Tiedote seuralta 23.3.2020:

TTNV:n johtokunta piti Corona-viruksen tiimoilta palaverin eilen. Palaverissa käsiteltiin mm.
toiminnan jatkumista erityisolosuhteissa, kevään kausimaksuja sekä kevään tulevia tapahtumia.
Johtokunnan päätöksien tavoitteena oli löytää ratkaisuja, joilla minimoidaan tilanteen tuomat
haasteet toiminnallemme. Toimilla, jotka kokouksessa päätettiin, halutaan varmistaa, että TTNV on
elinvoimainen seura myös tämän epidemian jälkeen. Johtokunta ymmärtää, että tilanne vaatii
kaikilta venymistä ja joustoa, mutta samalla uskoo, että onnistumme tässä puhaltamalla yhteen
hiileen.

Kokouksessa linjattiin seuraavaa:
Toiminnan jatkaminen
Hallituksen linjauksen mukaisesti Voimisteluliitto suosittelee ohjatun voimistelutoiminnan laittamista
tauolle 14.4. saakka. Valmennusryhmien osalta Voimisteluliitto suosittaa seuroja tarjoamaan
etävalmennusta.
Tampereen kaupunki on sulkenut kaikki sisäliikuntatilat toistaiseksi.
Hallitus ohjeistaa minimoimaan kaiken sosiaalisen kontaktin ja laittamaan näin ollen
harrastustoiminnan jäihin toistaiseksi.
TTNV:ssä emme voi näiden linjausten johdosta jatkaa normaalia harrastus- ja kilpatoimintaan vaan
joudumme arvioimaan ryhmä- ja joukkuekohtaisesti onko vaihtoehtoinen treeni mahdollista
järjestää. Johtokunta on yhdessä ohjaajien ja valmentajien kanssa päätynyt seuraavaan ratkaisuun:
Kilpailevat (sis Stara) joukkueet:
-

Säteet - vaihtoehtoinen toiminta käynnistetty
F-ikäkausi - vaihtoehtoinen toiminta käynnistetty
D-ikäkausi - vaihtoehtoinen toiminta käynnistetty
Z-ikäkausi - vaihtoehtoinen toiminta käynnistetty
Fionat - vaihtoehtoinen toiminta käynnistetty
Antique 25 - vaihtoehtoista toimintaa käynnistellään
Antique 35 - vaihtoehtoista toimintaa käynnistellään
Antique 45 - vaihtoehtoista toimintaa käynnistellään

Harraste- ja ei kilpailevat ryhmät
-

TTNV Teams -ryhmät – kausi keskeytetään
Antique fysiikka - kausi keskeytetään
Polaris - kausi keskeytetään
Crocketit - kausi keskeytetään

Corona-tilannetta seurataan ja mahdollisuuksien mukaan ryhmien ja joukkueiden toimintaa
muutetaan sen mukaan mikä on mahdollista – eli saleille palataan niin pian kuin tilanne sen sallii.
Mahdollisista muutoksista ylläolevaan viestimme ryhmä- ja joukkuekohtaisesti.

Jäsen- kausi- ja joukkuemaksut
Voimisteluliitto ja Olympiakomitea ovat linjanneet seuraavaa, koskien maksuja:
-

Yhdistyslain mukaan seuran sääntöjen mukaisia jäsenmaksuja ei tarvitse palauttaa
tällaisessa tilanteessa.
Toimintamaksun (kausimaksun) lähtökohtana on toiminnan kustannusten jakaminen
osallistujien kesken. Myöskään toimintamaksua ei tarvitse palauttaa mikäli harjoitukset
siirretään myöhempään ajankohtaan tai järjestetään vaihtoehtoista toimintaa – eli esim.
etätreenejä. Toimintamaksun osittainen palauttaminen voi tulla kysymykseen, jos
harjoitukset ja tapahtumat perutaan kokonaan. Jos harjoitus tai tapahtuma peruuntuu,
seura mahdollisesti säästää joissakin kustannuksissa. Tällöin mahdollinen säästö saattaa
tulla palautettavaksi. Harjoituksen ja tapahtuman järjestämisen kulut ovat pääosin kiinteitä,
jolloin palautettavaa ei yleensä synny.

TTNV:n johtokunta on päättänyt kattojärjestöjen linjauksien pohjalta ja seuran toiminnan jatkumisen
takaamiseksi seuraavasti:
-

-

Jäsenmaksu koskee koko vuotta ja tätä ei jäsenille tässä tilanteessa palauteta
Kausimaksut:
o Kaikille kilpaileville joukkueille (Säde-tiimi, Fixia, Fidex, Fidia, Dava, Dreea, Denia,
Zelia, Zelda, Team Fionat sekä Antique yli 25, yli 35 ja yli 45) on annettu /annetaan
etätreeniohjelmat tai muuta korvaavaa toimintaa voimistelijoiden ikä huomioiden.
Suunnitteilla on myös live-treenejä. Joukkuekohtaisesti kartoitetaan mahdollisuus
pitää treenitauko keväällä ja hyödyntää heinäkuu treenaamiseen. Näin ollen
kilpailevien joukkueiden kausi jatkuu eikä kausimaksua hyvitetä.
o Harrasteryhmät ovat perinteisesti harjoitelleet koulujen saleilla, jotka ovat nyt
suljettu toistaiseksi. Tilanne on epävarma epidemian keston suhteen.
Harrasteryhmille korvaavan treenin tarjoaminen on haasteellisempaa kuin
kilpaileville joukkueille, joten johtokunta päätti keskeyttää kauden. Harrasteryhmille
tarjotaan mahdollisuutta hakea hyvitystä peruuntuneista harjoituskerroista eli
kausimaksusta voidaan hyvittää noin puolet. Kaikille harrasteryhmien vanhemmille
lähetetään erillinen viesti asiasta, jossa annetaan ohjeet mahdolliseen hyvityksen
hakuun. TTNV seuraa Corona-epidemia ohjeistusta ja mahdollisuuksien mukaan
pyrkii tarjoamaan harraste-ryhmille kesätoimintaa mikäli olosuhteet sen sallivat ja
ryhmissä riittää kiinnostusta. Tästäkin lisää erillisessä viestissä.
o Croketit, Polaris ja Antique Fysiikka -ryhmien osalta kausi on päätetty keskeyttää.
Näille ryhmille tarjotaan mahdollisuutta hakea hyvitystä peruuntuneista
harjoituskerroista eli kausimaksusta. Ryhmäläisille lähetetään erillinen viesti
asiasta, jossa annetaan ohjeet mahdolliseen hyvityksen hakuun. TTNV seuraa
Corona-epidemia ohjeistusta ja mahdollisuuksien mukaan pyrkii tarjoamaan ryhmille
kesätoimintaa mikäli olosuhteet sen sallivat ja ryhmissä riittää kiinnostusta. Tästäkin
lisää erillisessä viestissä.
Joukkueilla eri käytännöt mitä tulee joukkuemaksuihin, joten seura ei voi antaa yhteistä
yleistä ohjetta miten tulee toimia. Yleisenä ohjeena johtokunta kuitenkin päätti seuraavaa:
joukkueet päättävät joukkuemaksuista itse, mutta huomioivat, että tilanne saattaa olla
taloudellisesti haasteellinen perheille. Tämä voidaan kuitenkin hoitaa joukkuekohtaisin
päätöksin esim. laskemalla budjetti uudestaan ja palauttamalla ylimenevä osa tai siten että
ei kerätä joukkuemaksua esim. huhtikuulta.

Seuran järjestämät tapahtumat
-

Johtokunnan kokoukset jatkuvat kuten aikaisemminkin ja tarvittaessa pidetään niitä lisää.
Kokoukset järjestetään etäyhteyksin
Toiminnan tarkastus etenee aikataulussa, mutta Kevätkokous, joka oli suunniteltu
pidettäväksi 8.4, siirretään 27.5.
Kevätnäytös, joka on perinteisesti ollut toukokuussa, perutaan. Korvaavaa tapahtumaa
harkitaan, kunhan tilanne normalisoituu.
19.4 seuran järjestämä Noname Cup ja Sydän-Suomen alueellinen stara -kilpailu perutaan
kokonaan hallituksen ja voimisteluliiton linjausten mukaan.

Yleisesti
Tilanne on erittäin haastava ja tulevaa kevättä on vaikea ennustaa. Näillä päätöksillä saamme
kuitenkin seuran ja harjoitustoiminnan pyörimään niissä raameissa missä se tällä hetkellä on
mahdollista. Seuraamme tilannetta ja olemme valmiina muuttamaan toimia hallituksen,
kattojärjestöjen ja kaupunkien päätösten mukaisesti.
Kisojen peruminen tekee loven seuran talouteen, jota on vaikea korvata. Onneksi olemme pitäneet
tiukkaa kulukontrollia jo useamman vuoden ja toimimme pääasiassa ilman palkattuja työntekijöitä,
joten vaikka tilanne on haastava, uskomme seuran talouden sen kestävän.
Seurana pyrimme hyödyntämään tämän poikkeustilanteen kehittämällä toimintaamme. Jo
käynnistetyt Voimisteluliiton Tähtiseura-hanke, OKM:n harrastetoiminnan kehittämishanke sekä
ikäkausivalmennuksen kehittäminen jatkuvat. Karsimme kuluja luopumalla toimistostamme kevään
aikana. Näin olemme entistä elinvoimaisempi seura, kun uusi kausi syksyllä taas pyörähtää käyntiin.
Mikä johtokunnan kannalta on hienoa huomata on, että tässä tilanteessa meidän ohjaajat,
valmentajat, voimistelijat ja perheet ovat kaikki osoittaneet mahtavaa yhteishenkeä, joustaneet ja
venyneet, jotta toiminta voi jatkua. Kiitos jo nyt kaikille ja jatketaan samalla tavalla #Taidolla
#Tunteella #Yhdessä
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