Tiedote syksy 2020.5

Virallisesti seuran harrastajien syyskausi olisi päättynyt sunnuntaina 13.12. Koronatilanteesta johtuvien
toiminnanrajoitussuositusten vuoksi syyskautemme päättyi 29.11 , kaksi viikkoa ennen varsinaista
päättymisajankohtaa. Syyskausi sujui saleilla mallikkaasti korona-ohjeita noudattaen. Kiitos kaikille hyvästä
yhteistyöstä, kuluneesta syksystä ja hyvää joulun odotusta kaikille.
Viimeisen kahden viikon aikana olemme tarjonneet korvaavina harjoituksina live-harjoituksia IG-kanavalla
@veskulanvekkulit ja ulkotreenejä. Kaikki nämä tunnit jatkuvat vielä tämän viikon. Aikataulut löytyvät
seuran nettisivuilta. Ulkoharjoituksetkin olemme onnistuneet pitämään, joskin osallistujia on ollut melko
vähän. Toivottavasti vielä tälle viikolle saadaan osallistujia kaikkiin harjoituksiin.
Tässä muistutuksena vielä tämän viikon ulkotreenit:
Savion parkour-alue Salavapuistossa, , Koivikontie 11 aivan Savion Seurakuntatalon vieressä (Savion
seurakuntatalon osoite on Koivikontie 9)
KESKIVIIKKONA 16.12 klo 17.30–19 7–18 v tytöt ja pojat
TORSTAINA 17.12 klo 17.30–19 7–18 v tytöt ja pojat
SUNNUNTAINA 20.12 klo 13–14.30 7–18 v tytöt ja pojat
Tuusulan urheilukeskus, tapaaminen Tuusulan vanhan jäähallin (Kilpailukuja 7) pääsisäänkäynnin edessä
LAUANTAINA 19.12
klo 11.00–12.00 4–7 v tytöt ja pojat
klo 12.00–13.00 8–11 v tytöt ja pojat
klo 13.00–14.15 12–18 v tytöt ja pojat
ULKOTREENIT PIIRONEN tapaaminen JÄRVENPÄÄN UIMAHALLIN SISÄÄNKÄYNNIN EDESSÄ !!!
LAUANTAINA 19.12
klo 11.00–12.00 4–8 v
klo 12.00–13.00 9–16 v
KeU-Sote alueen ja Tuusulan kunnan suosituksen toiminnanrajoituksista ovat toistaiseksi voimassa 20.12
saakka, uusista rajoituksista tai rajoitusten jatkamisesta ei ole vielä tiedotettu. HUS- alueella rajoituksia on
jatkettu 10.1.2021 saakka. On hyvin todennäköistä, että rajoitukset jatkuvat myös KeU-Soten alueella.
Alustavasti meillä on tarkoitus aloittaa kevätkausi jo 4.1.2021, mutta jos rajoitukset jatkuvat 10.1 saakka
aloitamme maanantain 11.1.2021. Tiedotamme asiasta heti, kun asiat varmistuvat. Kevään aikana kaikki
voivat käydä korvaamassa syksyn kahden viimeisen viikon peruutetut tunnit muissa vastaavissa ryhmissä.
Korvaaville tunneille voi mennä ilman ennakkoilmoittautumista, kunhan ilmoittaa tullessaan ohjaajille, että
on korvaamassa omaa tuntia.
Koronarajoitusten takia järjestämme seuran sääntömääräisen syyskokouksen etäkokouksena ja siihen tulee
ilmoittautua ennakkoon 28.12 klo 10.00 seuran jäsenrekisterin kautta. Ilmoittautumislomakkeessa
pyydetään sähköpostiosoitetta, johon voimme lähettää ZOOM-linkin osallistumiseen.
Linkki syyskokousilmoittautumiseen:
https://go.hoika.net/user/TapahtumaanIlmoittautuminen.aspx?sid=210&TapahtumaID=6460
Lomake löytyy seuran jäsenrekisteristä.
Seuran sääntömääräinen syyskokous TIISTAINA 29.12 klo 18.00 etäyhteydellä. TERVETULOA

ASIALISTA SYYSKOKOUS
1§

Kokouksen avaus

2§

Valitaan kokoukselle
a)

puheenjohtaja

b)

sihteeri

c)

kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d)

kaksi ääntenlaskijaa

3§

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja läsnä olevat jäsenet

4§

Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastaja antama
lausunto.

5§

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille

7§

Muut asiat

8§

Kokouksen päättäminen

