TERVETULOA
HYVÄÄN SEURAAN

YLEISTÄ

Joukkueemme toimii omana ja itsenäisenä jaoksena KKP ry:n alaisuudessa.
Virallinen nimi on LAFK-KKP Jalkapallojaos. Toiminta on käynnistetty kaudella 2020.
Tavoitteena on harrastajamäärän kasvattaminen ja oman toiminnan vakiinnuttaminen.
Tiedote toiminnan yhdistämisestä.
https://www.kkpjuniorit.fi/uutiset/39647/avauspotku-isolle-yhteistyolle

TOIMINTA
Jalkapallokausi on virallisesti kalenterivuosi ”01.01. – 31.12.”
Vuonna 2021: P10 ovat 2011 syntyneitä 10+11 = 21
"Kokoonpanossa" olevat vanhat pelaajat ilmoittautuvat uudelle kaudelle
vuoden alussa. Uusia pelaajia otetaan mukaan ympäri kauden.
•Toiminta keskittyy liikuntapaikoille
•Salikausi 01-04
•Tekonurmikausi 4-10
•Salikausi 09-12
Toiminta on käytännössä NON STOP toimintaa.
Vanhempien paikka on harjoitusten ajan katsomossa. Ja pelisäännöt
sovitaan myös pelaajien kesken. Näin saadaan työrauhaa ja ryhmäytymistä
pelaajien ja valmentajien kesken.
Treeneihin tullaa sovittuna aikana ja näin saadaan hyvää aikaa
keskittymiseen ennen harjoitusta.
Joukkueen omat sivut löytyy myös linkistä:
Joukkueella on oma tapahtumakalenteri myös netissä.

JOPOX ="NIMENHUUTO"
Muistathan myös aktivoida tunnuksesi Jopoxiin. Sen käyttö on
olennaisen tärkeää, koska se näyttää meille ohjaajille, montako lasta on
tulossa harjoituksiin.
https://kkp-app.jopox.fi/login
Muistattehan siis merkitä mahdollisimman ajoissa, mielellään kaksi
päivää ennen treenejä, onko lapsenne IN / OUT tapahtumassa.
Jopox applikaation voi helposti ladata kännykkään
Google Playsta tai Apple Storesta, jolloin se ei vaadi, joka kerta erillistä
kirjautumista, vaan pääsee helposti klikkailemaan in tai out.

VAKUUTUKSET !
Perheen on huolehdittava itse lapsen vakuutus !
Mikäli oma vapaa-ajan vakuutus:
Tarkista omasta vakuutusyhtiöstä mitä tapaturmia
oma vakuutus kattaa.
Mikäli ei omaa vakuutusta:
Joukkue hankkii lapselle pelipassin ilmoittaumisen yhteydessä.
Tämän jälkeen pelipassin yhteyteen perhe itse käy ostamassa vakuutuksen.
Ohjeet ostaminen
https://tuki.palloliitto.fi/fi/support/solutions/articles/35000132933-vakuutuksen-ostaminen
Ohjeet kirjautuminen
https://tuki.palloliitto.fi/fi/support/solutions/articles/35000132921-rekister%C3%B6ityminen-janavigointi

MAKSUT

Joukkueen vanhemmat
hyväksyvät budjetin ja kausimaksun.
Kausimaksut laskutetaan
Toukokuussa
Marraskuussa

Maksut laskutetaan Jopoxin
maksupalvelun avulla.
Sinun pitää olla kirjautunut Jopoxiin
maksaessasi laskun !!
Joukkueejohtajalta saat hyväksytyn
budjetin !
Lapsi voi käydä tutustumassa
toimintaan pari kertaa, ja vasta tämän
jälkeen sitoutuu toimintaan kaudelle.

YHTEYSTIEDOT

Joukkueen yhteyshenkilöt:
https://www.kkpjuniorit.fi/joukkueet/5216/toimihenkilot
Perussääntö kysymyksissä on, että
valmennuksen asiat valmennukselta.
muut asiat joukkueenjohtajalta.
Viestimiseen käytämme Jopoxin lisäksi whatsAppia. Jäävuorojen yms.
peruutuksissa tai muutoksissa viesti kulkee helposti whatsApp
ryhmässä, joten suosittelemme liittymistä siihen.
WhatsApp ryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti toimihenkilöiden
nopeaan viestintään vanhemmille.
Yksittäiset kysymykset siis yllä oleville henkilöille.

PELIPAITA &SEURA-ASUT
Pelipaita on kelta-musta LAFK-KKP pelipaita
Toimihenkilöllä on joukkueen maksama seura-asu.
Hankintapolitiikka päätetään vanehmpainpalaverissa.
Seura-asuista ja Fanituotteista
tulee infoa kauden aikana !

VARUSTEET

Salivuoroille mukaan sisäpelikengät:
Kenttävuoroille mukaan myös oma pallo
Jalkapallokenkien valintaan on linkissä hyviä vinkkejä:
https://www.intersport.fi/fi/laji/jalkapallo/jalkapallovinkit/jalkapallokenkien-valinta-valintaopas/

Jalkapallon koko taulukko:

