Tiedote 10.5.2020
Tervehdys!
Nyt kun koulut alkavat on monia mietityttänyt harjoittelun jatko 15.5 – 31.5.2020.
Kouluissa ryhmät kulkevat ominaan ja eivät saa olla tekemisissä toistensa kanssa. Jos nyt lähdetään
pitämään lähitreenejä lisääntyvät lasten kontaktit ja esim. mahdollisten tartuntaketjujen jäljittäminen
vaikeutuu. Mikkelin Luistelijat siis jatkavat etäharjoituksilla 31.5. saakka, jolloin tartunta mahdollisuudet
pysyvät pienempinä ennen kesälomien alkua. Meillä on myös seurana vastuu valmentajien ja
luistelijoiden terveydestä ja turvallisuudesta. On hyvä muistaa, että epidemia ei ole vielä ohitse ja emme
tiedä mitä koulujen avaaminen tuo tullessaan. Pyrimme seuraamaan tilannetta aktiivisesti.
Kesäleirin järjestäminen olisi mahdollisesti erityisjärjestelyin ollut mahdollinen, mutta jää tulee tänne vasta
heinäkuun lopulla. Olemme ilmaisseet kiinnostuksen kesäkuun alun jäihin mutta vain yhtä käyttäjää
varten jäitä ei tehdä. Tästä on kaupungin johtoryhmä tehnyt päätöksen.
Mikäli jäätä saisimme kesäkuussa muualta ja epidemia jonkunlaisen harjoittelun sallisi, kuinka moni olisi
jäälle osallistumassa? Tästä voisi laittaa informaatiota sihteerille: mikkelinluistelijat.ry@gmail.com.
Kesäjääharjoittelu tulisi olemaan omakustanteinen, mutta emme tietenkään voi luvata tai taata asioita
suuntaan tai toiseen, mutta haluamme kartoittaa tilannetta sen suhteen että mikä on tilanne ja ajatus
teillä siellä kotona.
Kevään aikana meillä on myös Tähtiseura-auditointi tulossa, se toteutetaan etänä ja iso osa materiaalista
on jo lähetetty auditoijalle katsottavaksi, mutta muutamia asioita katsotaan vielä kuntoon.
Päättäjäisiä emme tällä kaudella järjestä lainkaan, seuran luistelijat saavat kausipalkinnot kaudelta 20192020 kun toiminta kesän jälkeen taas käynnistyy.
Näytöksen ajankohta on vielä avoinna, todennäköisesti emme sitä pysty vielä elokuussa järjestelmään,
mutta asiasta tiedotetaan heti kun kaikki niiltä osin selkeytyy.
Ja kuten jo liiton kilpailukalenterissa näkyykin, niin olemme saaneet järjestettäväksi SM-noviisien ja
debytanttien lohkokisan 28. - 29.11.2020. Tämä kisa varmistuu vasta, kun Liiga julkaisee oman kalenterin
ja tiedämme missä Jukurit tuona viikonloppuna pelaa.
Lisäksi haemme vielä Tähti-sekä ISU-sarjoille alue-/kutsukisaa sekä Crystal Cupia, tosin tällä kertaa Crystal
Cup olisi hieman myöhemmin tammikuussa, kun loppiainen sijoittuu keskelle viikkoa.

Syksyyn mahtuu myös mukavaa yhdessä puuhastelua Naistenmessujen merkeissä, sillä olemme saaneet
järjestelyvastuun myös niihin.
Mikkelin Luistelijat sai OKM:n seuratukea. Seuratuki kohdennetaan mm. hankkeeseen jolla saataisiin uusia
harrastajia seuraan, Kehitysryhmä Kristallit (4-6v) ja H3 (kouluikäiset) ovat nämä tulevat ryhmät. Ryhmät
on tarkoitettu vasta-alkajille ja luistelukoulun käynneille. Ryhmät aloittavat syyskuussa ja molemmat
harjoittelevat 2krt/vko. Nyt siis sanaa kiertämään että ilmoittautuminen on auki osoitteessa:
https://www.mikkelinluistelijat.fi/ryhmat/ilmoittautuminen-ja-tietojen-pai/
Nettisivut myös hieman uudistuvat kohti uutta kautta taikka viimeistään syksyllä, laittakaahan siis
esittelyjä tulemaan, joitakin on jo tullut mutta olisi kiva saada kaikista.
Tästä linkistä pääset täyttämään lomakkeen: https://www.mikkelinluistelijat.fi/ryhmat/esittelysivun-lomake/
Ne perheet joilla on toive, ettei nettisivuilla kuvia ja nimiä julkaista yhdessä, niin pohtikaa, haluaisitteko
kuitenkin esittelysivun luistelijalle.
Tiedotteille on nyt oma osionsa nettisivuilla, sinne laitamme myös tämän tiedotteen, tällöin eivät katoa
uutisissa kovin alas, vaan kaikki tieto löytyy yhdestä paikasta.
Seuran kevätkokous pidetään 3.6.2020 klo 18, Urheilupuiston katetussa katsomossa.
Tervetuloa!

Terveisin,
Johtokunta

