Viikkoryhmätiedote kevätkauden päättymisestä ja
kausimaksuhyvityksistä
Kevätkauden päättyminen ja kesäkauden alku
Koronatilanteen myötä uimahallien aukioloja koskevat rajoitukset päättyvät Salossa 1.6.2020.
Uimahalli aukeaa yleisölle 2.6.2020, mutta uimarien uintivuorot alkavat vasta seuraavalla viikolla
8.6.2020 ->, tästä lisää Wiljamin tiedotteessa. Kilparyhmien etätreenijakso on päättynyt osittain ja
yhteistreenit pienryhmissä ovat alkaneet.

Kausimaksuhyvitykset
Olemme monella tapaa haastavassa taloudellisessa tilanteessa yksilöinä, seurana ja yhteisönä.
Ymmärrämme, että toimintamme keskeydyttyä kysymys kausimaksujen hyvityksistä on noussut esille,
kun kausi on jäänyt keskeneräiseksi.
Salon Uimarit ry on yhdistys ja yhdistystoiminnan ajatuksen mukaisesti, meillä ei ole omistajia, joille
pyrkisimme tuottamaan voittoa ja joiden puoleen tällaisessa tilanteessa voisimme kääntyä. Samalla,
kun tämän tiedotteen myötä kerromme teille jäsenille mahdollisuudesta hakea kausimaksu hyvityksiä,
pyydämme seurana ja yhteisönä tukea, jos teidän oma taloudellinen tilanteenne sen vain tässä
tilanteessa mahdollistaa.
Seuramme pääasiallinen tulonlähde on kausimaksut ja suurimmat menot muodostuvat
henkilöstökuluista. Meille on ollut tärkeää pyrkiä pitämään kausimaksut kuluihin nähden kohtuullisina
huomioiden sen, että jokaisen kauden myötä toiminnan jatkuvuus pystytään turvaamaan. Tämän
poikkeustilanteen myötä olemme tehneet sopeuttamistoimenpiteitä ja karsineet henkilöstökuluja.
Päätoimiset valmentajat ovat tehneet lyhennettyjä työviikkoja. He ovat tehneet töitä sen eteen, että
toiminta on saatu sopeutettua poikkeusoloihin ja jotta kaikella toiminnalla on mahdollista pyörähtää
käyntiin mahdollisimman sujuvasti tilanteen rauettua.
Toivomme, että kaikki kevään 2020 hyvitykset tehtäisiin ensisijaisesti ensi syksynä, syksyn
kausimaksusta. Hyvityksen suuruus on 50% etätreenijakson kausimaksusta huhti- ja toukokuun
osalta. Jos tilanteesi kuitenkin sitä edellyttää, kausimaksusta tehtävää palautusta voi pyytää erikseen
myös suoraan tilille tehtävänä palautuksena jo ennen syyskautta. Jokainen toimii tässä kohtaa omista
lähtökohdistaan ja jokainen jäsen on meille yhtä tärkeä. Jos haluat tukea seuraa tässä haastavassa
tilanteessa ja valitset olla ottamatta rahallista hyvitystä, niin kiitämme seurasydämiemme pohjasta
tuesta. Jos et ole jäsen, voit myös tukea seuraa liittymällä Salon Uimarien jäseneksi.
Mikäli haluat hyvityksen kausimaksusta tai rahanpalautuksen tilille ennen syyskautta, ilmoitathan
asiasta tämän lomakkeen kautta 7.6. mennessä: https://forms.gle/9duozFkEwrTahyF38
Mikäli et halua hyvitystä, niin suuri kiitos vielä kerran “koronatalkoisiin” osallistumisesta!

Johtokunta

