Ajax-Sarkkirannan jäsenkirje

12.2.2020

Hyvä Ajaxlainen,
Vuosi 2020 on alkanut mallikkaasti. Vuoden 2019 ja sitä ennen alkanut työmme sai Palloliiton Pohjoisen
alueen Palkintogaalassa tunnustusta. Entinen toiminnanjohtajamme ja nykyinen Kempeleen Palloiluhalli
Oy:n toimitusjohtaja Arttu Kauppinen palkittiin ansaitusti vuoden 2019 seuratoimijana. Arttu on vastannut
mm. Ajaxin toiminnan kehittämisestä, Ajaxin ja yhteistyöseurojen pelaajapolun rakentamisesta sekä
hallihankkeen edistämisestä. Lisäksi Kempeleeseen rakennettu palloiluhalli toi olosuhdepalkinnon sekä AjaxSarkkiranta ry:lle että Tervarit Juniorit ry:lle. Kempeleen kunta palkittiin olosuhteiden mahdollistajana ja
edistäjänä. Lopuksi Ajax-Sarkkiranta ry palkittiin vuoden taitoseurana parhaasta menestyksestä
valtakunnallisissa taitokilpailuissa. Hyvä me!
Omalta osaltani totean, että uudet toiminnanjohtajan tehtävät ovat lähteneet käyntiin mainiosti. Ensinnäkin
olen nauttinut työstäni, jossa joka päivä oppii uutta niin tehtävistä kuin ihmisistäkin. Hyvin hoidettuun
seuraan on ollut helppo asettua ja kiitos siitä kuuluu aivan kaikille pelaajille, vanhemmille ja toimijoille!
Tammikuu oli tarkoitus pyhittää tehtäviin perehtymiselle ja Seuratoiminnan käsikirjan kirjoittamiselle. En
kuitenkaan ole malttanut pysytellä sivussa ns. juoksevista asioista, joissa koen päässeeni auttamaan pelaajia,
vanhempia ja toimihenkilöitä. Tästä olen saanut päivä toisensa jälkeen positiivisen fiiliksen. Seuratoiminnan
käsikirja alkaa olla siinä vaiheessa, että se julkaistaan pian seuran jäsenistölle ja soveltuvin osin myös seuran
nettisivuille. Toivon mukaan tämä auttaa, varsinkin uusia toimihenkilöitä, pelaajia ja vanhempia,
seuratoimintaan liittyvissä asioissa. Seuratoiminnan käsikirjaa täydennetään ja päivitetään matkan varrella.
Sosiaalisesti mediasta: Muistathan tykätä Facebook-sivustamme www.facebook.com/ajaxsarkkiranta ja
liittyä seuratoimijoidemme keskusteluryhmään painikkeesta ”Käy ryhmässä”. Ryhmän on seuran
epävirallinen viestintäkanava, jossa voi vapaasti antaa ideoita ja palautetta seuratoiminnasta. Lisäksi
seuraathan Instagram-tiliämme https://www.instagram.com/ajaxsarkkiranta/ Myös joukkueiden FB- ja IGsivut seurantaan!
Seuran strategian ja visio 2020-2025. Olemme aloittamassa seuramme arvoja tukevan strategian ja vision
työstämistä.
Tässä
on
erityisen
tärkeää
kuulla
jäsenistöämme.
Kysely
löytyy:
https://ajaxsarkkiranta.jopox.fi/lomake/1352/kysely-seuran-strategiatyo . Vastausaikaa 17.2. saakka.
Toimihenkilökysely
2020
on
myös
käynnistetty
(myös
vanhemmat
voivat
vastata):
https://ajaxsarkkiranta.jopox.fi/lomake/1321/toimihenkilokysely-2020 . Vastausaikaa 29.2. saakka.
Pelaajakyselyt ovat lisäksi meneillään. Vastausaikaa 29.2. saakka.
P10 ja T1011: https://ajaxsarkkiranta.jopox.fi/lomakkeet/7398/4c4d04aa-d12d-4da5-98ad-c4104df06cba
P-09: https://ajaxsarkkiranta.jopox.fi/lomakkeet/7395/da923fb4-1795-4e1e-be1e-4fbc1edafe49
P-08 ja T-0809: https://ajaxsarkkiranta.jopox.fi/lomakkeet/7394/28129c5a-70f9-4b80-a022-99a3a0b2d35a
P-07: https://ajaxsarkkiranta.jopox.fi/lomakkeet/7393/e436b2d3-95d3-4b0b-99e1-e7aff07c5334
P-06 ja T0607: https://ajaxsarkkiranta.jopox.fi/lomakkeet/7392/f448e440-394a-42be-9c30-477a2092ff0f

Seuramaksuista on ollut monessa joukkueessa vielä epäselvyyttä. Niiden periaatteet löytyvät
Materiaalipankista: https://ajaxsarkkiranta.jopox.fi/materiaalipankki (Ajax-Sarkkiranta Toimintamaksut
2020). Tarkennuksena laskutukseen se, että jos pelaaja aloittaa joukkueessa ennen kuukauden 15. päivää (3
viikon kokeilujakson päättyessä tai sen aikana), lasku lähetetään kuluvalta kuukaudelta. 16. päivä tai sen
jälkeen mukaan tulevilta laskutus alkaa seuraavalta kuukaudelta. Pelaajan lopettaessa laskutetaan vielä 2
seuraavaa kuukautta – oli lopettamisilmoitus tehty missä vaiheessa kuukautta tahansa (päätökset kannattaa
tehdä siis ennen kuunvaihdetta). Joukkueenjohtajat toimivat yhteyshenkilönä pelaajan toimintaan
liittymisessä ja siitä poistumisesta, ml. tauot esim. loukkaantumisesta johtuen.
Laskutuksessa on ollut inhimillisistä syistä epäselvyyksiä seuran maksumuutosten vuoksi. Huomioikaa, että
laskutuksessa noudatetaan seuran syyskokouksessa 8.12.2020 sovittuja periaatteita, jotka ovat juridisesti
kestävällä pohjalla. Laskuja on erinäisistä syistä erääntynyt varsin huomattava määrä. Tähän tarkentavia
toimenpiteitä ovat seuraavat:
1) Laskut maksettava oikealla viitenumerolla, oikealle tilille (seuramaksu seuralle, joukkuemaksu
joukkueelle), oikealla summalla (sentinkin heitto summassa aiheuttaa ylimääräistä työtä) ja
luonnollisesti eräpäivään mennessä.
2) Samalla viitenumerolla ei saa maksaa useamman kuukauden seuramaksuja eikä joukkuemaksuja.
Viitenumero on aina laskukohtainen. Nämä merkitään ylisuorituksiksi ja vaativat ylimääräistä työtä
maksujen kohdentamisessa. Toivon, että toiminnanjohtajana pystyisin keskittämään työni muihin
asioihin. Lisäksi tilitoimiston tekemästä kirjanpitotyöstä tulee ylimääräisiä kuluja kaikista
virheellisesti maksetuista laskuista. Arvelen, että nämä kustannukset voimme sijoittaa jatkossa
parempaan tarkoitukseen.
3) Maksamista helpottavaa e-laskutusta emme ole vielä valitettavasti saaneet käyttöön. Sen sijaan PDFlaskussa oleva kopioitava (numerosarja laskun alalaidassa) / skannattava viivakoodi helpottaa paljon
maksamista. Selvitämme, saisimmeko sen myös laskun sähköpostin tekstikenttään, kuten eräpäivän,
summan ja viitenumeronkin.
4) Joukkueenjohtajat tekevät uuden laskutusryhmän Jopoxiin. Laskutusryhmään lisätään toinen
alaikäisen pelaajan vanhemmista. Laskua ei voida jakaa vanhempien välillä vaan vanhemmat sopivat
asian keskuudessaan. Täysi-ikäisen pelaajan kohdalla laskutetaan pelaajaa, ellei pelaaja anna
kirjallista suostumusta sähköpostitse laskun lähettämisestä vanhemmalle. Mikäli vanhemmalla on
useampi pelaaja samassa joukkueessa, joukkueenjohtaja lähettää minulle tiedon huollettavien
pelaajien määrästä, mikä huomioidaan laskutuksessa. Laskussa ei näy pelaajan nimi, vaan tuotteen
nimi, joka viittaa joukkueeseen (esim. Seuramaksu P07)
5) Seura- ja joukkuemaksujen osalta maksuseuranta tapahtuu 1.3.2020 alkaen Visma Financial
Solutions Oy:n toimesta, joka lähettää huomautuslaskun 14 vrk eräpäivän jälkeen (maksuaikaa 10
vrk). Maksuvaatimus (maksuaika 10 vrk) lähtee 7 vrk huomautuslaskun eräpäivän jälkeen. Mikäli
lasku edelleen maksamatta lähetetään suorituskysely seuralle, johon aikaa vastata 9 vrk. Tätä seuraa
tarvittaessa maksukykyarviointi sekä mahdolliset haastehakemukset, ulosottohakemukset ja
jälkiperinnät. Laskun saaja vastaa näistä aiheutuvista kuluista. Ensimmäisen maksuhuomautuksen
kulu on kuluttaja-asiakkaille 5,00€. Maksuvaatimuksen perintäkulu on kuluttaja-asiakkaille 14,00€50,00€. Näin ollen on erittäin tärkeää, että laskun saaja huomauttaa aiheettomasta laskusta seuraa
(laskutus@ajaxsarkkiranta.fi) tai joukkueen talousvastaavaa/rahastonhoitajaa ennen laskun
eräpäivää mahdollisen hyvityksen tai korjauksen tekemiseksi. Tarvittaessa seura tai joukkueen
talousvastaava voi tehdä myös maksusuunnitelman ennen kuin lasku siirtyy Visma Financial Solutions
Oy:n seurantaan (14 vrk eräpäivän jälkeen). Ensimmäisen huomautuslaskun jälkeen yhteys
ensisijaisesti Visma Financial Solutions Oy:n asiakaspalvelun numeroon (p. 024 808 8020) tai
sähköpostilla (fsf.asiakaspalvelu@visma.com).

Seurayhteistyöstä: Seurayhteistyösopimus (https://ajaxsarkkiranta.jopox.fi/materiaalipankki) tehtiin
loppuvuonna 2019, johon kuuluvat Tervarit-j, ONS, Ajax ja Limingan Pallokarhut. Tämä on meidän
seurayhteisömme ydin. Yhteistyöhön liittyviä toimenpiteitä on jo jalkautettu pysyvien (Tervarit YJ) ja
tilapäisten yhteisjoukkueiden muodossa (esim. Liiga Pohjoiseen karsiva Tervarit YJ P13). Lisäksi
valmennuspäällikkömme Mikko Väänäsen ja Tervarit-j huippuosaajan, Aaku Laitisen, johdolla laadukkaat
valmentajakoulutukset jatkavat jo toista vuotta! Kesäkuussa tulossa yhteisleirejä 2008-2011-synt. pelaajille.
Poikapuolella yhteisleirien järjestämisestä vastaa Tervarit-j ja tyttöpuolella ONS.
Lisäksi teemme yhteistyötä seuraavissa toiminnoissa muidenkin seurojen kanssa:
- Tyttöjen pelaajien kehittymisen seuranta 2006-2009-synt. (HauPa, Limingan Pallokarhut)
- Miniliiga (Tervarit-j, Limingan Pallokarhut, HauPa, OsPa, PonPa)
- Hercules Oy (Tervarit-j, HauPa)
- Liiga Pohjoinen tilapäinen YJ (HauPa)
- Tapauskohtaisesti sovitut pysyvät (Ajax-OsPa YJ T0607) ja tilapäiset yhteisjoukkueet (turnaukset)
Yhteistyössä on voimaa ja sitä tapahtuu eri tasoilla ja kehittyy, minkä toivon jäsenistömme huomioivan niin
kentällä kuin sen ulkopuolellakin. Kaikkea seurayhteistyöhön liittyvää toimintaa johdetaan seuratasolla.
Tämä tarkoittaa sitä, etteivät joukkueen toimihenkilöt voi sopia yhteistyöstä ilman valmennuspäällikköä.

MUUTA:
WBA-leiri tulee taas! https://ajaxsarkkiranta.jopox.fi/uutiset/108929/wba-leiri-2020
…kuten myös AJAXCUP! https://ajaxsarkkiranta.jopox.fi/uutiset/109065/ajaxcup-2020
HUOLTAJA- JA EA-KOULUTUS (lisää seuraavalla sivulla)

HUOLTAJA- JA EA-KOULUTUS
Haukiputaan Pallo järjestää seuramme toimijoille sekä tarjoaa yhteistyöseuroille huoltaja- ja
ensiapukoulutusta seuraavasti:
Huoltajakoulutus C, (max. 20 henkilöä)
-

aika:
ti 7.4.2020 klo 18.00-21.30
paikka:
HauPa-hallin kahvio
hinta:
30 €
Ilmoittautuminen: viimeistään ti 31.3.2020 antti.kiviniemi@ajaxsarkkiranta.fi
kouluttaja:
Jarmo Lohela
huoltajakoulutus on tarkoitettu kaikille joukkueen huoltajatehtävissä oleville ja
valmentajille.

Ensiapukoulutus, (max. 15 henkilöä)
-

aika:
ke 15.4.2020 klo 18.00-21.30
paikka:
HauPa-hallin kahvio
hinta:
40€
ilmoittautuminen: viimeistään ke 8.4.2020 antti.kiviniemi@ajaxsarkkiranta.fi
kouluttaja:
Jarmo Lohela
ensiapukoulutus on tarkoitettu kaikille joukkueen toiminnassa mukana oleville. Koulutus
on myös yleisiä kansalaistaitoja opettava ja kertaava koulutus.

Ajax-Sarkkiranta maksaa max. 2 koulutusta/joukkue. Ilmoittautumiset
antti.kiviniemi@ajaxsarkkiranta.fi. Illan ohjelmaan sisältyy opetusmateriaali ja kahvit.
Lisätietoja koulutuksesta antaa kouluttaja Jarmo Lohela.
e-mail: lohelajarmo@gmail.com
puh.: 0400 187 427

Tervetuloa kouluttautumaan!

Lopuksi sitten mukavia asioita seuran jäsenetujen muodossa. Jäsenkortti löytyy Jopoxin mobiilisovelluksesta
ja sitä näyttämällä saa seuraavat edut, joita päivitetään kauden aikana:
-

-

-

-

-

JS HERCULES:
o Kaikki seurojemme juniorit pääsevät otteluihin MAKSUTTA
o Vanhemmille ja muille jalkapallosta kiinnostuneille on tarjolla edullinen kausikortti 30 euron
hintaan.
EASYMOVE:
o Easymove tarjoaa Ajax Sarkkirannan pelaajille ja perheenjäsenille:
▪ Kuntosalijäsenyyden Kempeleen kuntosalille 32€ / kk (ovh 35€ / kk)
▪ Ilmaisen liittymisen Kempeleen kuntosalille (ovh 15 €).
▪ Ensimmäisestä hieronta- tai fysioterapiapalvelusta -15% etu.
o Tarkennuksena vielä, että ne Ajaxin etulaiset eli pelaajat ja perheenjäsenet, joilla on vanha
jäsenyys eli ovh hinnaltaan 33e jäsenyys, saavat vuoden 2020 ajan jäsenyyden 30 eurolla (3€
alennus). Ja he, joilla on uuden ajan jäsenyys tai liittyvät vasta tänä vuonna eli 35e jäsenyys,
saavat tuon aiemmin mainitsemani 32 euron (3€ alennus). Näin hinta on reilu molempia
jäsenhintoja kohtaan. Kaikki henkilöt, jotka ovat liittyneet jäseneksi ennen 10.4.2019, ovat
33e jäseniä ja sen jälkeen liittyneet ovat 35e jäseniä. Nämä näkyvät Easymoven
järjestelmästä, ei tarvitse muistaa sitä ulkoa.
POKA Motors Oy:
o Auton huolto- ja/tai korjauslaskun loppusummasta % 5 alennus.
o POKA Motors Oy tilittää sponsoritukea 5% arvonlisäverollisesta loppusummasta ennen
alennuksia Ajax-Sarkkiranta ry:lle.
Shell Zeppelin:
o Kysy tarkemmat edut oston yhteydessä.
Break Sokos Hotel Oulun Eden:
o Kylpylälippu: aikuinen 15€ (norm. 21€), lapsi 4-14v 10€ (norm. 15€), perhelippu (sis- 2
aikuista+ 2 lasta tai 1 aikuinen + 3 lasta) 40€ (norm. 59€)
Dynamosali:
o Dynamosali Sarjakortti 10 kertaa 50€ (norm 60€). Lisäksi tulee avainkortin panttimaksu (10€),
joka lisätään kaikkiin sopimuksiin.

Yhteistyöllä eteenpäin!
Kempeleessä 12.2.2020

Antti Kiviniemi
Toiminnanjohtaja
Ajax-Sarkkiranta ry
antti.kiviniemi@ajaxsarkkiranta.fi
p. 050 321 9980

