Kuukausi
Tammikuu

Kaikki

Joukkueenjohtajat

Valmentajat

Kaikki ryhmät aloittavat harjoittelun

1.1 alkaa uusi lisenssi kausi
joukkueenjohtaja>kilpailupäälikkö

P12-P20 ja T12-T18 sekä aikuisten
ilmoittatutuminen sarjaan 31.1 mennessä
päävalmentaja>kilpailupäälikkö

joukkueenjohtajien koulutus
kilpailupäällikkö>joukkueenjohtaja

talven harjoitus ja kausisuunitelmien
palautus 10.1 mennessä
päävalmentaja>valmennuspäällikkö

Helmikuu
erotuomari koulutus > halukkaat

harrastemaksulistojen (talvi) toimittaminen kevään tekonurmenvuorojen haku
laskutukseen 10.2 mennessä
päävalmentaja>valmennuspäällikkö
joukkueenjohtaja>talouspäälikkö

joukuueessa kauden aikana pelaavien harrastaja hoitaa pelipassin omatoimisesti (
nimet oltava tiedossa ennen
kilpailupäällikkö avustaa tarvittaessa)
joukkueen ilmoittamista sarjaan
(maaliskuun alussa)
1 kk käytävä joukkueen harjoituksissa
ennen oikeutta osallistua sarja peleihin

Maaliskuu

vanhempainpalaverin pitäminen
joukkueenjohtaja>vanhemmat (uudet
ryhmät)

futsal kausi loppuu
jaoston ja emoseuran kevätkokous

peli ja seura-asujen sovitus
joukkueenjohtaja>kilpailupäällikkö

kesän nurmivuorojen hakeminen
päävalmentaja>valmennuspäällikkö
(maaliskuun lopussa)
P8-P11 ja T8-T11 joukkueiden
ilmoittatutuminen sarjaan 10.3 mennessä
päävalmentaja>kilpailupäälikkö

Huoltajat yms.

Kuukausi
Huhtikuu

Kaikki

Joukkueenjohtajat

Valmentajat

futsal palkintojenjako

keväään hallimaksu listat
joukkueenjohtajat>talouspäälikkö

otteluohjelman ilmoittaminen piiriin
päävalmentaja>kilpailupäällikkö

Huoltajat yms.

kausisuunitelmien/harjoitussuunnitelmien
tekemistä (kesäkausi)
vastuuvalmentaja>valmennuspäällikkö

Toukokuu

pallokoulu alkaa
pelinohjaaja kolulutus kaikki 13 vuotta ja
vanhemmat harrastajat>kilpailupäällikkö

vanhempainpalaverin pitäminen
joukkueenjohtaja>vanhemmat (kaikki
ryhmät)

taitokoulu ja kortteliliiga
alkaa>valmennuspäällikkö

peli ja seura-asujen sovitus
joukkueenjohtaja>kilpailupäällikkö

valmentaja koulutusta
valmennuspäälikkö>valmentajat (uudet)

harrastaja hoitaa pelipassin omatoimisesti (
kilpailupäällikkö avustaa tarvittaessa)

harrastemaksulistojen (kesä) toimittaminen
laskutukseen 20.5 mennessä
joukkueenjohtaja>talouspäälikkö

Kesäkuu

naperopallo alkaa
talven salivuorojen hakeminen
päävalmentaja>valmennuspäällikkö

harrastemaksulistojen
(pallokoulu/naperopallo) toimittaminen
laskutukseen 20.6 mennessä
pallokoulu/naperopallo
vastaava>talouspäälikkö
pelipassi listojen toimittaminen 20.6
mennessä pallokoulu/naperopallo
vastaava>kilpailupäällikkö

Kuukausi
Heinäkuu

Kaikki

Joukkueenjohtajat

Valmentajat

harjoitustauko
Kokkola Cup

Elokuu
seurareissu
pallokoulu, naperopallo, taitokoulu ja
kortteliliiga loppuu

Syyskuu

Lokakuu

jalkapallo kausi loppuu
vanhemmat vs lapset tapahtuman
pitäminen

hallivuorojen hakeminen
päävalmentaja>valmennuspäälikkö

Norvalla Cup

valmentajakoulutusta
valmennuspäälikkö>valmentajat

futsal kausi alkaa
pelinohjaaja kolulutus futsal kaikki 13
vuotta ja vanhemmat
harrastajat>kilpailupäällikkö

peli ja seura-asujen sovitus
joukkueenjohtaja>kilpailupäällikkö

jalkapallon kauden päättäjäiset

futsal joukkueiden ilmoittatutuminen
sarjaan 1.10 mennessä
päävalmentaja>kilpailupäälikkö
kausisuunitelmien/harjoitussuunnitelmien
tekemistä (talvikausi)
vastuuvalmentaja>valmennuspäällikkö
valmentajakoulutusta
valmennuspäälikkö>valmentajat

Marraskuu

jalkapallo kausi alkaa
jaoston syyskokous ja virkistäytymispäivä

pelipassi (futsal) listojen toimittaminen
30.11 mennessä
joukkueenjohtaja>kilpailupäällikkö
harrastemaksulistojen (futsal)
toimittaminen laskutukseen 10.11
mennessä joukkueenjohtaja>talouspäälikkö

Joulukuu
Kisan palkintojenjako

syksyn hallimaksu listat

harjoitustauko

joukkueenjohtajat>taloupäälikkö

palkittavien nimet
päävalmentaja>johtoryhmät

Huoltajat yms.

