempainpalaveri (joukkueenjohtajat/uudet ryhmät) 
sarjaan 31.1 mennessä (kilpailupäällikkö)   - jalkapallon lisenssin harrastaja hoitaa omatoimisesti (kilpailupäällikkö avustaa tarvittaessa)  
-joukkueenjohtajien koulutus (kilpailupäällikkö)   - kevään tekonurmivuorojen haku (valmennuspäällikkö, haku maaliskuun alussa)   
        - erotuomari koulutus (haku helmikuun lopussa) 
         

Maaliskuu:      Huhtikuu: 
- P8-P11 ja T8-T11 sekä aikuisten ilmoittautuminen   - otteluohjelman ilmoittaminen piiriin (kilpailupäällikkö) 
sarjaan 10.3 mennessä (kilpailupäällikkö)   - kevät kauden otteluohjelma (päävalmentajat) 
- peliasujen/seura-asujen  sovitus/tilaus erä 1 (kilpailupäällikkö)  - kausisuunnitelmien/harjoitussuunnitelmien (kesäkausi) tekeminen, vastuuvalmentajat/valmennuspäällikkö 
- kesän nurmivuorojen hakeminen (valmennuspäällikkö, haku maaliskuun lopussa) - joukkueenjohtaja koulutus (kilpailupäällikkö, tarvittaessa) 
- jaoston ja emoseuran kevätkokous   - futsal palkintojenjako 
- yleis -ja kohdeavustusten hakeminen (johtoryhmä)  - kevään hallimaksu listojen toimittaminen 
- futsal kausi päättyy           
 

Toukokuu:      Kesäkuu: 
- peliasujen/seura-asujen  sovitus/tilaus erä 2 (kilpailupäällikkö)  - talven salivuorojen hakeminen (valmennuspäällikkö) 
- välitilinpäätös 1.1-1.5 (talouspäällikkö)   - harrastemaksu (pallokoulu/naperopallo) listat laskutukseen 20.6 mennessä (talouspäällikkö) 
 -harrastemaksu (kesä) listat laskutukseen 20.5 mennessä (talouspäällikkö) - jalkapallon lisenssi (pallokoulu/naperopallo) listat 20.6. mennessä (kilpailupäälikkö) 
- jalkapallon lisenssi listat 20.5 mennessä (kilpailupäällikkö)  - naperopallo alkaa  -  
- pelinohjaaja koulutus (kilpailupäällikkö, kaikki 13 vuotta ja vanhemmat juniorit)  
- vanhempainpalaveri (joukkueenjohtajat) 
- pallokoulu, taitokoulu ja kortteliliiga alkaa 
- valmentaja koulutusta, uudet (valmennuspäällikkö)  
 

Heinäkuu:      Elokuu: 
- harjoitustauko      - seuran reissun järjestäminen 
- Kokkola Cup       - pallokoulun ja naperopallon kausi päättyy 
- syyskierroksen otteluohjelmat (päävalmentajat)    
 

Syyskuu:       Lokakuu: 
- jalkapallo kausi päättyy     - futsal kausi alkaa, ilmoittautuminen sarjaan 1.10 mennessä (kilpailupäällikkö) 
- valmentajakoulutusta (valmennuspäällikkö)   - valmentajakoulutusta (valmennuspäällikkö) 
- vanhemmat vs lapset harjoitusten pitäminen   - pelinohjaaja koulutus futsal (kilpailu -ja valmennuspäällikkö) 
- Norvalla Cup       - jalkapallon päättäjäiset 
- hallivuorojen hakeminen (valmennuspäällikkö)   - peliasujen/seura-asujen  sovitus/tilaus futsal (kilpailupäällikkö) 
        - kausi suunnitelmien (talvikaus) tekeminen, vastuuvalmentajat/valmennuspäällikkö 
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Marraskuu:      Joulukuu: 
- jalkapallo kausi alkaa     - syksyn hallimaksu listojen toimittaminen 
- ohjaaja avustusten hakeminen (johtoryhmä)   - Kisan palkintojenjako 
- jaoston syyskokous ja virkistäytymispäivä   - harjoitustauko 
- vuoden seuratekijän ja vuoden valmentajan palkitseminen  - seuraavan kauden lisenssien hankkiminen alkaa 1.12 
- futsal harrastemaksu listat laskutukseen .11 mennessä (talouspäällikkö) 
- futsal lisenssi listat 10.11 mennessä (kilpailupäällikkö) 
- palkittavat nimi lista (johtoryhmä) 

 


