
SäyRi T/P 16/17 

Kysy lisätietoa ja ota yhteyttä joukkueenjohtajiin: 

Henna & Jouni (040 703 0098), jouni.kivinen@vesi-visio.net  

 

 

Kauden 2023 tiedote, futiskesän tärkeimmät jutut 

Katse palloon ja viheriöille! T/P 16/17 -joukkue osallistuu kesällä 2023 Palloliiton P7 sarjaan 

(https://tulospalvelu.palloliitto.fi/category/P7!itajp23/tables). Joukkueen harkat ja pelipäivät 

löytyvät Nimenhuudosta (https://sayri16-17.nimenhuuto.com/). Joukkueeseen voivat liittyä 

2016 ja 2017 syntyneet tytöt ja pojat. Uudet pelaajat pääsevät 2 vko ajaksi testaamaan onko 

toiminta mieleistä. Joukkueeseen voi liittyä vapaasti joukkuekoosta riippuen, maksimikoon 

ollessa 30 pelaajaa. 

__________________________________________________________________________ 

Kesäkauden maksu- ja perustiedot: 

Kausi:   01.05. – 30.09.2023 

Kausimaksu:  80 € / pelaaja (toimintamaksu) 

Maksutiedot: FI86 1158 3500 1346 32 / NDEAFIHH / Henna Kivinen 

Eräpäivä:   31.05.2023 

Viesti:  Pelaajan etunimi + futis 2023, esim. ”Janne futis 2023” 

 

Joukkueenjohtaja kerää maksut ja tilittää ne kootusti SäyRille. HUOM! On erittäin tärkeää 

kirjoittaa viestikenttään pelaajan nimi. Toimintamaksu sisältää Palloliiton lisenssin ja 

vakuutuksen peleihin ja harjoituksiin. Peliasut ovat omakustanteisia. Peliasuja tilataan 

kerran kaudessa yhteistilauksena, ja sen jälkeen peliasuja voi ostaa lisää 

omakustanteisesti joukkueenjohdon kautta. Ostaja(t) maksaa erillistilauksen toimitus- ja 

painatuskulut. 

 

 

 

 

 

 

Harjoituksista tietoa: 

Aika:  Tiistaisin ja torstaisin, klo. 17:30 – 18:30 

Paikka:   Säynätsalon tekonurmi, katso kartta seuraavalta sivulta 

Ilmoittautuminen: Suunnitelman mukaan Nimenhuudossa. Ohjeet Nimenhuudon 

käyttöön saa joukkueenjohtajilta. 

__________________________________________________________________________ 

Harkkavarustus: 

- sään mukainen, vapaavalintainen ja mukava urheiluvaatetus 

- oma pallo, suosituksena koko 3 

- säärisuojat (suositus) 

- jalkapallokengät / nappikset (suositus) 

- juomapullo täynnä vettä 

- hymy ja into! 

Ilmoita joukkueenjohdolle pelaajan: 

▪ Etu- ja sukunimi 

▪ Syntymäaika 

▪ Pelaajan osoite 

▪ Huoltajan tai huoltajien yhteystiedot 

 

Säynätsalon Riento toimii ja vastaa henkilötietojen 

käsittelystä tietosuojaselosteensa mukaisesti. 

Henkilötietoja ei luovuteta tai julkaista, ja niitä 

käytetään vain seuran toimintaan liittyviin asioihin. 
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SäyRi T/P 16/17 

Kysy lisätietoa ja ota yhteyttä joukkueenjohtajiin: 

Henna & Jouni (040 703 0098), jouni.kivinen@vesi-visio.net  

 

 

Toiminta perustuu joukkueen omaan kausikohtaiseen toimintasuunnitelmaan, joka toimii myös 

säännöstönä. Toiminnasta päättää joukkueenjohto yhteistä/yleistä linjaa kuullen. Kesällä 

2023 painotetaan uskallusta yrittää ja innostua haasteista; jalkapalloa ja sen opettelua, jonka 

ympärillä pyrimme pitämään hauskaa. Valmennus sisältää niin lajitekniikkaa kuin liikunnallisia 

leikkejä ja touhuja. Harjoitusten rakenne on useimmiten: 

1) Hippa/alkulämppä, 2) harjoitteita pienryhmissä, 3) loppupeli. 

Joukkueen toimintaan voi osallistua vaikkei pelaaja osallistuisi varsinaisiin peleihin. Jokainen 

pelaaja voi osallistua haluamallaan panoksella, peliaikaa jaetaan tasaisesti. Kaudella 2023 

joukkue osallistuu Palloliiton P7 Itäiseen sarjaan. 

 HUOM! Seuraavina päivinä EI OLE HARJOITUKSIA: 

18.05. (Helatorstai) 25.07. (”Kesäloma”) 

11.07. (”Kesäloma”) 27.07. (”Kesäloma”) 

13.07. (”Kesäloma”) 

18.07. (”Kesäloma”) 

20.07. (”Kesäloma”) 

Joukkueella on oma kausikohtainen 

toimintasuunnitelma. Ota yhteyttä 

joukkueenjohtoon, jos haluat tutustua 

suunnitelmaan ennakkoon. Suunnitelma 

jaetaan jokaiselle huoltajalle sähköpostilla ja 

joukkueen WhatsApp -ketjulla. 
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