Vauhtivekarat kausi 2022–2023
Harjoitukset tiistaina Kausalan koululla:
Ryhmä 1 klo 17-17:50
Ryhmä 2 klo 18-18:50.
Harjoituksiin lapsi tarvitsee mukaan juomapullon sekä liikkumiseen sopivat vaatteet. Kenkiä tai tossuja ei
tarvita. Älä tuo lasta harjoituksiin flunssaisena.
Koulujen loma-aikaan ei ole harjoituksia. Harjoitukset perutaan myös, mikäli koulu tarvitsee salin omaan
käyttöönsä. Muutoksista ilmoitetaan pääsääntöisesti whatsappilla. Sisäkausi kestää huhtikuun loppuun.
Vauhtivekaroiden kesäkausi alkaa kesäkuussa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Kausimaksu on 50 €/lapsi. Maksu sisältää yleisurheilulisenssin sekä sporttiturvan. Maksu maksetaan Iitin
Pyrinnön tilille: FI 16 506901 400190 65 Laita viestiksi lapsen nimi, kausimaksu ja ryhmä (esimerkiksi Kalle
Virtanen, kausimaksu, vauhtivekarat). Ryhmässä voi käydä tutustumassa kaksi kertaa ilmaiseksi
(huomioithan, että vakuutus on voimassa vasta lisenssin hankkimisesta alkaen).
Lisenssien hankkimista varten pyydetään täyttämään seuraavat tiedot ja palauttamaan lappu ryhmän
ohjaajille yhdessä kausimaksukuitin kanssa (myös esimerkiksi puhelimella näytetty kuva käy kuittina). Seura
hankkii lisenssit keskitetysti.
Lisätietoja yleisurheilujaoston puheenjohtajalta: Maria Sippala, 044-3071077

Palauta alaosa ryhmän ohjaajalle
_______________________________________________________________________________________

etunimi
sukunimi
henkilötunnus*
kansalaisuus
lähiosoite
postinumero ja toimipaikka
huoltajan nimi ja
puhelinnumero
huoltajan
sähköpostiosoite
*Suomisport-järjestelmä vaatii henkilötunnuksen, jotta käyttäjät voidaan identifioida yksiselitteisesti ja
varmistetaan, etteivät henkilötiedot mene sekaisin toisen käyttäjän kanssa

Salamat 2022–2023
Harjoitusajat liikuntahallilla torstaisin klo 17–18. Harjoituksiin lapsi tarvitsee juomapullon sekä liikkumiseen
sopivat vaatteet. Sisäpelikenkiä tai tossuja ei tarvita.
Liikuntahallin ovet pidetään lukossa häiriöiden välttämiseksi. Huomioithan tämän, kun jätät lapsia
harjoituksiin. Ohjaajat avaavat oven ennen harjoituksia. Vanhemmat voivat kuitenkin tulla seuraamaan
harjoituksia katsomoon halutessaan.
Koulujen loma-aikaan ei ole harjoituksia. Harjoitukset perutaan myös, mikäli kunta tarvitsee salin muuhun
käyttöön (vanhojen tanssit tms.). Muutoksista ilmoitetaan pääsääntöisesti whatsappilla. Sisäkausi kestää
huhtikuun loppuun.
Kausimaksu on 100 €/lapsi. Maksu sisältää yleisurheilulisenssin sekä sporttiturvan. Maksu maksetaan Iitin
Pyrinnön tilille: FI 16 506901 400190 65 Laita viestiksi lapsen nimi, kausimaksu ja ryhmä (esimerkiksi Kalle
Virtanen, kausimaksu, Salamat). Ryhmässä voi käydä tutustumassa kahden viikon ajan. Kausimaksu sisältää
osallistumisen Pyrinnön järjestämiin kisoihin, piirinmestaruuskilpailut sekä yhden vapaavalintaisen
”games”-kilpailun kesällä 2023 (esim. Janakkala games, Heinola games).
Lisenssien hankkimista varten pyydetään täyttämään seuraavat tiedot ja palauttamaan lappu ryhmän
ohjaajille yhdessä kausimaksukuitin kanssa (myös esimerkiksi puhelimella näytetty kuva käy kuittina). Seura
hankkii lisenssit keskitetysti.
Lisätietoja Maria Sippala: 044-3071077, maria.luomaaho@gmail.com

Palauta alaosa ryhmän ohjaajalle
_______________________________________________________________________________________

etunimi
sukunimi
henkilötunnus*
kansalaisuus
lähiosoite
postinumero ja toimipaikka
huoltajan nimi ja
puhelinnumero
huoltajan
sähköpostiosoite
*Suomisport-järjestelmä vaatii henkilötunnuksen, jotta käyttäjät voidaan identifioida yksiselitteisesti ja
varmistetaan, etteivät henkilötiedot mene sekaisin toisen käyttäjän kanssa

Hurrikaanit ja valmennusryhmä 2022–2023
Harjoitusajat liikuntahallilla maanantaisin klo 18:30-19:45 ja torstaisin klo 16:45–18:15. Harjoituksiin lapsi
tarvitsee juomapullon sekä liikkumiseen sopivat vaatteet. Hurrikaanit aloittavat ulkolenkillä eli salivuoro
alkaa maanantaina klo 18:45 ja torstaina klo 17:00.
Liikuntahallin ovet pidetään lukossa häiriöiden välttämiseksi. Huomioithan tämän, kun jätät lapsia
harjoituksiin. Ohjaajat avaavat oven ennen harjoituksia. Vanhemmat voivat kuitenkin tulla seuraamaan
harjoituksia katsomoon halutessaan.
Koulujen loma-aikaan ei ole harjoituksia. Harjoitukset perutaan myös, mikäli kunta tarvitsee salin muuhun
käyttöön (vanhojen tanssit tms.). Muutoksista ilmoitetaan pääsääntöisesti whatsappilla. Sisäkausi kestää
huhtikuun loppuun.
Kausimaksu on Hurrikaaneilla 150 €/lapsi ja valmennusryhmällä (2009 tai aiemmin syntyneet) 220 €. Maksu
sisältää yleisurheilulisenssin sekä Hurrikaaneilla sporttiturvan. Valmennusryhmän kausimaksu ei sisällä
sporttiturvaa. Maksu maksetaan Iitin Pyrinnön tilille: FI 16 506901 400190 65 Laita viestiksi lapsen nimi,
kausimaksu ja ryhmä (esimerkiksi Kalle Virtanen, kausimaksu, Salamat. Ryhmässä voi käydä tutustumassa
kahden viikon ajan. Kausimaksu sisältää osallistumisen Pyrinnön järjestämiin kisoihin,
piirinmestaruuskilpailut sekä kolmet vapaavalintaiset ”games”-kilpailut kesällä 2023 (esim. Vääksy games,
Heinola games). Valmennusryhmän osalta kausimaksu sisältää valmentajan kanssa sovittavat kilpailut.
Lisenssien hankkimista varten pyydetään täyttämään seuraavat tiedot ja palauttamaan lappu ryhmän
ohjaajille yhdessä kausimaksukuitin kanssa (myös esimerkiksi puhelimella näytetty kuva käy kuittina). Seura
hankkii lisenssit keskitetysti.
Lisätietoja Maria Sippala: 044-3071077, maria.luomaaho@gmail.com
Palauta alaosa ryhmän ohjaajalle
_______________________________________________________________________________________

etunimi
sukunimi
henkilötunnus*
kansalaisuus
lähiosoite
postinumero ja toimipaikka
huoltajan nimi ja
puhelinnumero
huoltajan
sähköpostiosoite
*Suomisport-järjestelmä vaatii henkilötunnuksen, jotta käyttäjät voidaan identifioida yksiselitteisesti ja
varmistetaan, etteivät henkilötiedot mene sekaisin toisen käyttäjän kanssa

