Sport Club Vantaan jäsentiedote 1/2021
10.2.2021

Hyvä Sport Club Vantaan jäsen,
Tervetuloa mukaan kevätkaudelle 2021! Kahden kuukauden tauon jälkeen
pääsimme vihdoin aloittamaan lasten ja nuorten harrastustoiminnan 1.2.
alkaen. Lämmin kiitos kaikille teille, että olette mukana! Tässä vuoden ensimmäinen jäsentiedote,
johon on koottu seuran alkuvuoden ajankohtaiset asiat.
Harrasteliikunnan kausi
Lasten ja nuorten kauden aloitus viivästyi kolmella viikolla suunnitellusta. Nämä kolme tuntia
korvataan niin, että hiihtolomalla järjestetään harrasteliikunnan tunnit normaalisti ja kautta jatketaan
loppupäästä kaksi viikkoa pidemmälle. Harrasteliikunnan kausi loppuu siis viikolla 21 (viimeiset tunnit
sunnuntaina 30.5.).
Aikuisten harrastetoiminta, mukaan lukien perheliikunta, on tauolla ainakin 28.2. asti. Seuraamme
tilannetta ja tiedotamme ryhmiä heti, kun muutoksia tilanteeseen tulee ja aikuisten harrastukset
sisätiloissa saadaan aloittaa. Harrastemaksua ei tarvitse maksaa ennen kauden aloitusta, ja
tarvittaessa alennamme kausimaksua.
Alle kouluikäisten (3-4-vuotiaiden ja 5-6-vuotiaiden ryhmät) syksyltä jääneet kaksi korvaustuntia
järjestetään kesäkuussa ennen juhannusta. Tiedotamme tästä tarkemmin syyskaudella mukana olleita
myöhemmin.
Koronaohjeet
Jotta harrastustoiminta on turvallista meille kaikille, tulethan paikalle vain täysin terveenä ja noudatat
koronan ehkäisyn viittä valttia:

Vallitsevan tilanteen vuoksi harrastustoiminnassa noudatetaan erityistä turvallisuutta ja
poikkeusjärjestelyjä. Olemme tiedottaneet teitä näistä voimassa olevista terveysturvallisuusohjeista
ennen kauden alkua. Ohjeet ja muut SC Vantaan koronakäytänteet löytyvät täältä:
https://www.scvantaa.fi/ilmoittautuminen/koronakaytanteet-kaudella-2020-2021/
Noudatathan myös THL:n
karanteenimääräyksissä.

virallisia

ohjeistuksia

koronatestiin

hakeutumisessa

ja

Mikäli harrastaja saa positiivisen koronatestituloksen tunnille osallistumisen jälkeen, ilmoitathan
asiasta oman ryhmäsi ohjaajalle tai valmentajalle. Mahdollisissa ryhmissämme tapahtuvissa
altistumistilanteissa henkilöiden kontaktointi ja selvitystyö on viranomaisten vastuulla. Seuran
henkilöstö tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa ja antaa pyynnöstä selvityksen mahdollisista
altistuneista.
Hiihtoloma (viikko 8, 22.-28.2.2021)
Hiihtolomalla järjestetään harrastetunnit normaalin viikkoaikataulun mukaisesti.
Esivalmennusryhmät ja avoimet valmennusryhmät harjoittelevat hiihtolomalla normaalisti.
Muiden valmennusryhmien osalta valmentajat ovat tiedottaneet hiihtoloman harjoitusaikatauluista
suoraan ryhmiä.
Järjestämme hiihtolomaviikolla lasten ja nuorten avoimia etäharjoituksia Zoom-sovelluksen
välityksellä!
https://www.scvantaa.fi/tapahtumat-ja-leirit/hiihtoloman-avoimet-etaharjoitukset/
Harjoitukset ovat täysin ilmaisia ja niihin ovat tervetulleita kaikki voimistelusta ja tanssista
kiinnostuneet.
Tule rohkeasti mukaan kokeilemaan etäharjoituksia ja kutsu kaverikin mukaan. Katso aikataulu yllä
olevasta linkistä, valitse mieluisin tai osallistu useaan!
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! Mietitkö vielä tekemistä hiihtolomalle? Hyödynnä
esimerkiksi jäsenetu Föönin lentoelämykseen - starttipaketti alennushintaan 49€ SC Vantaan jäsenille!
Huom. Uudet jäsenet: tulette saamaan jäsenkortin aktivointitekstiviestin seuraavan viikon aikana,
odotathan siis rauhassa.
Somekanavat
Seuraa meitä somessa ja tiedät mitä SC Vantaalla tapahtuu! Facebookissa löydät sivumme nimellä
Sport Club Vantaa.
Instagramissa olemme nimellä @scvantaa. Löydät meidät nyt myös TikTokista – ota seurantaan SC
Vantaa!

Tapahtumat
https://www.scvantaa.fi/tapahtumat-ja-leirit/
SC Vantaan omat tapahtumat toteutetaan kevään aikana pääsääntöisesti etä- ja/tai hybridimallin
mukaisesti. Lisätietoa tapahtumien järjestelyistä tulee myöhemmin. Kevään tapahtumakalenteri:
Viikko 9 valmennusryhmien avoimet ovet yleisölle - etänä
Valmennusryhmien kisakatselmus 31.3. - etänä
Kevätnäytös 15.-16.5. - videototeutus: viikonlopun aikana kuvataan jokaisen ryhmän esitykset, joista
koostetaan digitallenne
Joukkuevoimistelun kansainväliset ystävyyskilpailut 7.3., 11.4. ja 2.5. - etänä
Kevään alustavat kilpailut*: 11.4. alueellinen Stara ja JV 8-10v kilpailu, 9.5. Joukkuevoimistelun cupkisa
*Seuraamme koronatilannetta ja päivitämme kilpailutapahtumien toteutusta Voimisteluliiton
ohjeiden mukaisesti tarvittaessa etätapahtumiksi tai hybridimallin toteutukseksi.

