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SEURAKIRJE SYYSKUU 2020
Kesä on väistynyt ja elelemme hyvin erikoisen jalkapallokauden 2019-2020 loppupuolta. Korona ja
sen mukanaan tuomat haasteet ovat tuoneet seuran ja joukkueiden sekä perheiden arkeen
monenlaista haastetta ja uusia tilanteita. Haluamme kiittää teistä jokaista siitä, miten hienosti me
klubilaiset olemme ottaneet rajoitukset, haasteet ja uudet – jo arkipäiväksikin muodostuneet –
rutiinit myös jalkapallon ja seuratoiminnan osalta vastaan. Olemme johtokunnan kanssa koonneet
tähän seurakirjeeseen ajankohtaisia asioita teille tiedoksi.

Taitokisat
Klubi-36 järjestää omat taitokisat tiistaina 27.10. klo 16-20.00 jalkapallohallilla. Tarkemmat
lisätiedot
ja
ilmoittautuminen
kisoihin
seuran
nettisivujen
kautta.
Samalla
ilmoittautumislomakkeella voi ilmoittautua myös maanantaina 5.10. klo 17.30-19.00 hallilla
järjestettävään taitoiltaan, jossa on mahdollisuus harjoitella kisoja varten.

Tulevan kauden suunnittelu
Järjestämme tulevan kauden suunnitteluiltapäivän sunnuntaina 4.10. klo 15-18.00 Iltalypsyllä.
Toivomme, että jokaisesta joukkueesta tulisi tapahtumaan vähintään kaksi edustajaa ideoimaan ja
jakamaan ajatuksia tulevaan kauteen liittyen. Ilmoittautuminen tapahtumaan linkin kautta.
https://www.klubi36.fi/lomake/2117/tulevan-kauden-suunnitteluiltapaivaan-ilmoittautuminen

Harrastetoimintaa aikuisille
Klubi-36:n alla pyörii naisten harrastejoukkue, FC HöntsäMammat. Lisäksi olemme käynnistelleet
myös miehille vastaavanlaista höntsäporukkaa, FC HöntsäPapat. Molemmat porukat pelaavat vielä
syyskuun ajan torstaisin Kangaslammilla klo 19-20.30 ja sunnuntaisin Haukiniemellä klo 17.30-19.00.
Mukaan porukkaan jokainen on tervetullut ikään, kunto- tai taitotasoon katsomatta. Mukaan
peleille tarvitset vain iloisen mielen ja innon höntsätä hyvässä porukassa!
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Erotuomarit
Pelitapahtumia järjestettäessä erotuomarivaraukset ja -tilaukset voi tehdä suoraan Ylä-Savon
erotuomarikerhon kautta. Siellä yhteyshenkilöinä ovat Pasi Väisänen (044 370 7777) ja Jukka
Pääkkönen (0440 151 008). Tilaus tulee tehdä vähintään viikko ennen pelitapahtumaa.

Maksuttomat vuorot
Iisalmelaiset perheet ovat voineet varata jalkapallo- ja liikuntahallia maksuttomiin lapsiperheiden
liikuntahetkiin niinä aikoina, kun hallit eivät ole olleet muussa käytössä. Jatkossa tämä koskee myös
iisalmelaisia järjestöjä ja se mahdollistaa tilojen varaamisen junioreiden pienryhmäharjoitteluun.
Vuoron voi varata 1-3 henkilölle. Lasten / nuorten lisäksi vuorolla tulee olla mukana vastuuaikuinen.
Vuoro on varattava etukäteen vastuuhenkilön toimesta. Lisätietoa ja varauksen ohjeet löytyvät
linkin takaa: https://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Liikunta-ja-vapaa-aika/Lasten-ja-nuortenliikunta/Perhevuorot

Koulutuksia
Pohjois-Savon liikunta järjestää useita eri koulutuksia, joihin kannustamme seuramme toimijoita ja
jäseniä osallistumaan. Seura maksaa mahdolliset kulut osallistujille. Koulutuskalenteri löytyy
osoitteesta https://www.pohjois-savonliikunta.fi/koulutuskalenteri/

Vähävaraisten tukeminen
Muistuttelemme myös mahdollisuudesta hakea tukea seuramme vähävaraisten tukirahastosta. Tuki
jaetaan harkinnanvaraisesti ja tapauskohtaisesti. Tukea voi hakea tekemällä kirjallisen
vapaamuotoisen hakemuksen seuramme sihteerille Virpille. Hakemukset käsitellään
luottamuksellisesti niiden tultua perille. Lisätietoa tuesta löytyy seuramme nettisivuilta.
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Yhteistyökumppanit
Seurallamme on useita yhteistyökumppaneita, joiden kanssa tehtyihin sopimuksiin kuuluu talkoiden
ja lisäksi myös muunlaista yhteistyötä. Lähitapiolan kanssa teemme yhteistyötä muun muassa
vakuutuksiin liittyen. Jokainen, joka pyytää vakuutustarjouksen Lähitapiolalta saa Selectin pallon.
Kannustamme kaikkia klubilaisia ottamaan yhteyttä Lähitapiolan edustajiin ja sopimaan yhteisen
ajan omien vakuutusten läpikäyntiin.
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Pidetään sama myötätuuli yllä ja noudatetaan turvallisuusohjeistuksia sekä harjoituksissa että
muissa toiminnoissamme. On hienoa, että olet osa seuraamme! #yksiyhteinenklubi36 #reilupeli
#myönteinenmeininki
Toivotamme teidät tervetulleeksi seuramme syyskokoukseen, joka pidetään 21.10.2020 klo 17.00
Antinkatu 10:ssä.
Terveisin Klubi-36:n johtokunta

