Hei kaikki luistelijaperheet!
Tässä tiedotteessa on asiaa kausimaksuista, koronasta sekä varainkeruusta.
Laskut kausimaksuista lähtevät lähipäivinä. Jos perheessänne ei enää ole luistelijaa, tehkää
lopettamisilmoitus osoitteessa https://www.lohjantaitoluistelijat.fi/seura/luistelun-lopettamisilmoitus/.
Näin vältymme kaikki turhalta selvittelyltä ja maksuilta kun laskut on jo lähetetty. Laskut tulevat
sähköpostiin laskutuspalvelu Finvoicer Oy:ltä. Jos laskussanne huomautettavaa, ottakaa yhteyttä
lt.rahastonhoitaja@gmail.com. Jos taas teillä on kysyttävää laskun maksamisesta, ottakaa yhteyttä
Finvoiceriin. Yhteystiedot näkyvät laskulla. Maksut maksetaan Finvoicer Oy:n tilille, joten jos teillä on
verkkopankissanne Lohjan Taitoluistelijoiden tili talletettuna maksupohjaksi, vaihtakaa tilinumero.
Osalta on vielä jäsentiedot kuittaamatta, asiasta on lähetetty viesti aiemmin tällä viikolla. Tietojen
tarkistus vie vain hetken aikaa.
Kerran viikossa luisteleville alle 15-vuotiaille seura hankkii vakuutuksellisen lisenssin eli luistelupassin
kun kausimaksu on maksettu ja meille on tullut laskutuspalvelusta tieto maksusta.
Yli 15-vuotiaiden sekä 2 kertaa tai useammin jäällä harjoittelevan luistelijan on hankittava passi itse.
Olemme Suomen Taitoluisteluliiton jäsenseura, ja liitto edellyttää, että jokaisella luistelijalla on
voimassaoleva luistelupassi. Täältä pääset hankkimaan passin https://www.stll.fi/luistelijalle/lisenssitja-vakuutukset/ohje-lisenssin-ostoon/harrasteluistelupassit/. Jos valitsette vakuutuksettoman passin,
varmistakaa vakuutusyhtiöltänne, että lapsenne tapaturmavakuutus korvaa
taitoluisteluharrastuksessa tapahtuneet tapaturmat.
Olemme tänä syksynä päätyneet suorastaan loistavaan varainkeruukampanjaan! Olemme jo tilanneet
ensimmäisen erän Liitu-Ledituotteita. Ne ovat polkupyöriin, vaatteisiin, reppuihin, lemmikkieläimiin
yms kiinnitetäviä led-lamppuja, jotka auttavat meitä näkymään pimeässä. Tuotteet ovat matkalla
meille, ja nopeimmat pääsevät ostoksille ensi viikolla! Voitte lunastaa aluksi vaikka muutaman
näytekappaleen ja pyytää tilauslomakkeen mukaanne, jotta voitte esitellä tuotteita esim. työpaikoilla,
ja tehdä varsinaisen tilauksen myöhemmin. Lisää tietoa tuotteista täällä
https://www.lohjantaitoluistelijat.fi/kilpailut-ja-tapahtumat/varainkeruukampanjat/ Tarkempia ajankohtia
tuotteiden jakelusta ilmoitamme, kun olemme saaneet tuotteet meille. Pääsääntöisesti kuitenkin
tuotteita jaetaan harjoitusten yhteydessä 2-3 päivänä viikossa. Kaikkia tuotteita on tulossa tällä
hetkellä 100 kappaletta, ja lisää saadaan tilattua jos ne pääsevät loppumaan.
Koronan osalta seuraamme kaiken aikaa tilannetta. Tämän päivän tiedon mukaan harjoitukset
jatkuvat normaalisti. Edes vähän sairaana ei saa tulla harjoituksiin. Jos jos luistelija tai luistelijan
perheenjäsen on karanteenissa, ei harjoituksiin tulla. Yskitään ja aivastetaan oikein. Hallin puolella
alkaa helposti nenä vuotamaan. Tätä varten tulisi olla kertakäyttöisiä nenäliinoja mukana, jotka
heitetään roskikseen käytön jälkeen.

Yritämme saada mahdollisimman monta pukukoppia käyttöömme, jotta pukukopeissa ei olisi ahdasta.
Pukukoppeja käyttävät myös esim. jalkapalloilijat ja jääkiekkoilijat, joten aina vapaita koppeja ei ole
enempää saatavilla kuin mitä meille on merkitty. Luistimet voi vaihtaa myös jäähallin puolella, esim.
katsomossa, jos pukukoppitiloihin meneminen ei ole mieluisaa.
Lapsille, jotka tulevat itsenäisesti harjoituksiin, voisi taas muistuttaa, että pestään kädet saippualla heti
hallille tultua, ei mennä ihan toisen kylkeen kiinni pukkarissa (vaikka se onkin kivaa), käytetään vain
omia varusteita, ei kosketa esim. kaverin puhelimeen jne.
Jos jälleen kävisi niin, että kausi päättyy ennen aikojaan viranomaisten määräyksestä, siirretään väliin
jääneet luistelukerrat ajalle, jolloin voimme taas harrastaa. Lisää tietoa seuran maksusäännöistä
https://www.lohjantaitoluistelijat.fi/seura/maksusaannot/
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