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Seurakirje toukokuu 2020
Hei kaikki klubilaiset! Kulunut kevät on ollut hyvin poikkeuksellinen ja monin tavoin vaativa. Olemme
eläneet aivan uudenlaisen tilanteen keskellä ja korona on vaikuttanut laajalti myös meidän toimintaamme. Olemme kuitenkin hienosti selvinneet ja keksineet keinoja harjoitella ja pysyä lajin parissa
myös näin poikkeuksellisena aikana. Pian pääsemme myös pienryhmäharjoittelun pariin ja kentille.
Tähän seurakirjeeseen on koottu tähän liittyen ajankohtaisia asioita harjoittelun aloittamiseen liittyen nyt poikkeusaikana sekä toukokuun ja kesän harjoitusvuorot.

Kankaan kentän avautuminen pienryhmäharjoitteluun
Kankaan kenttä avautuu pienryhmäharjoittelulle 14.5. Iisalmen jalkapalloseurat pitivät 11.5.2020
yhdessä kaupungin kanssa palaverin, jossa kävimme läpi käytänteitä kentän käyttöön ja vuoroihin
liittyen. Ohjeet ja linjaukset on tehty Palloliiton sekä muiden ylempien tahojen ohjeistuksen mukaan. Ohjeet tulevat tämän seurakirjeen liitteenä. Niihin tulee jokaisen joukkueen tutustua ja
käydä läpi joukkueen kanssa.
Kokouksessa päätettiin vuorojen lisäksi yhteisesti se, että toukokuussa ajalla 14.5.-31.5.2020 pienryhmäharjoittelun voi aloittaa seurojen C15 ikäluokka (2005 syntyneet) ja sitä vanhemmat pelaajat.
Linjaus tehtiin Palloliiton ohjeeseen perustuen:
”Pienryhmäharjoituksia järjestetään vain sen ikäisille tai tasoisille pelaajille, jotka pystyvät noudattamaan etäisyyssääntöä ja muita terveyden kannalta tärkeitä ohjeita koko tapahtuman ajan”.
Kaupunki ei myönnä muille seurojen juniorijoukkueille vuoroja toukokuun aikana. Nuoremmat ikäluokat aloittavat harjoittelunsa 1.6. kesävuorojen alettua.

Erityisen tärkeää huomioitavaa
Erityisesti huomioitavaa on se, että kentällä saa samanaikaisesti olla 30 henkilöä. Pienryhmissä
saa olla 10 henkilöä, joista vähintään yhden tulee olla valmentaja. Koko kenttä on vuoron ajan
varattu joukkueen käyttöön ja muu kentällä oleskelu on varattujen vuorojen aikana kielletty. Vuorolla harjoitteleva seura pitää huolen siitä, ette henkilömäärä kentällä ei ylity.
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Kankaan kentän toukokuun vuorojen väliin on jätetty 15 minuutin siirtymäaika, jolloin joukkue voi
siirtyä kentältä pois ennen seuraavan joukkueen harjoitusten alkamista. Noudatetaan omia harjoitusaikoja.
Voimassa olevat kokoontumisrajoitukset vaikuttavat myös siihen, että vuorojen aikana vanhemmat
eivät voi olla kentän laidalla seuraamassa harjoituksia. Tämä tulee muistaa myös sitten, kun kesän
vuorot alkavat pyöriä 1.6. ja myös nuoremmat ikäluokat pääsevät harjoittelemaan.

Kesän vuorot 1.6. alkaen
Kesän vuorot alkavat pyöriä 1.6. Kaikki kesän vuorot pelataan ulkokentillä, joten jalkapallohalli ei
ole käytössä kesäaikaan.
Seurat huolehtivat pelitapahtumien järjestämisestä itse. Tarvittaessa kaupungin kenttämestarit ohjeistavat etukäteen sovittaessa paikan päällä käytännön asioista.

Muuta huomioitavaa
Muistetaan vielä, että toukokuun aikana halliin ei saa mennä. Mikäli seurassa on henkilöitä, joilla
jalkapallohallin avaimet on, mutta henkilö ei ole enää seuratoiminnassa mukana, avaimet tulee palauttaa uimahallille. Uimahalli avautuu kesäkuun alussa.
Pidetään mielessä se, että tänä aikana rajoitukset voivat muuttua nopeastikin ja näin ollen niillä voi
olla vaikutusta toimintaamme. Seuraamme tarkasti ohjeistuksia ja tarvittaessa tiedotamme muutoksista.
Yhdessä me tästä selvitään! Muistetaan noudattaa ohjeistuksia, jotta taataan kaikille turvallinen
ympäristö harjoitteluun. Puhalletaan yhteen hiileen.

Jalkapalloterveisin Klubi-36:n johtokunta
Liitteenä turvallisuuteen ja harjoituksiin liittyvät ohjeistukset Iisalmen kaupungilta ja Palloliitolta,
toukokuun harjoitusvuorot Kankaan kentälle ja kesän harjoitusvuorot.
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Kankaan tekonurmen vuorot - toukokuu
Klubi-36 B-tytöt
Maanantai klo 16.30-17.45
Keskiviikko klo 16.30-17.45
Torstai klo 16.30-17.45
Sunnuntai klo 16-17.39
Klubi-36 FC HöntsäMammat
Perjantai klo 19.30-20.45
Sunnuntai klo 17.45-19.15

Klubi-36 kesävuorot 1.6. alkaen
Jalkapallokoulu
Ti klo 17.00-18.00 K-lampi
To klo 17.00-18.00 H-niemi
F 11/12 tytöt
Ke klo 17.00-18.15 H-niemi
To klo 17.00-18.00 K-lampi
E 09/10 tytöt
Ma klo 18.00-19.15 Kangas 1/2
Ti klo 18.00-19.15 K-lampi
To klo 18.00-19.15 K-lampi
D 08 tytöt
Ma klo 18.00-19.30 Kangas 1/2
Ti klo 17.00-18.30 K-lampi
To klo 17.00-18.15 K-lampi ( viim. 15 min päällekkäin PK-37:n edustuksen kanssa)
C 06 – 07 tytöt
Ma klo 17.00 – 18.30 Kangas1/2
Ti klo 17.00 – 18.30 K-lampi
To klo 17.00 – 18.15 K-lampi (viim. 15 min päällekkäin PK-37:n edustuksen kanssa)
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B-tytöt
Ma klo 16.30-18.00 K-lampi
Ke klo 16.30-18.00 H-niemi
To klo 16.30-18.00 H-niemi
Pe klo 16.30-18.00 K-lampi
Talentti
Ke klo 15.00-16.00 H-niemi
FC HöntsäMammat
To klo 19.30-21.00 K-lampi
Su klo 18.00-19.30 H-niemi
FC HöntsäPapat
To klo 19.30-21.00 K-lampi

