
Dear Mr. Schumacher,

A cover letter allows you to professionally introduce yourself to a prospective
employer. Your goal in writing your cover letter should be to encourage the
employer to read your resume and consider you for a specific position.

Highlight your achievements, skills, experiences, and training that are relevant
to the position you want to get. However, avoid simply repeating the information
you included in your resume. Tailor your cover letter to each employer and job.
Since you are applying for specific roles, give specific examples and events that
demonstrate your ability to perform well if given the position.

Yes, you should maintain a professional air throughout the copy, however, an
exceedingly formal tone may turn off those who read it. Remember to also show
genuine enthusiasm for the job. You can think of it this way: it’s not a suit-and-
tie event, but a smart casual gathering. Steer away from highly personal
information and questions about the position. This includes talking about salary
expectations and company benefits. Instead, reserve such inquiries for the
actual interview.

Make sure you proofread your cover letter before sending it. There are various
online tools that can help you catch minor grammatical or typographical errors.
Additionally, make sure your cover letter is easy to read. Use a simple font like
the one used here. Avoid walls of text, too. Dividing your letter into paragraphs
makes it easy on the eyes and organizes the information you provide.

Best regards,

Ariadne Snyder

January 2, 2025

Noah Schumacher
Recruitment Specialist
Schuester Digital Media Group
123 Anywhere St.
Any City, ST 12345

TKT08 JOJON KESÄKIRJE

Hei kaikki,

TKT P14 jalkapallojoukkue harjoitteli tällä viikolla viimeistä kertaa
ennen ansaittua kolmen viikon kesätaukoa. Kurkistetaanpa hieman
taaksepäin, mitä kauden aikana on puuhattu sekä millä mielin joukkue
lähtee kohti syyskautta.

Alkuvuoden toimihenkilömuutosten jälkeen saatiin joukkueen toiminta
organisoitua uudelleen ja lanseerattiin johtoryhmäkonsepti, jossa
joukkueenjohto on vastuutettu useammalle henkilölle. Allekirjoittanut
kiittää jo kesken toimikautta lämpimästi johtoryhmän muilta
vapaaehtoisvanhemmilta saamastaan tuesta!

Kausi lähtikin tämän jälkeen käyntiin mukavasti Ensilässä järjestetyn
pelaaja- ja huoltajainfon myötä. Valmennus kävi läpi tavoitteita
kaudelle ja joukkueen fysiikkavalmentajana toimiva Anna Aalto puhui
urheiluvammojen ehkäisystä ja hoidosta sekä ravinnon ja unen
merkityksestä liikunta- ja urheilusuorituksiin. 

Itse keskustelin poikien kanssa aiheena eräältä jääkiekkovalmentajalta
lainaamani lista ”kymmenestä asiasta, jotka eivät vaadi lahjakkuutta”.
Toivottavasti mahdollisimman moni pelaaja ammensi tapahtumasta
ainakin jotain omaan harjoitteluunsa. Tästä päästäänkin seuraavaan
aiheeseen…

HYVÄ TYÖ TUOTTAA HYVIÄ TULOKSIA

Vielä nelisen vuotta sitten taisi olla jalkapallokannattajien keskuudessa
yleinen uskomus, että Huuhkajat ei tule koskaan pelaamaan
arvokisoissa. Toisin kävi: Kanervan luotsaama maajoukkue mursi
tämän Suomi-futiksen henkisen lasikaton ja pelasi itsensä vuoden
2020 EM-kisojen lopputurnaukseen. Joukkueen henkinen
itsevarmuus, asenne ja voitontahto huokuivat kotikatsomoihin asti.

Hieman samanlaisten tuntemusten vallassa olen saanut seurata
kilpajoukkueen nousua poikien ykkössarjaan -vaikka nousu onkin jo
toinen kerta tämän joukkueen kohdalla. Yhtä kaikki: kentän
huoltoalueelta käsin nähtynä pelaamisesta huokui kevätkauden
peleissä erittäin vahva yhdessä tekemisen henki, työmoraali ja asenne
(kahdesta jälkimmäisestä olenkin poikia muistutellut kevään Ensilässä
pidetystä pelaaja- ja huoltajainfosta lähtien :)).

Mainittakoon vielä, että kirsikkana kakun päällä kilpajoukkueemme
osallistui tämän vuoden Palloliiton järjestämään Huuhkaja- ja
helmaripolku -kykyjenetsintäohjelmaan, joka starttasi
koronarajoitusten hellitettyä otettaan alkuturnauksella 3. helmikuuta
Pirkkahallilla. 

Tämä oli siis ensimmäinen kerta TKT:n historiassa, kun yksittäisten
pelaajien sijaan kokonainen juniorijoukkue on kutsuttu turnaukseen!
Tässä kohtaa lienee kohtuullista mainita, että tästä ansiosta osa
kuuluu edellisillä kausilla tehdylle työlle: kutsu olisi saattanut tulla
vuotta aiemminkin, mutta Huuhkaja- ja Helmaripolun (kuten moni
muukin) toiminta keskeytyi koronarajoitusten takia. 

Muutama pelaaja pääsikin alkuturnauksen näyttöjen perusteella
mukaan U16-maajoukkuevalmentaja Teemu Eskolan
kykyjenseurantaan, ja kahdelle heistä asia huipentui kutsulla
Palloliiton Huuhkajaliiga-lopputurnaukseen Eerikkilän urheiluopistolle. 

Kilpajoukkueessa on siis tällä hetkellä erittäin vahva menestymisen
henki!

Samoin on ollut ilo huomata, että haastejoukkueessa on pelaaminen
kehittynyt ja kukin pelaaja alkaa löytää paikkansa kentällä. Vastustajat
ovat olleet kolmostasolla tuloksista päätellen haastavia, mutta
kuitenkin sellaisia, että onnistumisen kokemuksiakin on saatu. 

Myös keväällä joukkueen toimintaan liittyneet uudet pelaajat saavat
haastejoukkueesta erinomaisen kasvualustan joukkueen pelitapaan ja
jalkapalloharrastukseen. Tästä on hyvä myös haastepelaajien jatkaa
syyskauteen!

Joukkueen pelaajamäärä on muuten kasvanut: viisi uutta pelaajaa on
ilmoittautunut kevään aikana joukkueeseen. Tämä osoittaa, että TKT:n
juniorijalkapallolla on edelleen paikkansa Tampereen juniorifutiksessa.
Toivotan vielä kertaalleen kaikki uudet pelaajat sekä heidän
vanhempansa lämpimästi tervetulleeksi joukkueeseen!

MEILLE ON TARJOLLA MYÖS HAASTEITA

Jottei kaikki olisi kuitenkaan pelkkää hehkutusta, niin tartutaan myös
hieman haastavampaan aiheeseen, nimittäin valmennus- ja
harjoitusolosuhteisiin. Tilanteen voisi tiivistää niin, että pienet, täysin
vapaaehtoistoimintaan perustuvat jalkapalloseurat painiskelevat tällä
hetkellä kroonisen valmentaja- ja toimihenkilöpulan kourissa, kuten
TKT:n seurakirjeestäkin on voinut lukea. Käydään aluksi läpi
valmentaja-asia.

Joukkue on hakenut ja hakee edelleen kolmatta valmentajaa
riveihinsä. Tarkoitus olisi ennen kaikkea varmistaa, että kummallakin
taitotasolla olisi riittävä määrä harjoituksia viikossa myös silloin, kun
jompi kumpi, joko haaste- tai kilpajoukkue, on pelissä.

Tämä korostuu etenkin nyt syyskaudella: varsinkin kilpaporukan
ykköstason pelit tulevat suurelta osin sitouttamaan kaksi valmentajaa
kuhunkin peliin. Yksinkertaisella laskutoimituksella selviää, että mikäli
peli osuu harjoitusvuoron kohdalle, niin pelaamaton joukkue ei sinä
päivänä ilman valmentajaa harjoittele, vaikka viikko-ohjelman ja
kenttävarauksen mukaan näin ehkä pitäisi olla.

Joukkueella on ”Haetaan valmentajaa” -ilmoitus muun muassa
Suomen Jalkapallovalmentajat Ry:n nettisivujen Valmentajapörssissä,
mutta tässä kohtaa rohkenen kysäistä apua myös vanhempien
keskuudessa. Jos jollakin on halu, mielenkiinto tai mahdollisuus auttaa
tässä kohtaa joukkuetta tai tuntee jonkun mahdollisesti
kiinnostuneen, niin ottakaa rohkeasti yhteyttä minuun tai valmentajiin.
Mikään markkukanerva tai Uefa-lisenssin haltija ei tarvitse olla, vaan
kiinnostus valmentajatehtäviin riittää. Seura kyllä järjestää
perehdytyksen ja koulutuksen tehtävään.

Toinen huoli, jonka nostan esiin ja jonka mainitsin jo edellä, ovat
harjoitusolosuhteet. Lyhyellä tähtäimellä tämä tarkoittaa valmentaja-
asian lisäksi riittävien harjoitusvuorojen takaamista seuran toimesta
kummallekin taitotasolle, jotta oma harjoittelun määrä pysyy
joukkueen sarjatasoa vastaavana. 

Kenttävuorojen osalta tilanne Tampereella on haastava, mutta asia
koitetaan sumplia parhain päin. Syyskauden harjoitusvuorot
(huoltovastuineen) laitetaan TeamSnapiin heti, kun ne ovat tiedossa.

Pidemmän tähtäimen huoli on loppukauden talviharjoittelu, joka on
tähän asti ollut hyvin pitkälle Ahvenisjärven Jalitsu-hallin eli ”Kuplan”
varassa. Valitettavasti Kupla on kokenut parin viime talven
runsaslumisuudesta aiheutuneiden romahdusten jäljiltä sen verran
pahoja vaurioita, että sen nosto ensi talvena vaikuttaa
epätodennäköiseltä. 

Lisäksi Kuplan purkaminen ajoissa ei keväällä onnistunut niin ikään
pressujen päälle kasautuneiden lumien takia, mikä sotki
kenttävuorotilannetta ja johti seuran oman Ensilän kentän
priorisointiin harjoituspaikkana. (Toki Ensilässä on kotikentän lisäksi se
hyöty, että harjoittelu onnistuu ilman ulkopuolisia häiriötekijöitä
paremmin kuin esimerkiksi Ahvenisjärvellä tai Pirkkahallin nurmilla,
mutta vastaavasti kulkeminen on sinne hankalampaa.)

Jalitsu-hallin osakasseuroja onkin kehotettu miettimään
vaihtoehtoista suunnitelmaa talviharjoittelun varalle. Tähän
suunnitteluun TKT:n jalkapallojaostokin perehtyy, mutta rehellisesti
sanoen kysymyksessä on laajempi ongelma, joka koskee kaikkia
kolmea Jalitsu-hallin osakasseuraa (Ilves, TPV, TKT) ja kuvastaa
yleisesti Tampereen juniorijalkapallon kehnoja harjoitteluolosuhteita
talviaikaan.

Kentän laidalla käydyissä keskusteluissa on myös väläytelty vuorojen
vuokraamista jostain lähialueen hallista (esim. Valkeakosken Hakan tai
NoPSin hallit), mutta mitään virallisia keskusteluja näistä ei ole vielä
ainakaan minun tietääkseni käyty. Lisäksi tällaisesta järjestelystä
heräisi luonnollisesti taloudellisia sekä treenimatkoihin liittyviä
kysymyksiä. Äärimmäisin, ja ehkä huonoin vaihtoehto olisi harjoitella
talvella Kaupin lämmitetyillä ulkokentillä - kuten silloin, kun
koronarajoitukset estivät kuplan käytön (tai no, huonoin vaihtoehto on
ehkä sittenkin, että harjoittelu ei onnistuisi lainkaan).

Uskon, että kaikkien toiveissa on kuitenkin pyrkiä löytämään tähän
sellainen ratkaisu, että talviharjoittelu voidaan turvata ”vähintäänkin
tyydyttävällä tasolla” ja että matka harjoituspaikalle ei muodostuisi
kohtuuttoman pitkäksi. 

MYÖS ME VANHEMMAT OLEMME OSA P14-JOUKKUETTA

Kuten on todettu, pienten TKT:n kaltaisten jalkapalloseurojen toiminta
lepää vahvasti vanhan ajan talkoohengen ja vapaaehtoistoiminnan
varassa. Tämän toiminnan ytimessä olemme me pelaajien
vanhemmat. Mikäli haluat laittaa oman pienen panoksesi joukkueen
toimintaan esimerkiksi haluamalla huoltajaksi yksittäiseen peliin tai
kertomalla ideasi joukkueen jonkin, esimerkiksi tässä kirjeessä
käsitellyn kehittämiskohteen suhteen, ota rohkeasti yhteyttä.
Yhteydenottosi ei välttämättä tarvitse ratkaista kertaheitolla
ongelmaa, mutta se voi olla ensimmäinen askel ratkaisun suuntaan!

Edellä mainituista haasteista huolimatta kannattaa nyt kuitenkin
keskittyä hetkeksi nauttimaan kevätkauden pelien tunnelmista ja
saavutuksista sekä tietenkin myös Suomen kesästä! Toivotan tämän
kirjeen myötä rentouttavaa kesää kaikille P14-joukkueen pelaajille,
toimihenkilöille ja vanhemmille sekä toivottavasti syyskauden
käynnistyessä näemme mahdollisimman monta vanhempaa
kannustamassa poikia kentän laidalla, kun treenit ja pelit taas
käynnistyvät (tarkalleen ottaen 26.7)!

Kesäterveisin,

Sami Lakaniemi
TKT08 Joukkueenjohtaja

P.S. Loppukeväästä koulutettiin osasta joukkueen pelaajia 7-11 -
vuotiaiden pelinohjaajia. Ensimmäiset tuomaroinnit oli heillä touko-
kesäkuun 11-vuotiaiden kotiturnauksessa. Tulossa on lisää pelejä
tuomaroitavaksi kesätauon jälkeen, joten olkaahan kuulolla TKT08
Pelinohjaajat -ryhmässä. :)

9.7.2022

Joukkueenjohtaja 
Sami Lakaniemi
Puh.050 482 1784

Joukkueenjohtajan kesäkirje 2022

Joukkueenjohtaja 
Sami Lakaniemi
050 482 1784

Talousasiat
Susanna Karjalainen
041 463 8538

Talkootoiminta
Pekka ja Sanna Ahonen
050 516 4060

Viestintä
Pasi Kaarne
O44 024 1272

Fysiikkatreenit
Anna Aalto
040 706 9460

Huoltajarinki
Ulla Tujula
040 518 2469

Valmentajat 
Arska 040 760 7502
KK 040 524 9518

TKT P14 , 2008
Pelaajat
Vanhemmat
Huoltajat 
Valmentajat 


