- Joulukortit/joulutervehdys yhteistyökumppaneille
- Vetäjien ja juniorijaoston pikkujoulut
- Joukkueen tietojen päivittäminen MyClubiin
- Seura-asujen tilaaminen Kesportin kautta ja
mahdollinen sponsorimyyntiä joukkueelle
- Joukkueen harjoitusten ja muiden tapahtumien
lisääminen MyClubiin
- Alajärven kaupungin urheilujuhla
- Talven vuorojen jako joukkueille junioripäällikön toimesta
- Joukkueen kokoonpano junioripäällikölle: valmentajat, jojo, rahurit
- Tilinkäyttöoikeuksien ja MyClub-oikeuksien päivitys
- Koko junioripuolen yhteinen varainkeruu: suklaakalenterien myynti
- Talousarvion tekeminen ja hyväksyminen, mahdollisen
joukkuemaksun päättäminen, tiedot junioripäällikölle

- AA:n tilikausi päättyy 31.10. Joukkueiden tilinpäätökset
- Kuitit, kassakirja, matkakuitit tms. tilitoimistoon
- Käteiskassa pankkiin
- Joukkueen palkittavat junioripäällikölle
- Juniorijaoston palaveri tulevasta kaudesta vetäjien kanssa
- Talvikauden vuorotoiveet junioripäällikölle
- Uusien toimihenkilöiden valinta joukkueeseen
MUISTAKAA OTTAA LOMAA PESIKSESTÄ!!

- Pelipukujen kerääminen ja palauttaminen
junioripäällikölle
(HUOM. syöksypaidat, numerosarjat ja nimilaput
omia, älkää palauttako!)
- Jatkopelit/mitaliottelut
- Seuramaksun toinen osa maksuun elokuussa,
junioripäällikkö hoitaa laskuttamisen
- Mahdollisten jatkopelien pallopoika- ja kioskivuorojen jako
- Koko seuran yhteinen talkoo: Niittykummun raivaus
- Pesiskoulusta mukaan tulevien uusien harrastajien
vastaanottaminen ja tutustuttaminen joukkueeseen
- Jatkopelit/mitaliottelut

- Pelipuvut sovitukseen ja kokojen ilmoittaminen junioripäällikölle
- Nimilappujen, numerosarjojen ja syöksypaitojen tilaaminen
- Maakuntasarjojen/C-ikäisten SM-karsintaan ilmoittautumiset junioripäällikölle
- Seuralta tiedot kesän seuramaksuista
- Varmistakaa joukkueen lähtö Etenee-leirille
- Uusien pelaajien ohjeistus talvikauden vakuutuksista
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- E-C-ikäisten aluesarjailmoittautumiset junioripäällikölle
- Kesän peli- ja harjoitusvuorotoiveet junioripäällikölle
- Seurasiirtojen ilmoittaminen junioripäällikölle helmikuun aikana
- Etenee-leirin ilmoittautuminen alkaa 1.2. klo. 12.00
- Varmistakaa joukkueen lähtö valtakunnalliselle leirille
- Pelipukujen haku junioripäälliköltä
- Junioripesäpallojaoston vuosikokous
- C-ikäisten SM-karsintapelien sopiminen, kenttävuorot junioripäälliköltä
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- Vanhempainillan pitäminen ja pelisääntökeskustelut
- Seuran talviturnaukset
- G-F-ikäisten aluesarjailmoittautumiset junioripäällikölle
- Valtakunnallisten leirien ilmoittautuminen alkaa 1.3. klo. 12.00
- Seuramaksun tukiavustusten haku maaliskuun aikana
- Lisenssikausi päättyy 31.3.
- Yleisseuran johtokunnan vuosikokous: vahvistaa myös uuden
juniorijaoston
- Aloittavat joukkueet: budjetti- ja kausisuunnitelma+mahdollisen
joukkuemaksun päättäminen, toimitetaan junioripäällikölle

- Lisenssikausi alkaa 1.4. Ostettava 30.4. mennessä, jotta vakuutus voimassa.
- Ohjeistus lisenssien ostamiseen ja tarkistaminen, että kaikilla kunnossa
- Tuomarikoulutus, E-ikäisistä alkaen kaikki käy
- Kirjurikoulutus, kaikki vanhemmat käy
- Edustusjaoston pallopoika- ja kioskivuorojen jakaminen joukkueille
- Kesän pelien sopiminen omille pelivuoroille
- Koti- ja vieraspelien ilmoittaminen junioripäällikölle
- Joukkuekuvan ottaminen ja toimittaminen junioripäällikölle
- Lista joukkueen sponsoreista junioripäällikölle
- Seurasiirtojen kirjaaminen päättyy 1.6.

- Hae joukkueen paketti junioripäälliköltä (pelipallot, palkinnot, pöytäkirjat tms.)

- Haku yläkoululeirityksiin alkaa
- Tarkista pallojen, palkintojen tms.
tilanne ja hae ajoissa lisää
- Valtakunnalliset leirit
- Jatkopelien sopiminen ja
ilmoittaminen junioripäällikölle

- Omien kotipelien kioski- ja toimitsijavuorojen jako vanhemmille
- Tuomareiden huolehtiminen kotipeleihin
- Seuramaksujen ensimmäinen osa maksuun toukokuussa,
junioripäällikkö hoitaa laskuttamisen
- Sarjapelit alkaa
- Pohjakassa kioskiin

- Etenee-leirit
- Leiriavustukset ja Osuuspankin tuki maksetaan joukkueille
- Alustavat talven salivuorotoiveet junioripäällikölle

