Tervehdys,
Koronavirus vaikuttaa nyt voimakkaasti meidän kaikkien arkeen. Saatavia ohjeistuksia on hyvä noudattaa
nyt huolella, koska me voimme omalla toiminnallamme varmasti vaikuttaa siihen kuinka pitkään tämä
tilanne tulee kestämään. Ohessa on nyt tietoja siitä miten toiminta HooGeessa jatkuu:
1) Harjoitukset:
Toistaiseksi kaikki yhteisharjoitukset on peruttu ja aika näyttää kuinka pitkään tämä tulee
kestämään. Yhteisharjoitukset tullaan korvaamaan etätreeneillä. Tämä tarkoittaa sitä, että
valmentajamme tekevät parasta aikaa kahden kuukauden (jos poikkeustila jatkuu tämän jälkeen,
niin tehdään seuraavat 2kk, jne) suunnitelmaa siten, että jokainen suunnitelma on aina kahdelle
ikäluokalle niin tyttöjen puolella, kuin poikien puolella.
Jokaiselle kahden ikäluokan ryhmälle on nimetty valmentaja, joka vastaa näiden harjoitusten
tekemisestä poikkeustilan aikana. Tämä ei tarkoita, että ne ovat täsmälleen samat molemmille
ikäluokille, mutta samantyyppiset.
Ikäluokasta riippuen harjoitteiden teko ja tulevien viestien määrä on sidoksissa nykyisiin
harjoitusmääriin per viikko ja omatoimisesti suositellaan tekemään harjoitteet siten, että ne
vastaavat normaalia viikkotreenimäärää (saa toki enemmänkin tehdä).
Sen sijaan, että lähettäisimme yhden yleisohjeen pitkälle ajalle ohjeet tulevat 1-2 kertaa viikossa
sisältäen usein video esimerkit siitä, mitä harjoitteita halutaan tehdä. Harjoitteisiin liittyen saattaa
tulla kilpailuja, pyyntöjä lähettää omia treenivideoita seuran sosiaalisen media kanaviin, jolloin
meillä pysyy yhdessä tekemisen tunne vaikka yhdessä emme voi kentälle mennä.
Harjoitteet tehdään aina siten, että ne voidaan suorittaa yksin ja vaadittava tila ei ole yleinen alue,
jonne kerääntyisi enemmän henkilöitä samanaikaisesti. Harjoitteet tehdään myös siten, että niissä
pärjää pallolla, mahdollisesti parilla tötsän virkaa tekevällä esineellä, jonka lisäksi esim. hyppynaru
on kovaa valuuttaa.

2) Maksut:
-Seuran jäsenmaksu ja toimintamaksut jatkuvat toistaiseksi normaalisti (Seuran jäsenmaksu 2020,
45 euroa, veloitettu tammikuussa tai kun pelaaja liittynyt seuraan, seuran toimintamaksu 1/2020,
145 euroa, veloitettu tammikuussa tai kun pelaaja liittynyt seuraan, seuran toimintamaksu 2/2020,
145 euroa, veloitetaan kesäkuussa 2020. Lisätietoa maksuperusteista löytyy Hoogeen kotisivuilta
osoitteesta hoogee.fi --> jäsen- ja toimintamaksu)
-Joukkueiden maksut jatkuvat normaalisti maaliskuun ajan.
-Joukkueiden maksut laskevat 1.4.2020 alkaen. Kaikilta juniorjoukkueiden jäseniltä veloitetaan
20€/pelaaja/kk (joukkueet P2014 ja T2013-14, 10€/pelaaja/kk, maksu säilyy ennallaan).
*Tämän lisäksi me toivomme, että mahdollisimman moni maksaisi normaalikokoista
kuukausimaksua alla kuvatun yleisen tilanteen takia, jolloin voimme taata, että seuran
kuukausipalkkaiset valmentajat voivat pysyä töissä myös tämän poikkeustilanteen päättyessä.
3) Yleinen tilanne:
Jokainen varmasti ymmärtää, että tällaiset poikkeustilanteet ovat erittäin hankalia taloudellisesti
niin yritysmaailmassa kuin meillä seuramaailmassa, aivan kuten mekin ymmärrämme, että tällä on
vaikutuksia jäsenistömme työtilanteisiin. Seurana me olemme tuottoa tavoittelematon yhdistys ja
pyrkimyksenämme on tarjota laadukasta jalkapallotoimintaa jäsenillemme, mutta samalla pitäen
harrastuksen kulut mahdollisimman pieninä. Tämä tarkoittaa, että meillä ei ole käytössä isompia
rahavarantoja tällaisten tilanteiden varalle ja se puolestaan tarkoittaa, että:
- me emme pysty tarjoamaan töitä tämän poikkeustilan aikana tuntityöntekijöillemme, jolloin
heille ei myöskään pystytä maksamaan palkkaa siltä ajalta. He saavat lainsäädännön ja
työehtojen mukaisen palkan, joka on ensimmäiset 14 päivää, mutta sen jälkeen heille ei
palkkaa pystytä näillä näkymin maksamaan.
- kuukausipalkkaa saavat valmentajat ottavat vastuun poikkeustilan ajaksi kaikista joukkueista ja
niiden yllämainituista harjoituksien suunnitteluista ja toimittamisesta. Pyrkimyksenämme on,
että tämän poikkeustilan jälkeen pystymme palamaan nopeasti takaisin normaali toimintaan,
joka edellyttää, että valmentajamme ovat tuolloin edelleen käytössä. Tämän takia toivomme,
että mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman moni pystyisi maksamaan tuon 20€/kk maksun
päälle vapaaehtoisen tukimaksun, jolloin kk-maksu vastaisi kullakin joukkueella sitä normaali
tilanteen mukaista kuukausimaksua.
- Me tutkimme parasta aikaa myös erilaisia mahdollisuuksia tukien, sponsorointien, etc. osalta,
jolla pystyisimme yllä olevaa tilannetta parantamaan. Sikäli kun teillä on tiedossa mahdollisia
paikkoja tuen hakemiseen, niin olemme kiitollisia kaikista vinkeistä ja avusta tämän osalta.
Ystävällisin terveisin
Janne Maijala
Hallituksen puheenjohtaja
HooGee – Haukilahden Pallo Ry

