KORONAVIRUS - TIEDOTE 25.3.2020
– seuratoimintamme tauolla ainakin pääsiäiseen asti.
Suomen hallitus on tiukentanut linjaansa ja ihmisiä pyydetään nyt pysymään kodeissaan. Kaikki turha
kokoontuminen on kielletty. Haluamme seurana muistuttaa, että ulkoilua ei ole toistaiseksi kielletty. On
kuitenkin hyvä tiedostaa, että ulkoilma ei estä virusta tarttumasta. Pyrkikää siis välttämään ruuhkaisia
luontopolkuja, kahden metrin turvavälisuositus pätee myös metsässä. Olemme siinä mielessä kuitenkin
onnekkaita, että meillä täällä Suomessa metsää riittää, löydämme siis varmasti jokainen meille rauhaisan
paikan ulkoilla ilman välitöntä tartuntariskiä. Nyt onkin hyvä ottaa välillä aikaa ihan vaan hengittelyyn,
vaikka avoimen keittiön ikkunan kautta.
Paras tapa selviytyä uudistuneesta arjesta on noudattaa rutiinia. Sellainen kannattaa suunnitella huolella,
ellei sellaista ole vielä perheelle tehty. Tutkitusti rutiini on se, joka auttaa ihmisiä selviämään kriisistä,
sellaiseksi tätä voi meistä jokainen jo kutsua. Seurana pyrimme tarjoamaan teille myös mahdollisuuksia
kotitreeniin joko virtuaalisesti treenivideoiden tai kirjoitettujen ohjeiden muodossa. Liikkua tulee jokaisen,
nyt tarvitaan vaan hieman mielikuvitusta. Salitoimintamme on tauolla niin kauan kuin niin on määrätty, sillä
meille jäseniemme ja ohjaajiemme turvallisuus on kaikkein tärkein asia.
Muutamat ovat tiedustelleet meiltä myös jäsen- tai kausimaksujen palautuksista. Ensisijaisesti pyrimme
korvaamaan menetetyt tunnit karanteenin jälkeen. Pidennämme mahdollisesti myös toimintakautta
juhannukseen asti. Mikäli tilanne pitää meitä kuitenkin otteessaan ennakoitua pidempään, ei seuramme
palauta maksuja, sillä siihen meillä ei ole juridista velvollisuutta Suomen hallituksen kieltäessä
harrastetoiminnan järjestämisen. Muistutamme, että toimintamme perustuu vapaaehtoistyöhön ja on
voittoa tekemätöntä. Kaikkien tapahtumien peruuntuessa kriisin vuoksi, seuramme
päävarainhankintamuodot, kuten suosittu kevätnäytöksemme, jäävät toteutumatta. Näin ollen jäsen- ja
kausimaksujen avulla turvaamme toimintamme jatkuvuuden myös koronakriisin jälkeen.
Kannustamme kaikkia yhä nauttimaan perheen yhteisestä ajasta. Lukupiirit, lautapelit, iltajumpat,
metsäretket, kuva-arvoitukset kaikki ovat yhä mahdollisia. Seuratkaa meitä myös somessa, sieltä saatte
ajantasaisimman tiedon seuratoimintamme tilanteesta ja pyrimme tuottamaan teille sinne myös
kiinnostavia materiaaleja kotipäivienne iloksi. Pääsemme jokainen kyllä vielä rakkaan seuratoimintamme
pariin, siihen asti pidetään toisistamme huolta puhelinten ja etätapaamisten muodossa.
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