
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

JOUKKUEELLE TÄRKEINTÄ ON YHTEINEN AIKA!

Takanamme on valmennuksellisesti haasteellinen kausi. Arska
on saanut, varsinkin loppukauden osalta, yksin vietyä hienosti
läpi koko joukkueen toiminnan. KK:n panos valmennuksessa
on ollut myös joukkueelle korvaamaton. Annan monipuolinen
fysiikkavalmennus kantaa hedelmää pitkään. 

Kiitos valmentajille kaikkien vanhempien puolesta!

Ensi kaudeksi meillä on paljon paremmat lähtökohdat kuin
tälle kaudelle, koska meillä on nyt kaksi valmentajaa, Ari
Jokinen ja Antti Salonen. Myös maalivahtivalmentaminen
ottaa harppauksen Antin osaamisen myötä aivan uudelle
tasolle. Käytännössä maalivahdeille on luvassa omaa
laadukasta treeniä. KK on arvioinut pystyvänsä olemaan
mukana yksissä treeneissä neljästä. 

Antti Salonen toimii vuoden loppuun Ensilän puheenjohtajana
ja pääsee osallistumaan vain yhteen harjoitukseen viikossa.
Vuoden 2023 alusta Antti on mukana kaikissa treeneissä. 

Fysiikkavalmennuksesta vastaa Anna Aalto mikäli hänen
poikansa jatkaa joukkueessa. Lisäksi Heikki Byckling on
lupautunut olemaan mukana fysiikkavalmennuksessa samoin
ehdoin kuin Anna.
 
Valmennuksen tilanne on valoisa. 

Joukkue pelaa ja treenaa edelleen kahdella ryhmällä.
Kilpajoukkue tavoittelee kakkosessa yhtä upeaa kautta kuin
tänäkin vuonna. Tavoitteena on tehdä sama temppu, eli
nousta ykköseen. 

Haasteryhmän tavoitteena on pelata hienoja pelejä
kolmosessa, ja näyttää siellä mitä on tamperelainen jalkapallo
parhaimmillaan.

Kaikki otetaan irti koko porukasta, ilon kautta, yhdessä
kehittyen ja pelaamisesta nauttien.  

TREENI:
Harjoittelun alettua kolmen viikon treenitauon jälkeen
marraskuun alussa on alustavana viikkosuunnitelmana:

Ti:  17–18.30  Ensilä  /lumien tultua Pohjois-Hervannan
       koulun sali
Ke: Syyskausi: treenataan Ensilässä / 
       v. 2023 viikot 2-8 ja viikot 10-12: Painitreenit 
       klo 19-   20, Nääshallilla
To: Kauppi (kellonaika varmistuu myöhemmin)
     
La: Kauppi (kellonaika varmistuu myöhemmin)
      

Fysiikkatreejä järjestetään ainakin muun lajitreenin ohessa.
Mahdollisesti myös omina tilaisuuksinaan, esim. polkujuoksu.
Tilanne varmistuu myöhemmin.  

Treenivuorojen osalta tilanne on haasteellinen kaikilla
tamperelaisilla joukkueilla, koska kuplahallia ei pystytetä
ollenkaan tänä talvena. Ja sähkön hinta asettaa tiukempia
pakkasrajoja Kaupissa.

Tämä ei tarkoita, etteikö saataisi treenattua. Antin sanoin:
”Joukkueen kannalta yhdessä vietetty aika on vähintään yhtä
tärkeää kuin lajitreeni, etenkin talvella. Treenattua saadaan
jossain muodossa varmasti, vaikka treenit kentällä eivät aina
onnistuisikaan. ”

HARJOITUSPELIT:
Ensimmäinen harjoituspeli on jo sovittu: 20.11.2022 NoPS 09 -
TKT, Menkala TN
Lisää harjoituspelejä sovitaan Hakan, Loiskeen ja Lahden
Reippaan kanssa. 

Keväällä 2023 teemme myös uuden harjoituspelireissun
Ahvenanmaalle! 

Keväälle on jo suunnitteilla myös leiripäivä tai -päiviä
Ensilässä. 

Kilpailukaudella pelataan ainakin tuttuun tapaan sekä kakkos-
että kolmossarjaa. Lisäksi on olemassa jo muutama
turnauskutsu. 

Seuramaksuista ei ole vielä tässä vaiheessa tietoa.
Selvitämme asian kauden 2023 aloituspalaveriin, joka
järjestetään 7.11 alkavalla viikolla etänä Zoomissa (tarkka linkki
ja ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)

LOPUKSI

Kaikkiaan olemme hyvässä lähtötilanteessa verrattuna
edelliseen kauteen. Meillä on toimiva johtoryhmä, yksi
valmentaja enemmän ja innokkaita pelaajia.

Kiitos ihan jokaiselle vanhemmalle tästä kaudesta. Jatketaan
uudella kaudella samaan malliin – P15 joukkueena!

Hyvää syksyä toivottaen
Joukkueenjohtaja Sami Lakaniemi ja koko TKT 08
Johtoryhmä

14.10.2022
Joukkueenjohtaja 
Sami Lakaniemi
Puh.050 482 1784

TKT P14 TIEDOTE 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 


