Martinlaakson Sulkapallo ry
Tiedote Elokuu 2017

Seuran johtokunnan yhteystiedot
Puheenjohtaja

Jari Kortelainen

jarikortel@outlook.com

0408649278

Varapuheenjohtaja

Simo Ikonen

simo.ikonen@vaisala.com

0400522813

Jäsen

Simo Säynätkari

simo.saynatkari@gmail.com

0503005261

Jäsen

Danial Isid

danial.isid@gmail.com

0503324322

Jäsen

Krista Kosonen

kriskos94@hotmail.com

0400875827

Rahastonhoitaja

Merja Mikkola

merja.mikkola@sci.fi

0405905205

Kilpailuilmoittautumiset

Tero Laukkanen

tero.lauk@gmail.com

0405581840

Valmennus- ja
juniorivastaava

Simo Ikonen

simo.ikonen@vaisala.com

0400522813

Varustevastaava

Danial Isid
Jari Kortelainen

danial.isid@gmail.com
jarikortel@luukku.com

0503324322
0408649278

Internet sivut

Danial Isid

danial.isid@gmail.com

0503324322

Seuran toimihenkilöt

Pelivuorot:
Kivimäen koulu, 14.08.2017 alkaen (Ajalla 14.-26.8 pelivuoroilla vapaata peliä)
Ma
Ti

19:00-20:30
19:30-21:00

Ke

19:00-20:00

Ke

20:00-21:30

To
Pe

19:00-20:30
17:00-18:30

Pe
La

18:30-20:00
13:00-14:00

Ryhmä
Kaikki
Nelurivalmennus

Vastuuhenkilöt
Jari Kortelainen
Valmentaja:
Mika Lyyjynen

Valmennusryhmä 1
(Juniorit alle 14v)
Valmennusryhmä 2
(Aikuiset ja juniorit yli 14v)
Kaikki
Junioreiden pelivuoro

Valmentaja:
Simo Ikonen
Valmentaja:
Mika Lyyjynen
Jari Kortelainen
Valvoja:
Kilpapelaajat
Jari Kortelainen
Valmentaja:
Simo Ikonen

Kaikki
Minisulkis
(3-8 vuotiaat)

Lisätiedot
Vapaata peliä
Nelinpeli ja
sekanelinpeliharjoituksia
Lisämaksu*
Teknisiä harjoituksia
Lisämaksu*

Vapaata peliä
Peliä ja pelinomaisia harjoitteita
kilpapelaajien opastuksessa.
Vapaata peliä
Pelkkä jäsenmaksu*

Matinkylän Forever center, 07.08.2017 alkaen
Ma

20:00-21:00

Aikuiset

Vastuuhenkilöt
Tapio Vailahti

Lisätiedot
Kentät 6 ja 8

Lisäpelivuorot, korotettu maksu:
Talihalli, 17.08.2017 alkaen (http://www.talihalli.com/)
Su
To

19:30-21:00
20:30-22:00

Aikuiset
Aikuiset

Vastuuhenkilöt
Jari Kortelainen
Jari Kortelainen

Lisätiedot
Kentät 9-12
Kentät 9-12

Ilmoittautuminen
Pelivuoroille ilmoittaudutaan aina nimenhuutojärjestelmän kautta (marsu.nimenhuuto.com).
Vuoroille ei ole lupa mennä, jos ei ole ilmoittautunut vuorolle.
Poistuttaessa kouluvuoroilta tulee viimeisen parin huolehtia, että verkko on laitettu paikoilleen ja ylimääräiset
sulkapallot on kerätty pois.

Valmennusryhmät
Valmennusryhmä 1 on tarkoitettu lajia aloitteleville ja alle 14-vuotialle junioreille. ”Valmennusryhmä 1”
korvaa edellisillä kausilla käytetyn sulkiskerho nimen, muuten pelinhenki on sama.
Valmennusryhmä 2 on tarkoitettu aikuisille ja vanhemmille lajia jo jonkun aikaa harrastaneille junioreille.
Valmennuksen sisältö on ollut jo viimeiset vuodet sama vanhemmille junioreille ja aikuisille. Ryhmien
yhdistäminen mahdollistaa ja madaltaa kynnystä pelata samaa tasoa olevien, mutta eri ikääryhmää edustavien
pelaajien kesken.

Nelurivalmennus on tarkoitettu aikuisille ja vanhemmille lajia jo jonkun aikaa harrastaneille junioreille, jotka
ovat kiinnostuneet nelinpelistä ja sekanelipelistä. Valmennuksen sisältöä säädetään pelaajien toiveiden mukaan.
Minisulkis on uusi ryhmä, jossa ideana on leikin ohella harjoitella sulkapallon alkeita ja jalostaa konseptista
toimiva uusi valmennusryhmä. Edellytyksenä osallistumiseen on huoltajan tai lapselle tutun aikuisen
osallistuminen harjoituksiin (ainakin alkuvaiheessa). Koska ryhmä on vielä sisäänajossa, kehitystalkoisiin pääsee
mukaan pelkällä jäsenmaksulla.
Kaikkien ryhmien ikärajat ovat viitteellisiä. Valmentajat ohjaavat pelaajat oikeisiin ryhmiin taitojen mukaan.
Edellisellä kaudella valmennusryhmissä mukana olleiden oletetaan jatkavan myös alkavalla kaudella.
Mikäli ette jatka valmennuksessa, ilmoittakaa asiasta valmennusvastaavalle 20.8 mennessä.
Vapaita paikkoja valmennusryhmissä voi tiedustella valmennusvastaavalta: Simo Ikonen.

Sulkapallot
Palloja myydään 2-5 tuubia kerrallaan ja ne tulee maksaa etukäteen tilille FI1457229020097611.
Tuubin hinta on 25€. Lisätietoja tarvittaessa, ota yhteyttä varustevastaaviin.

Tiedottaminen
Marsun tiedottaminen hoidetaan pääosin internet-sivujen www.marsu.fi ja marsu.nimenhuuto.com kautta.

Maksut
Maksut tulee suorittaa 31.08.2017 mennessä MarSun tilille FI28 8000 1979 0015 35. Korkeampi kausimaksu
(180€) on myös mahdollista maksaa kahdessa osassa, tällöin toiseen maksuerään lisätään 10€ käsittelymaksu.
Toisen maksuerän eräpäivä on 01.11.2017.
Aikuisten maksu syyskaudelta on 190€ tai 90€.
Korkeampi kausimaksu sisältää pelioikeuden kaikille pelivuoroille. Alempi kausimaksu sisältää pelioikeuden
Kivimäen ja Matinkylän vuoroille mutta ei Talihallin vuoroille.
Juniorimaksu on 40 €.
Sisältää oikeuden pelaamiseen vapailla pelivuoroilla. Valmennusryhmiin osallistuvat maksavat lisäksi
valmennusmaksun
Maksut sisältävät syyskautena maksettavan jäsenmaksun (aikuiset 10€, juniorit 5€).
Lisämaksu valmennusryhmiin osallistuvilta 90€.
Lisämaksulliset valmennusryhmät: valmennusryhmä 1, valmennusryhmä 2, nelurivalmennus
Kannatusjäsenet maksavat pelkän jäsenmaksun (aikuiset 10€, juniorit 5€).
Kannatusjäsenet eivät saa pelata pelivuoroilla, mutta voivat osallistua seuran muihin tapahtumiin.
Muistakaa laittaa maksun viestiosaan kenen maksusta on kyse.
Kun käytössäsi on SporttiPassi, voit maksaa henkilökohtaisen maksusi SporttiPassin verkkomaksulla.
Maksuvaihtoehtoina ovat aikuisten maksut 80€ tai 180€ (kausi), 90€ (valmennus) ja 10e (jäsenmaksu).
Ohjeet verkkomaksuun ovat alla.
•
•
•
•
•
•
•

Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi www.sporttipassi.fi–sivulla
Valitse SporttiPassin verkkomaksu
Valitse riippuvalikosta Martinlaakson Sulkapallo
Kirjoita summa euroissa
Kirjoita mitä maksu koskee tai laskun viite
Paina maksa
Säilytä saamasi tekstiviesti kuittina

