JÄSENTIEDOTE 26.11.2020
Hyvä Sport Club Vantaan jäsen,
Syyskausi on hiljalleen kääntymässä loppusuoralle. Lämmin kiitos kaudesta kaikille
harrastajillemme ja perheille jo tässä vaiheessa! Olemme iloisia siitä, että
poikkeusoloista huolimatta olemme saaneet vietyä kauden kunnialla näin
pitkälle ja saleilla on nähty entiseen malliin iloisia liikkujia. Tässä vielä vuoden viimeinen jäsentiedote, johon
on koottu jäsenistöämme koskevat ajankohtaiset asiat.

Koronatilanteen aiheuttamat muutokset toimintaan
Seuraamme koronatilannetta ja viranomaisten antamia suosituksia
aktiivisesti. Mikäli vielä tulee uusia loppukautemme toimintaan vaikuttavia rajoituksia, tiedotamme
niistä jäsenistölle mitä pikimmiten erillisellä tiedotteella. Seuraathan siis sähköpostiasi, jotta tieto
mahdollisista muutoksista tavoittaa sinut.
Olemme huomioineet koronatilanteen toiminnassamme mm. tehostetulla hygienialla ja
kulkuohjeilla. Pidämmehän kaikki yhdessä edelleen huolta, että harrastustoiminta on mahdollisimman
turvallista kaikille. Noudatamme THL:n ja AVI:n ohjeistuksia:
• Huomioittehan turvavälit erityisesti tuodessanne ja hakiessanne lastanne harjoituksista.
• Pukuhuoneliikenne tulee pitää mahdollisimman vähäisenä, jotta ylimääräisiltä kontakteilta
vältytään. Lapsella saa olla enintään yksi saattaja pukuhuoneeseen. Mikäli lapsi osaa jo toimia
itsenäisesti, toivomme, että lapsi saatetaan vain harjoituspaikan ulko-ovelle, josta
ohjaaja/valmentaja ottaa hänet vastaan.
• Harjoituspaikoilla (käytävä- ja pukuhuonetilat) yli 15-vuotiailta edellytetään kasvomaskin
käyttöä. Olethan huomannut, että myynnissä on SC Vantaan kestomaskeja? Kasvomaskit ovat
tilattavissa täältä: https://www.scvantaa.fi/seura/seuratuotteet/kasvomaskit/ tai suoraan omalta
valmentajaltasi tai ohjaajaltasi!
• Käsihygieniasta on edelleen erityisen tärkeää pitää huolta: pestään kädet aina ennen ja jälkeen
harjoitusten.
SC Vantaan koronakäytänteet löytyvät
täältä: https://www.scvantaa.fi/ilmoittautuminen/koronakaytanteet-kaudella-2020-2021/
THL:n ajankohtaiset suositukset ja ohjeistukset löydät täältä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus

Harrasteliikunnan syyskauden loppu ja ilmoittautuminen kevätkaudelle
Harrasteryhmien syyskausi loppuu viikolla 50 (7.-13.12.). Kevätkausi alkaa viikolla 2 (ma 11.1.).
Ilmoittautuminen ryhmässä säilyy automaattisesti kevätkaudelle, mikäli et peru sitä kirjallisesti. Jos haluat
perua ilmoittautumisesi tai vaihtaa ryhmää, ilmoitathan
siitä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@scvantaa.fi 13.12. mennessä. Uuden kauden harrastemaksu
laskutetaan viikon 51 aikana. Harrasteliikunnan tuntikalenteri tulee pysymään pääosin samana
kevätkaudelle, mutta pienet muutokset ovat mahdollisia. Tiedotamme näistä suoraan niitä ryhmiä, joita
muutokset koskevat.
Mietityttääkö, että koronan vuoksi vielä tulevallakin kaudella joudutaan perumaan tunteja tai tekemään
muutoksia toimintaan? Ei hätää, olemme varautuneet tilanteeseen korvauskäytänteillä. Käytänteet löytyvät
täältä: https://www.scvantaa.fi/ilmoittautuminen/koronakaytanteet-kaudella-2020-2021/
Huomioithan, että SC Vantaan jäsenyys on voimassa 30.6.2021 asti. Jäsenmaksua (30 e) ei siis tule nykyisille
jäsenillemme uudestaan maksettavaksi. Jäsenedut säilyvät jäsenkauden loppuun asti voimassa myös niillä,
ketkä peruuttavat kevätkauden osallistumisensa.

Loppuvuoden tapahtumat peruttu
SC Vantaan loppuvuoden yleisötilaisuudet, Yvette Stara 28.11. ja joulunäytös 12.12. ovat koronatilanteen
vuoksi peruttu.
Lauantaina 28.11. Järjestämme peruuntuneen Yvette Staran sijaan esiintymisen etäyhteyksien
välityksellä. Klo 14-17.15 välillä järjestettävässä esiintymisessä on mukana Sport Club Vantaan
voimistelijoita tanssista, joukkuevoimistelusta, rytmisestä voimistelusta ja erityisliikunnan Uniikit-ryhmästä.
Vierailevina tähtinä nähdään kolme joukkuetta Olarin Voimistelijoista ja Hämeenlinnan
Voimisteluseurasta. Tervetuloa seuraamaan alla olevasta linkistä!
https://solidsport.com/sc-vantaa/watch/28-11-etaesiintyminen
Peruuntuneen joulunäytöksen sijasta joukkueiden ja ryhmien on pyydetty lähettävän huoltajille
harjoituksissa kuvattavat videot esityksestä. Lisätietoa voit kysyä omalta valmentajaltasi! Toivomme, että
pääsemme alkuvuodesta taas kutsumaan huoltajat harjoitussaleille ja pitämään koko seuran yhteisen
näytöksen.

Palautekysely
Kauden päättyessä on jälleen aika kerätä palautetta teiltä. Arvostamme jokaista palautetta, jotta voimme
kehittää toimintaamme entistä enemmän jäsentemme toiveiden mukaiseksi.
HARRASTERYHMÄT: Vastaa palautekyselyyn tästä: https://my.surveypal.com/Palautekysely-syksy-2020--harrasteryhmat
KILPARYHMÄT: Vastaa palautekyselyyn tästä: https://my.surveypal.com/Palautekysely-syksy-2020-kilparyhmat
Kiitos jo etukäteen vastauksista!

Kilpatoiminnan esittelyinfo
Esittelemme seuran valmennusjärjestelmää ja -toimintaa 2.12. klo 18-19 Zoomissa. Tilaisuus on avoin

kaikille seuran valmennustoiminnasta kiinnostuneille.
Pääset mukaan helposti klikkaamalla linkkiä:
https://us02web.zoom.us/j/85051575120
Tai syöttämällä Zoom-sovellukseen Meeting ID:n
850 5157 5120

Valmennusryhmien avoimet treenit viikolla 51
https://www.scvantaa.fi/tuntitarjonta/valmennusryhmat/tule-mukaan-voimisteluun/
Sport Club Vantaan joukkuevoimistelun ja rytmisen voimistelun valmennusryhmien avoimet kokeilutreenit
järjestetään viikolla 51 (14.-16.12.) Korsossa ja Simonkylässä. Kokeilutreenit järjestetään ikäryhmittäin 3vuotiaista ylöspäin. Ryhmiä on usealla eri tasolla ja jokaisen on mahdollista löytää paikkansa - meillä on
mahdollista harrastaa nauttien esiintymisen riemusta avoimissa valmennusryhmissä, kilpailla
tavoitteellisesti tai tavoitella unelmiaan huipulla.
Kokeilutreenit ovat maksuttomia ja avoimia kaikille kiinnostuneille. Niihin osallistuminen ei vielä sitouta
toimintaan. Treenin perusteella osallistujalle suositellaan sopivaa valmennusryhmää SC Vantaalla. Treeniin
tulee ilmoittautua etukäteen, jotta ryhmän koko osataan ottaa huomioon. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan
yllä olevasta linkistä!

Joukkuevoimistelun kilpasarjojen vuoden 2020 mestaruuskilpailut siirtyvät
https://www.voimistelu.fi/fi/Uutiset-jamateriaalit/Uutishuone/Artikkeli/ArticleId/3615?Return=102
Koronapandemiasta johtuen kilpasarjojen mestaruuskilpailut siirretään pidettäväksi Tampereella 6.7.2.2021.
Alkuperäisen suunnitelman mukaan Kinesis, Fortius, Fuerte ja Electra Espiral olisivat voimistelleet tänä
viikonloppuna 28.-29.11. mestaruuskilpailuissa. Paljon voimia uuteen tilanteeseen
voimistelijat, valmentajat ja tukijoukot!

Elite Juniorille SM-pronssia
Seuramme nuorten edustusjoukkue Elite Junior onnistui 8.11. Helsingissä pidetyissä joukkuevoimistelun
SM-kilpailuissa upeasti saavuttaen kovatasoisessa kilpailussa pronssia. Onnea joukkueelle, valmentajille ja
tukijoukoille! SM-kultaa vei Ovo Junior Team (pisteet 37.850) ja hopeaa sai Minetit Junior (37.350). Elite
Juniorin pronssipisteet olivat 36.400.

Syötä Kakkutukun tilaukset 30.11. mennessä
www.scvantaa.fi/seura/varainhankinta/kakkutukku-2020/
Vielä on muutama päivä aikaa myydä ja tilata Kakkutukun herkullisia tuotteita! Tilaukset
tulee syöttää nettisivun lomakkeella 30.11. mennessä. Muistithan, että kolme parasta myyjää palkitaan
100€ , 75€ ja 50€ etuudella.
Tuotteet ovat noudettavissa Korson harjoitushallilta 12.-13.12. tai viikolla 51 erikseen sovittuna
ajankohtana.

Viimeinen AGG Friendship Competition 29.11.
SC Vantaa on järjestänyt syksyn aikana useaan otteeseen etäyhteydellä
joukkuevoimistelun ystävvyyskilpailuita. Etäyhteydellä toteutettavat kilpailut
ovat kasvattaneet suosiotaan ja ne ovat tuoneet kansainvälisen joukkuevoimisteluyhteisön yhteen uudella
tavalla korona-aikana.
Syyskauden viimeiset etäkilpailut järjestetään sunnuntaina 29.11. klo 9.30 alkaen. Mukana on 35
joukkuetta Euroopasta, Aasiasta ja Oseaniasta!
Pääset seuraamaan kilpailua ilmaiseksi livestriimin kautta:
https://solidsport.com/sc-vantaa/watch/agg-online-competition-29-11

Cardu ja jäsenedut
https://www.scvantaa.fi/seura/jasenedut/
Olethan ladannut jo seuran mobiilisen jäsenkortin? Lue linkin takaa ohjeet ja ota kortti käyttöön.
Jäsenkortin lataaminen kannattaa – saat sitä kautta käyttöösi SC Vantaan jäsenedut ja pysyt entistä
paremmin kuulolla seuran ajankohtaisista asioista!

Somekanavat
Seuraa meitä somessa ja tiedät mitä SC Vantaalla tapahtuu! Facebookissa löydät sivumme nimellä Sport
Club Vantaa.
Instagramissa olemme nimellä @scvantaa. Seuraa myös uutta rytmisen voimistelun ryhmiemme tiliä
@rg_scvantaa!

