Salon Palloilijat ry, salibandyjaosto
Joukkueiden kauden kick-off 2019-20
19.8.2019
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Maaotteluinfo/Janne Bruun, salibandyliitto
Seurakehittäjä Hilda Kataikon esittely
Jaoston kokoonpano
Miten SalPa ja SalPa Sb toimii
Kausijulkaisu
Joma ja Oxdog –testipäivät ja tilausohjeet
Materiaalipankin esittely
Kysymyksiä, palautetta

SalPa salibandy - Seurakehittäjä
• Hilda Kataikko - Taustoja
• Mitä teen?
• Missä teen?
• Milloin teen?
• Soittakaa, soittakaa ja soittakaa.

Salon Palloilijat ry, johtokunta
1. Puheenjohtaja Vesa Valkonen
2. Varapuheenjohtaja Jukka Toivonen
3. Jäsenet: Gitta Lietzen, Marika Jokinen, Sari Sagulin, Sini Lundgren, Tia Melava, Antti
Heinonen ja Anne Leppäkoski
4. Seurasihteeri Niina Huhtala
Johtokunnan tehtävä on vastata ja kehittää koko seuran toimintaa. Kokoontuu 6 – 8 kertaa
vuodessa.
Jaostojen puheenjohtajat; Sini Lundgren sb, Jukka Toivonen jp, Gitta Lietzen tl

Salon Palloilijat ry tarjoaa
1.Toimiston asiakaspalvelut (ti – to klo 9.00 – 17.00)
2.Laskutuspalvelut
3.Pankkitilin
4.Reskontrapalvelut
5.Perintäpalvelut
6.Kirjanpitopalvelut
7.Pankkipalvelut
8.Pankkikorttimyyntipalvelut tapahtumiin (iZettle laite)
9.Kopiointipalvelut
10.Postituspalvelut
11.Kokoustilat (ilmainen)
12.Saunatilat (jäsenille 60 € / ilta)
13.Seura-alennukset ja edut yhteistyökumppaneilta

Salon Palloilijat ry, jaoston tehtävät ja velvoitteet
1. Laatii budjetit ja seuraa toteutumaa
2. Laatii ja sopii toimintamaksut
3. Laatii toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman
4. Täyttää harjoituspäiväkirjaa
5. Ylläpitää jaoston www-sivuja, facebook-sivuja, instagramia jne..
6. Tiedottaa ja markkinoi toimintaansa
7. Toimittaa toimijoiden tiedot toimistolle
8. Toimittaa urheilijoiden tiedot yhteystietoineen toimistolle
9. Toimittaa laskutustiedot, toiminta-, joukkue- ja jäsenmaksutiedot toimistolle
10.Seuraa saamisia ja tarvittaessa puuttuu saamisiin
11.Käyttää seurassa sovittuja varusteita ja mainoksia seuratuotteissa
12.Hankkii varusteet ja seuratuotteet sopimusten mukaisesti
13.Toimii seurassa hyvän hengen mukaisesti omaa ja muita seuroja kohtaan, niin www-sivuilla,
sos.mediassa kuin peli- ja turnaustapahtumissa
14.Osallistuu mahdollisuuksien mukaan seuran toiminnan kehittämiseen

Toimisto
1. Toimisto palvelee SalPan toiminnassa mukana olevia henkilöitä sekä kaikkia SalPan
toiminnasta kiinnostuneita.
2. SalPan toimistolla työskentelevät toimistosihteeri
ja seuratyöntekijä.
3. Käytössä on neuvottelu- ja saunatilat SalPalaisille ja
ulkopuolisille.
4. Juniorien taukopaikka läksyjen lukemista sekä
välipalan nauttimiseksi ennen harjoituksia.
5. Seuratuotteiden, fanituotteiden, pääsylippujen ja
kausikorttien myyntipiste.
6. Apua varusteiden kierrätykseen, painatukseen
ja varusteiden kokeilemiseen toimiston aukioloaikoina
6. Seuran historiikki on toimistossa esillä jatkuvasti.
7. SalPan toimisto sijaitsee osoitteessa Helsingintie 18 ja on auki tiistaista torstaihin klo 9.00 –
17.00.

SalPa SB joukkueet (kausi 2019-20)
Pojat:
B-pojat 2002-03
C1-pojat 2004
D-pojat 2006-07
E1-pojat 2008
E2-pojat 2009
F-pojat 2010-11 (2 ryhmää)
G-pojat 2012 (2 ryhmää)
Hipposäbäkerho 2013 – 2014
Miehet:
Edustus (3-divari)
Harrastesähly (”seniorit”)

Tytöt:
A-tytöt 2000-02
B-tytöt 2003-04
C-tytöt 2005-08
E-tytöt 2009-10
F-tytöt 2011-12
G-tytöt/Hipposäbäkerho 2013 >
Naiset:
Naiset Edustus (3-divari)
Harrasteryhmä naisille

SalPa salibandy - maksut
-

Seuran jäsenmaksu:
-

-

0-12v. 20e
13v. ja vanhemmat 30e
Kalenterivuosikohtainen, laskutetaan helmikuussa.
Syksyllä liittyvät jäsenet maksavat syksyllä 2019
vuoden 2019 maksun ja kaikille lähtee helmikuussa
2020 jäsenmaksu.

Jaostomaksu:
•
•

Jaostomaksulla katetaan:
Sisaralennus, vanhin harrastaja maksaa normaalin
jäsenmaksun, tämän nuoremmat sisarukset –50%
Jopox eli toiminnanohjausjärjestelmä ja nettisivut
• liiton jäsenmaksu
• Avainlätkät
• pallot, merkkikartiot ja muut jaoston
yhteishankinnat
• toimistopalveluja (salibandyn osuus
seuratyöntekijän palkasta)
• lajiesittelyjen kuluja (ohjaajien matkakulut)
• valmentajien seuratuote
(huppari/kauluspaita)
• valmentajien koulutuskulut

-

Jaostomaksu lasketaan vuosittain ja se määräytyy
jaoston kulujen sekä harrastajamäärän mukaan
Jaostomaksu kaudella 2019-20 30e/harrastaja.
Jaostomaksua ei peritä Hippokerholaisilta.

Joukkuemaksu:
-

-

-

jokainen joukkue laskee tämän itselleen
koostuu sarjamaksuista, turnauskuluista,
valmentajien ja toimihenkilöiden palkkioista,
peliasumaksuista, mahdollisista kuljetuskuluista ja
joukkueen virkistystoiminnan kuluista.
Tähän voi sisällyttää myös verkkarit ja treenipaidat
ym. seuratuotteita jos haluaa. Lisähankinnoista
sovitaan joukkueen vanhempainillassa.
Joukkuemaksua voi pienentää talkoohommilla ja
kahviotoiminnalla.

SalPa salibandy – joukkueen toimihenkilöt
- Toimihenkilöt:
Joukkueissa tulee olla:
•Päävalmentaja (suosittelemme myös
apuvalmentajaa/useampaa)
•Joukkueenjohtaja
•Huoltaja

•Seura valitsee vastuuvalmentajat.
•Vastuuhenkilöt yhdessä vastaavat, että joukkue
käyttäytyy asianmukaisesti seuran nimissä.
Vastuuhenkilöiden odotetaan antavan
käytöksellään ja toiminnallaan hyvää esimerkkiä
lapsille.

Tehtäviä voi myös jakaa, esimerkiksi
joukkueenjohtajan työtä voi helpottaa sopimalla
erikseen joukkueeseen rahastonhoitajan. Mitä •Toimijoille löytyy infopaketti
materiaalipankista.
useammalle vastuuta saa jaettua, sitä
Jos et löydä etsimääsi tietoa materiaalipankista
vähemmän painetta yhtä henkilöä kohden
tai muilta toimijoilta, käänny jaoston puoleen.
kasautuu.

SalPa salibandy – kausijulkaisu
• Kausijulkaisu tulee Salon Seudun Sanomien
välissä lokakuussa 2019.
• Siihen liittyvä joukkuekuvaus tapahtuu
syyskuussa, tarkempi päivä ilmoitetaan
myöhemmin.
• Kausijulkaisun mediakortti löytyy jo
materiaalipankista ja siihen liittyvä sopimus
lisätään sinne pian.

• Mainokset kerätään seuraavaan sähköpostiin:
Kausijulkaisu2019@salpa.net
• - Myydyillä mainoksilla katetaan ensisijaisesti
kausijulkaisun teosta ja valokuvauksesta
syntyvät kulut, sen jälkeen mitä jää yli, saa
joukkue omaan käyttöön.

Jopox - toiminnanohjausjärjestelmä
- Jokaisen joukkueen on tärkeää ylläpitää omaa Jopoxiaan, se on mm. meidän
jäsenrekisteri, laskutusohjelma, tapahtumakalenteri sekä treenipäiväkirja.
- Joukkueen roolit on erittäin tärkeää olla Jopoxissa ajantasaiset, jotta viestintää
pystytään kohdentamaan oikeille ihmisille.
- Joukkuelaisten syntymäajat pitää olla oikein Jopoxissa, jotta junioriharrastajien määrä
on oikea ja jotta toimihenkilöillä sekä muilla aikuisilla on oikeudet toimia täysivaltaisesti
(ovat täysi-ikäisiä myös jopoxin mielestä).
- Joukkuemaksut ja jaostomaksut joukkueet laskuttavat Jopoxissa. Joukkuemaksun voi
jakaa useampaan osaan, erimerkiksi kuukausimaksuiksi. Jaostomaksut peritään
joukkueiden tililtä marraskuussa 2019.
- Jopox-koulutus syksylle tulossa.
- Jopox-ongelmissa voi olla yhteydessä Siniin, Anttiin tai Hildaan.

SalPa salibandy – Joma ja Oxdog
- Oxdog testipäivät 7.9. sekä 24.10 Salohallilla. Mallistot ja hinnastot materiaalipankissa.
Hallilla paikalla lomakkeita, joiden avulla tehdään yhteistilaus. Tuotteet tulevat
toimistolle.
- Joma testipäivä 7.9. Mallisto materiaalipankissa, tilaus tulee toteutumaan
joukkuekohtaisella lomakkeella. Tuotteet tulevat toimistolle.
- Painatukset tilataan Joman kanssa samalla lomakkeella.

SalPa salibandy – Materiaalipankki
- Jopoxista löytyvää materiaalipankkia tullaan käyttämään aktiivisemmin
- Uusia, tärkeitä:
Toimijoiden infopaketti
Vanhempainiltapohja
Budjettipohja
Jaoston vuosikello
Joma/Oxdog mallistot ja hinnastot, lomakkeet.

SalPa salibandy - yhteystiedot
Poikien junioripäällikkö
Antti Heinonen
antti.heinonen@iki.fi
040 532 5602

Jaoston puheenjohtaja
Sini Lundgrén
sini.lundgren@gmail.com
044 337 1377

Tyttöjen junioripäällikkö
Tia Melava
tia.melava@gmail.com
040 045 3177

SalPan toimisto
toimisto@salpa.net
044 706 0234

Seurakehittäjä
Hilda Kataikko
hilda.kataikko@salpa.net
045 237 5407

Avoinna ti, ke ja to klo 9.00-17.00,
Helsingintie 18
Toimistosihteeri Niina Huhtala
Seuratyöntekijä Berndt Ahlfors (Benkku)

