VSK-U TIEDOTE KEVÄT 2021.1

Hyvää alkanutta vuotta!
KeU-sote alueen suositukset toiminnan rajoittamisesta jatkuvat 31.1. 2021 saakka. Joudumme siis
siirtämään kevätkauden aloituksen helmikuun alkuun. Kevätkausi alkaa 1.2.2021 , jollei rajoituksiin tule
muutoksia. Ilmoitamme mahdollisista muutoksista. Jatkamme tarvittaessa kevätkautta kesäkuulle 13.6
saakka. Pidämme harjoituksia normaalisti myös hiihtolomalla.
Järjestelmä on tehnyt lähes kaikille kevään laskut jo ilmoittautumisten yhteydessä ja niissä on eräpäivä
25.1.2021. Laskujen eräpäivä siirtyy 15.2. saakka. Jos rajoitukset jatkuvat 31.1.2021 jälkeenkin ,emmekä
pysty toteuttamaan koko kautta, teemme laskuihin korona-ajan hyvityksen.
Muutamat ovat ehtineet maksaa jo kevätkauden laskun. Jos kauden alku siirtyy helmikuun alusta
eteenpäin, olemme yhteydessä heihin helmikuussa.
Seuran talouden kannalta näin pitkät toiminnanrajoitukset ovat haastavia. Palkka- ja salivuokrakulujen
lisäksi seuralla on muitakin kuukausittaisia kuluja. Voimassa olevien suositusten mukaisesti tarjoamme
halukkaille seuran harrastajille pienryhmätoimintaa ajalla 11.1-31.1.2021. Ryhmäkoko on enintään 9
harrastajaa. Pienryhmässä turvavälien säilyttäminen on mahdollista. Toivottavasti saisimme poikkeusajan
pienryhmät pidettyä ja harrastajia niihin.
Jokaiseen pienryhmään ilmoittaudutaan erikseen ennakkoon seuran jäsenrekisterin kautta. Ihan jokaiseen
ryhmään on siis oma ilmoittautumislinkki järjestelmässä. Jos syystä tai toisesta, joudut perumaan
ilmoittautumisen, ilmoita heti siitä WhatsApp-viestillä tai tekstiviestillä 0503661233, jotta voimme
vapauttaa paikan. Nämä ryhmät eivät sisälly kausimaksuun vaan ovat tarjolla niille, jotka haluavat osallistua
näihin ja samalla tukea seuran toimintaa. Pienryhmät maksavat 60 min 9 € / kerta ja 90 min 13,5 €/kerta.
Liitteessä aikataulu ryhmistä. Huomio suurin osa ryhmistä on Miksulassa. Ainoastaan keskiviikkoisin on
ryhmiä sekä Miksulassa että Veskulassa. Nämä poikkeusajan pienryhmät on jaettu iän perusteella ei tason.
Salissa on paljon tilaa ja kerrallaan koko salissa on alle 10 harrastajaa, joten kaikki pystyvät harjoittelemaan
omalla tasollaan. Katsothan tarkkaan , että ilmoitat lapsesi oikeaan ryhmään. Ryhmiin mahtuu siis vain 9
harrastajaa ja ryhmien ilmoittautumislinkki sulkeutuu aina 30 min ennen harjoituksen alkua, ellei se ole
tullut täyteen aiemmin.
Jos jotain muutoksia suosituksiin ja rajoituksiin tulee, ilmoitamme niistä tietysti aina mahdollisimman pian.
Jos teillä on kysyttävää pienryhmistä seuran harrastekoordinaattori Samu Gråsten vastaa seuran
puhelimeen 0503661233 arkisin klo 10–14. Puhelimeen voi myös lähettää WhatsApp-viestejä.

