Manse PP:n johtokunta kokoontui Varalassa su 4.2.2018
Asialistalla käytiin läpi seuraavia asioita:
Taloustilanne on suunnitelman mukainen.
Kausimaksujen ensimmäinen eräpäivä on ollut tammikuun lopussa.
Kahdessa erässä maksavat saavat/ovat saaneet toisen laskun Jopoxin kautta. Eräpäivä toisessa maksussa on
viim. 30.4.
Johtokunnan, junioripäällikön ja joukkueiden vastuut käytiin läpi vastuunjakotaulukon mukaan.
Joukkueiden valmennus, pelinjohto ja joukkueenjohto, roolitukset ja tilanteet käytiin läpi joukkue
kerrallaan Jiri Lepolan esityksen mukaan. Muutamilla joukkueilla on vielä järjestäytyminen vajaa ja
valmennusapua tarkennettiin kesään.
Junioripäällikkö Jiri Lepola koordinoi ja osallistuu muutamien joukkueiden valmennusringin
käynnistämiseen kaudelle 2018.
Joukkuekuvaus organisoidaan maaliskuun aikana todennäköisesti Varalassa tai Pirkkahallissa. Tästä tulee
joukkueille infoa hyvissä ajoin. Joukkuekuvat ja pelaajakuvat pyritään saamaan valmiiksi hyvissä ajoin ennen
kauden alkua. Perheillä on mahdollista ostaa omia kuvia ja kuvatuotteita.
Joukkueiden sarja- ja leiri-ilmoittautumiset ovat käynnissä. Valtakunnallisten leirien ilmoittautuminen
käynnistyy 1.3. Leirit ovat pelaajan, joukkueen ja valmennuksen kehitykselle parasta mahdollista oppia ja
kasvutreeniä. Tiiviissä tahdissa tulee paljon pelejä, tilanteita ja oppia. Vastustajien taso voi leireillä vaihdella
kovastikin. Sekin on opiksi ja tilanteet on hyvä kohdata oikealla asenteella. Ennen kaikkea leirit ovat
nuorille todella kivoja ja ikimuistoisia kokemuksia, joista riittää muistoja ja kokemuksia pitkälle elämään.
Maaliskuussa järjestyy muutama harjoituspeli joukkueille Pirkkahallin vakivuorojen puitteissa.
15.3 to olisi pienpelipäivä Pelivuorossa ovat klo 19.15-20.05 G ja F tytöt (pojat eivät käytä vuoroaan) ja
sekä juniorikentällä E07 ja E06 pojat. Sitten klo 20.05-21.00 E06 ja E07 tytöt (naperokenttä) ja
juniorikentällä D pojat (Iina) ja E pojat (Saara N).
Huhtikuussa on C- ikäisten alueleiri ja C joukkueet (tytöt ja pojat) toivovat harjoituspeliä ennen leiriä.
Tämän vuoksi Pirkkahallin vuorot to 5.4 ja ti 10.4 ovat peruttu muilta. Valmennus ja joukkueenjohto
sopivat vastustajat ja kummat pelaavat torstaina, kummat tiistaina.
Raholaan on valmistumassa treenipaikka lyöntiharjoittelua varten. Tästä tulee infoa lähiaikoina. Sammon
keskuslukion treeneihin tulee pitkähkö tauko maaliskuussa. Näiden treenien tilalle pyritään järjestämään
vuoronsa menettäville joukkueille oma vuoro Raholan lyöntiverkolle.
Kierrättäkää vanhoja pelipukuja ym. varusteita Jopoxin varustepörssissä ja Facebookin ryhmässä.
https://www.facebook.com/groups/1651723968473177/
https://www.manseppjuniorit.fi/osta-ja-myy

Terveisin johtokunta!

