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Kuntoportaat

KOIRABANAN
TALKOISSA

Men at Work, ParSport on mukana rakentamassa koirabanan kuntoportaita. Ensimmäiset talkoot järjestettiin
elokuussa jossa rinntesstä poistettiin
kaikki puut ja risut. Nyt rinnettä on
muokattu kaivinkoineilla siihen muotoon johon portaat rakennetaan.
Tarkoitus on saada portaat valmiiksi
Kesällä 2021 jolloin niissä pääsee
kapuamaan kukkulan päälle.

JÄÄPRINSESSA

Taidon ja Arkipelagin yhteisnäytös
ParSportin Taitoluisteliat toteuttivat yhdessä musiikkiopisto Arkipelagin kanssa yhteisnäytöksen Jääprinsessan. Näytöstä varten jäälle rekennettiin tanssilava
ja luistelijat ja tanssijat esintyivät yhdessä tanssien ja
luistellen. Luvassa oli Paraisilla ja monilta osin koko
suomessa ennennäkemätön show, johon kaikilla luistelijoillamme oli ainutlaatuinen mahdollisuus päästä
osallistumaan joko yksin tai ryhmässä iästä ja taitotasosta riippumatta.

Mainoksia halliin

Kaukaloon ja hallin seinää on uusittu uusia mainoksia
joita saa myydä lisääkin. Muistuksena vielä että jokaisesta
mainoksesta jonka joukkue saa myytyä saa joukkue 2/3 ja
1/3 menee teipin tai kyltin teettämiseen ja seuralle. Tarkempia tietoja mainoksista antaa seuran rahastonhoitaja
Jari Korpela ja seuran puheenjohtaja Jani Peltonen.

Mehiläisestä bonusta
Mehiläinen jatkaa seuramme sponsorointia ja
teemme myös bonusjärjestelmä sopimuksen heidän
kanssaa jossa seuramme saa 3% osuuden itsemaksetuista käynneistä Mehiläisessä.

Ohessa seuran
hallituksen ohjeistus
alle 20 vuotiaiden
harjoitteluun
Toistaiseksi voimassa 23.12. asti kuten VSSHP:n suositus.
Muuten aiemmat koronaohjeet ovat voimassa. Leijonakiekkokoululaiset jotka vielä tarvitsevat vanhempian jäällä niin saavat tulla. U8 joukkueen vanhemmat saavat tulla
auttamaan luistimien kanssa. Kehotetaan kuitenkin että
muut varusteet laitetaan päälle ennen kuin tullaan hallille
mikäli vain mahdollista. U9 ja vanhemmat juniorit sitovat
joko itse luistimensa, tai valmentajat auttavat tarvittaessa.
VSSHP:n suosituksen mukaan pelejä ei pitäisi pelata,
joten pyydän valmentajia keskittymään henkilökohtaisiin
taitoihin (luistelu, laukaisu, mailakäsittely jne.) mikäli vain
mahdollista, jotta kolla in tavalla pystymme toteuttamaan
tosiasialliset etäisyydet.
Jääaikoja vapautuu nyt paljon kun kaikki toiminta hallissa yli 20 vuotiaille lopetetaan, joten jos jollain on nyt
tarvetta saada lisää jääaika (jos esim. haluaa jakaa ryhmä
kahteen pienempään osaan), siihen on nyt mahdollisuus.
Kaupunki on kuitenkin pyytänyt että jääajat ovat peräkkäin jotta hallin vahtimestarit eivät tarvitsisi jakaa vuoroaan. Olkaa jääaikavastaavaan eli Tanjaan mikäli tällaista
tarvetta tulee.

