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JOULU TULEE ERIKOISESTA TILANTEESTA HUOLIMATTA! 

 

Joulukuu käynnistyy rajoitusten merkeissä ja harjoittelutoiminta on normaalista 

poikkeavaa, kun sisätiloihin ei päästä harjoittelemaan. Kilparyhmien osalta 

harjoittelu jatkuu ulkona, mutta harrasteryhmien kohdalla harjoittelu toteutetaan 

omatoimiharjoittelun muodossa. Kaikkein pienimpien osalta harjoitukset 

joudutaan valitettavasti perumaan kokonaan. Nyt kyseessä oleva jakso on 

onneksi melko lyhyt ja pian koittaa joulutauko. Toivotaan, että tammikuussa 

päästään palaamaan normaaliin.  

Nyt käsillä oleva aika on erikoista ja haasteellista sekä harrastajien, että seurojen 

kannalta. Tilanne vaikuttaa laaja-alaisesti harrastustoimintaan ja seurojen 

toimintaan yleisesti koko valtakunnan tasolla niin taloudellisesti, kuin 

muutenkin. Niin myös meillä Vantaan Salamissa. Yritetään kuitenkin yhdessä 

pitää positiivista fiilistä yllä! Kannustetaan nuoria ulkoharjoitteluun ja 

omatoimitreenaamiseen tai ulkoillaan vaikka koko perheen voimin, jos 

harjoitukset on peruttu! Erikoisesta ajanjaksosta huolimatta, joulu tulee kuten 

ennenkin      Rentouttavaa joulun odotusta siis kaikille!          

Rita Huttu, toiminnanjohtaja, rita.huttu@vantaansalamat.fi, p.045 1130 373 

 

 

TOIMINNANJOHTAJAN LOMAUTUS AJALLA 1.12.2020-28.2.2021 

Seuran taloudellisen tilanteen tasapainottamiseksi suoritetaan toiminnanjohtajan 

50%:n lomautus ajalle joulukuu-helmikuu. Tällä ajanjaksolla toiminnanjohtaja 

on tavoitettavissa maanantaisin, tiistaisin (aamupäivä) ja keskiviikkoisin. 

Torstaisin ja perjantaisin toimisto on suljettu. 

 

 
HARJOITTELU RAJOITUSTOIMENPITEIDEN OLLESSA VOIMASSA 

 

Koronarajoitustoimenpiteiden ollessa voimassa, harjoittelu tapahtuu 

30.11.2020-3.1.2021 välisellä ajalla seuraavasti: 

 

KILPARYHMÄT:  

- Harjoitukset jatkuvat ulkoharjoitteluna; jokaisen ryhmän valmentaja ilmoittaa 

harjoituspaikat omalle ryhmälleen.  

 

HARRASTERYHMÄT:  

- 4-5- ja 6-7-vuotiaat (Kilteri, Kannisto):  

harjoitukset perutaan ajalle 30.11.-20.12., jonka jälkeen joulutauko 21.12.2020-

3.1.2021 

 

- 8-11-vuotiaat ja 12-17-vuotiaat:  

ryhmille lähetetään sähköpostilla harjoitusohjelma omatoimitreenausta varten 

30.11.-21.12. väliselle ajalle, jonka jälkeen joulutauko 22.12.2020-3.1.2021  

 

- Aikuisten harrasteryhmä: 

harjoitukset perutaan ajalle 30.11.-20.12., jonka jälkeen joulutauko 21.12.2020-

3.1.2021 
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KILPARYHMISSÄ HINTOJEN KOROTUS 1.1.2021 ALKAEN 

 

Seuran vuosikokouksessa 19.11. hyväksytyn budjetin mukaisesti tammikuusta 

2021 lähtien tehdään kilparyhmien toimintamaksuissa korotus linjan 

yhdenmukaistamiseksi ja vastaamaan harjoitusmääriä. Tästä syystä ryhmien 

maksunkorotukset ovat erisuuruisia.  

 

Toimintamaksut 1.1.2021 alkaen: 

- 2009-2011 syntyneet:  65 €/kk 

- 2008 syntyneet:  65 €/kk 

- 2006-2007 syntyneet:  75 €/kk 

- 2004-2005 syntyneet:  75 €/kk 

- 2000-2003 syntyneet:  75 €/kk 

 

 

 

KILPARYHMILLE HAETAAN JOUKKUEENJOHTAJIA 

 

Käynnistelemme joukkueenjohtajatoimintaa kilparyhmissä. Tarkoitus on löytää 

henkilöitä, joita kiinnostaa jojo-toiminta ja oman ryhmän toiminnan 

kehittäminen mm. yhteisiä tapahtumia järjestämällä, toimimalla esim. 

kisamatkoilla tarvittavissa aputehtävissä valmentajien tukena kilpailujen 

joukkueenjohtajan tehtävissä jne.  

 

Kiinnostuitko? Ole rohkeasti yhteydessä Ritaan toimistolle tai oman ryhmäsi 

valmentajaan ja ilmaise kiinnostuksesi. Tarkoitus olisi löytää jokaiselle ryhmälle 

1-2 jojoa.  

  

Joukkueenjohtajien oma tapaaminen on tarkoitus järjestää, kun vain 

rajoitustoimenpiteet hellittävät ja fyysiset tapaamiset ovat jälleen mahdollisia. 

 

 

 

RYHMIIN VOI ILMOITTAUTUA MUKAAN YMPÄRI VUODEN 

Harrasteryhmiin voi liittyä ympäri vuoden täyttämällä 

ilmoittautumislomakkeen www-sivuilla. Kilparyhmistä kiinnostuneita 

pyydetään olemaan yhteydessä toimistolle. 

Ryhmiä 4-17 -vuotiaille, myös soveltava ryhmä tukea tarvitseville lapsille. 

Jatkossa harrasteryhmiin voi ilmoittautua missä vaiheessa vuotta tahansa ja 

ryhmien laskutus tapahtuu kuukausipohjaisesti.  

 

Erotakseen harraste- tai kilparyhmästä, tulee erosta ilmoittaa seuran 

toimistolle. 

 

Lue lisää ryhmistä, aikatauluista ja ryhmiin ilmoittautumisesta: 

www.vantaansalamat.fi -sivuilta.  

Lisätiedot: toimisto@vantaansalamat.fi, p. 045 1130 373. 

 

 

 

 

 

JOULUKUUN VINKKI:   

Joulupukin konttiin seura-asut 

voi käydä hakemassa Ykkös-

Urheilusta.  

Avoinna Ma, Ke Pe klo 12-19  

ja La klo 10-14. 
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