
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
VALMENNUS
Vanhempia on saattanut pohdituttaa Rikun lähtö joukkueen valmennuksesta.
Joukkueen johtoryhmä keskusteli viime viikolla TKT:n Jalkapallojaoston kanssa
joukkueen tilanteesta. Keskustelussa olivat mukana Joonas Mäenpää, Kari
Kivipelto, Ari Jokinen, Sami Lakaniemi, Susanna Karjalainen, Pekka ja Sanna
Ahonen, Ulla Tujula, Pasi ja Eeva Kaarne. Keskusteluissa todettiin, että kilpa- ja
harrasteryhmän toiminta jatkuu aktiivisena kohti kesää. Arska ja KK jatkavat
valmentajina kuten tähänkin asti. Valmennukseen etsitään kuitenkin aktiivisesti
uusia valmentajia. 

Joukkue kiittää Rikua loistavasta valmennuksesta ja toivottaa kaikkea hyvää
jatkossa!

KORONATARTUNNAN JÄLKEEN
Moni pelaaja on sairastunut koronaan. Tsemppiä kaikille toipilaille! Pelaaja voi
palata treeneihin sen jälkeen, kun taudin oireet ja omaehtoinen eristys (5 päivää)
ovat päättyneet ja kun pelaajan vointi sen sallii. 

HUUHKAJAPÄIVÄT
Kilparyhmä pääsee ensimmäisenä TKT:n joukkueena pelaamaan Palloliiton
järjestämään turnaukseen Pirkkahalliin keskiviikkona 2.2.2022 klo 8.30 – 16.00. P14
Huuhkajaliiga Länsi 2A -turnaus pelataan koulupäivän aikana, joten kilparyhmän
pelaajat anovat koulusta päivän vapaaksi. Turnauksen hinta on 15e/pelaaja, jolla
katetaan pelaajien päivän ruokailu. Turnaukseen ilmoittaudutaan TeamSnapin
kautta. Seuran toimisto lähettää laskun ruokailusta jälkikäteen. 

KOKO JOUKKUEEN JA PERHEENJÄSENTEN TALVIPÄIVÄ
Talven riehakkain joukkueen ja koko perheen tapahtuma järjestetään Ensilässä
20.2. klo 10.00-13.00. Luvassa hankipalloa lapset vastaan aikuiset, ulkoilua,
makkaran ja lettujen paistoa. Aamuun mahtuu myös joukkueen lyhyt palaveri. 

TIEDOTE
24.1.2021

TKT P14 , 2008
Vanhemmat
Huoltajat 
Valmentajat 

Joukkueenjohtaja 
Sami Lakaniemi
Puh.050 482 1784
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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

ILMOITTAUDU
TALVIPÄIVÄÄN

https://docs.google.com/forms/d/14rbtvrt4zpDAL2Rrxhk1UL-2uo6fMiAS9ECJIciBWWY/edit

