
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

Joukkueen tilanne

Kausi 2022

TKT P14 joukkue jaettiin kaudella 2022 kahteen eri joukkueeseen; kilpa- ja
harrastejoukkueeseen. Kahdessa joukkueessa pelaajat pääsevät pelaamaan
omalla tasollaan ja motivaatio lajiin ja liikunnalliseen elämäntapaan säilyy.
Kilpajoukkue pelaa kilpasarjassa ja harrastejoukkue harrastetason peleissä.
Molemmat joukkueet harjoittelevat ainakin talvikauden yhdessä. Pelaajia
kuitenkin peluutetaan edelleen tarpeen mukaan molemmissa joukkueissa. Myös
maalivahteja peluutetaan välillä kentällä. 

Valmennus
Joukkueiden valmentajina toimivat tällä hetkellä Ari “Arska” Jokinen ja Kari “KK”
Kivipelto. Fysiikkatreenien vetäjänä jatkaa Anna Aalto, joka on lenkittänyt ja
lämpännyt poikia tähänkin asti menestyksekkäästi. Riku Nurminen on
palaamassa keväämmällä takaisin valmentajaksi. Joukkueet ovat hyvissä
valmennuksellisissa hyppysissä, mutta lisäkäsiä valmennukseen tarvitaan. 

Joukkueen johto
Joukkueen johtoa uudistetaan kaudella 2022. Tavoitteenamme on luoda
vastuuta ja työmäärää useammalle henkilölle jakava toimintamalli. Haluamme
luoda meille pelaajien vanhemmillekin mieluisan tavan osallistua jälkikasvumme
harrastustoimintaan. 

Joukkueen pää-äänitorvena seuran suuntaan toimii Sami Lakaniemi. Joukkueen
talousasioista vastaa Susanna Karjalainen. Talkootoiminnan vetäjinä ovat Sanna
ja Pekka Ahonen. Viestinnästä, nettisivuista, tiedotteista jne. vastaa Pasi Kaarne.
Huoltajarinkiä alkaa kasaamaan Ulla Tujula.
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Huoltajarinki

Valmennuksessamme on pulaa tekijöistä. Olisi tärkeä saada aikaan meistä
vanhemmista koostuva huoltajarinki, jonka avulla valmentajat voivat keskittyä
omaan rooliinsa. 

Ulla Tujula on kokoamassa Whats App -ryhmää, johon toivomme aktiivista
osallistumista juuri sinulta. Huoltajatoiminta on porukalla tehtynä mukavaa
yhteistyötä, joka ei sido liikaa kenenkään vapaa-aikaa. Huoltajatoimintaan
laaditaan oma ohjeistus.

Whatsappaa Ullalle (040 518 2469) ja ilmoittaudu mukaan.

Kauden kustannuksista

Seuramaksut 2022

Seuramaksulla katetaan harjoituspaikoista, sarjojen osallistumismaksuista,
erotuomareista, valmennuksen koulutuksesta ja muista vastaavista asioista
harrastukselle aiheutuvia kuluja. 

TKT lähettää laskun seuramaksusta jokaiselle pelaajalle neljässä erässä. 

Seuramaksut vuonna 2022 ovat:
Harrastejoukkue 650 € /kausi
Kilpajoukkue 750 € /kausi

Mikäli tarvitset taloudellista tukea seuramaksun suorittamiseen, seuralla on
mahdollisuus tarjota tähän tukea. Kirjoita Susannalle lyhyt perustelu miksi
tarvitset tukea, hän hoitaa asian eteenpäin seuralle. 

Joukkuemaksut 2022
Joukkue ei kerää erillistä joukkuemaksua kaudella 2022.

Turnausmaksut 2022
Turnauksista kerätään maksu ainoastaan osallistujilta jokaisen turnauksen
ilmoittautumisen yhteydessä erikseen.
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Nuorisopassilla seuramaksun maksaminen
1. "Swaippaa" rahaa Nuorisopassi-applikaatiossa TKT:lle sen verran kuin haluat
maksaa
2. Ota screenshot maksusuorituksista
(varmista että pelaajan nimi ja joukkue näkyy)
3. Lähetä screenshotit Siina Mutikaiselle
siina.mutikainen@tampereenkisatoverit.fi (Siina on lomalla 9.1.2022 asti)

Pelipassi

Pelipassi on jalkapalloliiton lisenssi, joka antaa pelaajallesi oikeuden osallistua
piirinsarjan peleihin. Tämä on siis välttämätöntä hoitaa kuntoon 04.01.2022
mennessä. Pelipassin uusimiseen ohjeet löytyvät:

https://www.palloliitto.fi/nain-uusit-pelipassin

Vakuutukset

Pelaajan vakuuttaminen on  edellytyksenä toimintaan osallistumiselle. Vakuutus
kattaa sairaskulut, jos jotain sattuu treeneissä tai peleissä. Pelaajan
vakuutuksen voi ottaa Jalkapalloliiton kautta pelipassin uusimisen yhteydessä
tai oman/perheen vakuutusturvan kautta. Jos käyttää omaa vakuutusyhtiötä,
tulee varmistaa, että vakuutus kattaa kilpaurheilussa tulleet vammat. 

Omasta uusimmasta vakuutusotteesta, jossa näkyy, että vakuutus kattaa sekä
kilpaurheilun että lajinomaisen harjoittelun, on toimitettava kopio Sami
Lakaniemelle osoitteeseen: laksu@live.com  04.01.2022 mennessä

Esim. selkeä valokuva tai pdf-tiedosto.

Yhteenvetona pelaajan vanhemmalle – tee näin:
1) ilmoita pelaaja tulevalle kaudelle. Harrastejoukkueilmo. Kilpajoukkueilmo.
2) osta pelipassi ja vakuutus tästä
3) jos pelaajalla on jo vakuutus, toimita vakuutustodistus Lakaniemelle
sähköpostilla laksu@live.com 
4) jos haluat maksaa vielä tämän vuoden nuorisopassirahalla, toimi yllä
ilmoitetulla tavalla
5) ilmoita Ullalle puh. 040 518 2469, jos olet käytettävissä huoltorinkiin
6) ilmoita halukkuutesi valmennustehtäviin Arskalle puh. 040 760 7502

Hyvää uutta vuotta 2022 toivottaa koko 08 johtoryhmä! 
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