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 Hiihtoliiton toiminta hiljenee kesän ajaksi

Puheenjohtajan terveiset
Kulunut talvikausi on ollut hyvin kahtiajakoinen. Etelässä ei ole ollut lunta ja pohjoisessa
sitäkin enemmän. Ja vieläkin täällä pohjoisessa lunta on liki metrin verran tätä
kirjoitettaessa toukokuun alussa.
Kuluneen talven aikana on kilpailuja jouduttu siirtämään ja osa jopa perumaan huonojen
lumiolosuhteiden takia.
Talvi loppui kesken maaliskuun puolivälissä koronapandemian takia. Loppukauden kisat
Hopeasompa ja SM-kilpailut jouduttiin siirtämään seuraavalle kaudelle. Samalla
kaikenlainen harjoittelu loppui seuroissa valtiovallan määrätessä kokoontumisrajoituksia.
Nämä rajoitukset ovat vielä toistaiseksi voimassa ja kukaan ei vielä tiedä, milloin päästään
takaisin normaaliin aikaan.
Mutta suunnitelmia tulevaa varten on kuitenkin tehtävä ja oletettava, että viimeistään
syksyllä eletään tavallista elämää.
Mäkituomarikerho järjestää syksyllä tuomarikoulutuksen, johon toivotaan runsasta
osanottoa. Tuomareista alkaa olla kohta pulaa kaikilla tasoilla. Alueellisia koulutuksia
voidaan tarvittaessa järjestää.
TA-koulutus järjestetään seuraavan kerran v. 2021.
Tänä vuonna järjestetään uutena koulutuksena varustekontrolli-koulutus. Koulutus
pidetään tuomaripäivien yhteydessä. Tämän koulutuksen tarkoituksena on saada
enemmän ammattitaitoa kotimaassa tapahtuvaan varustekontrolliin.
FIS-tuomareiden koulutus järjestetään tänä vuonna yhdessä kaikkien
Pohjoismaiden kanssa Tukholmassa. Tämä päätös tehtiin alkuvuodesta. Tämä päätös
vaikuttaa tuomaripäivien pitopaikkaan. Alustavasti sovittiin, että menemme Rovaniemelle,
mutta tuomaripäivien yhteydessä pidettävä varustekoulutus muuttaa tilannetta. Tällä
hetkellä tuomaripäivät olisivat Lahdessa.
Koronapandemian jatkuessa urheilu on seisahduksissa kaikkialla. Mäkihypyn kesä-GP
alkaa elokuussa. Kotimaan kisoja ja leirejä ei ole vielä päätetty, todennäköisesti kesäkausi
on aika hiljainen. Tilanne on kaikille poikkeuksellinen ja nyt vain maltilla odotamme
tulevaa.
Pirjo Karjalainen
puheenjohtaja

Jäsenmaksu kaudelle 2020−2021
Mäkituomarikerhon jäsenmaksu maksetaan Suomisport-palvelun kautta. Kauden
2020−2021 jäsenmaksun hinta on 25 €.
Jäsenmaksu maksetaan osoitteessa www.suomisport.fi. Alla pikaohjeet maksamiseen.
Maksuohjeet kuvien kera löytyvät Suomen Hiihtoliiton kotisivuilta (hiihtoliitto.fi).
Suomisport-palvelussa puhutaan lisenssin ostamisesta, jolla tarkoitetaan tässä kohtaa
Mäkituomarikerhon jäsenmaksua. Suomisport sisältää Maksuturvan maksutoiminnot
(pankki- ja luottokorttimaksupainikkeet), joiden avulla maksaminen on vaivatonta.
Pikaohjeet:
1. Mene osoitteeseen www.suomisport.fi ja klikkaa sisään Suomisportiin.
2. Anna sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi, johon voit vastaanottaa tekstiviestejä.
3. Luo itsellesi Suomisport-tili sähköpostiisi saamasi linkin tai puhelimeesi saamasi
kirjautumiskoodin kautta.
4. Klikkaa "osta lisenssi".
5. Valitse lajiksi Mäkihyppy.
6. Valitse Mäkituomarikerhon jäsenmaksu.
7. Valitse seurasi.
8. Valitse maksutapa ja suorita maksu.
Huom! Maksun välittäjänä toimii Maksuturva. Jos valitset laskuvaihtoehdon, maksuusi
lisätään palvelussa näkyvä laskutuslisä. Valitessasi lasku- tai erämaksuvaihtoehdon teet
laskutussopimuksen Lindorffin ja Maksuturvan kanssa, et Suomen Hiihtoliiton kanssa.
Hiihtoliiton toiminta hiljenee kesän ajaksi
Hiihtoliiton henkilöstöä koskevat kahden kuukauden lomautukset sekä kesälomat
aiheuttavat toiminnan hiljenemisen kesän ajaksi. Poissaolot toteutetaan touko-elokuun
aikana; kesä-heinäkuussa Hiihtoliitto on suurelta osin kiinni. Mikäli esim. jäsenmaksun
maksamisen kanssa olisi haastetta, niin autamme asiassa 4.8. alkaen kun palaamme taas
toimistolle.

Aurinkoista kesää –
seuraava tiedote
tulee elokuussa
.

