Sulkasato Iisalmi

Jäsentiedote syksy 2019

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuorossa tiivistelmää
syyskauden 2019 keskeisimmistä asioista:
Pelivuorot:
Sulkasadon pelivuorot pelataan Kangaslammin koulun liikuntasalissa
(Petter Kumpulaisentie 30 74130 Iisalmi).
Pelivuorot: 1.9.2019 - 31.5.2020
➢ Keskiviikkoisin klo 19.00 – 21.00
➢ Lauantaisin klo 10.30 – 12.00
➢ Sunnuntaisin klo 17.00 – 20.00
Poikkeavista peliajoista tiedotetaan seuran nettisivujen etusivulla "Ajankohtaista" – palstalla
osoitteessa: www.sulkasato.net ja Facebook sivuilla osoitteessa
www.facebook.com/sulkasatoiisalmi/
Kaikilla vuoroilla varataan kenttiä junioreille tarpeen mukaan. Lisäksi vuoroilla voi pyytää
ohjausta ja opetusta enemmän pelanneilta pelaajilta.
Sulkapalloa aloittavat pelaajat voivat käydä seuran vuoroilla pelaamassa ja tutustumassa
toimintaan 5 ensimmäistä kertaa maksutta. Tämän jälkeen seuran vuorolla pelaamiseen
vaaditaan jäsenmaksun suorittaminen.
Tervetuloa vuoroille pelaamaan!

Valmennus- / kurssitoiminta:
Sulkasato pyrkii järjestämään resurssien mukaan kurssimuotoisia ym. tapahtumia.
Tulevista kursseista ja tapahtumista ilmoitetaan hyvissä ajoin seuran nettisivuilla
www.sulkasato.net , seuran Facebook-sivuilla www.facebook.com/sulkasatoiisalmi ja
paikallislehdissä.

Seuran jäsenmaksun maksaminen:
Maksamalla seuran jäsenmaksun ja liittymällä seuraan saat käyttöösi monia etuja:
➢ Sulkasadon pelivuorot käyttöösi ympäri vuoden. Sulkapalloa aloittavat pelaajat voivat
käydä seuran vuoroilla pelaamassa ja tutustumassa toimintaan 5 ensimmäistä kertaa
maksutta. Tämän jälkeen seuran vuorolla pelaamiseen vaaditaan jäsenmaksun
suorittaminen.
➢ Ilmainen osallistuminen seuran järjestämille kursseille, seuran omiin kisoihin,
jäsentenvälisiin kisoihin (jäsentenvälisiin kilpailuihin voi osallistua vain seuran jäsenet)
sekä kansallisiin kisoihin (ei sis. pelaajalisenssiä).
➢ Jäsenalennus palloista.

Käännä>>

Jäsenmaksut:
Aikuinen
60 €/puolivuosi (120 €/vuosi)
Juniorit (alle 18v)
30 €/puolivuosi (60 €/vuosi)
Jäsenmaksu on voimassa maksupäivästä puoli vuotta / vuoden eteenpäin.
HUOM! Voit maksaa myös vuoden jäsenmaksun kerralla!
Sulkasato Iisalmi ry:n jäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu pankkiin
tilille: FI32 5157 8520 0035 45 (OP). Laita maksaessasi viitteeksi oma nimi ja merkintä
”jäsenmaksu”.
Lisäksi ilmoita Sulkasadon rahastonhoitajalle (email: mikjau76@gmail.com,
p. 044 336 2294) yhteystietosi (nimi, osoite, sähköpostisoite, puhelinnumero).
ILMOITTAMINEN ON TÄRKEÄÄ JÄSENREKISTERIN YLLÄPIDON VUOKSI!

Sulkasato Iisalmen nettisivut, Facebook ja Nimenhuuto:
Seuralla on käytössään nettisivut osoitteessa www.sulkasato.net. Kaikki seuran ajankohtaiset
asiat tiedotetaan nettisivujen kautta. Sivuilta löydät lisäksi kattavasti tietoa mm. pelipaikoista,
kilpailuista, seuran jäseneksi liittymisestä ja seuran toimintaan osallistumisesta.
Lisäksi Sulkasadolla on Facebook sivut osoitteessa.
https://www.facebook.com/sulkasatoiisalmi.
Nimenhuuto.com sivulla (http://sulkasatoiisalmi.nimenhuuto.com/ ) ilmoittaudutaan
Sulkasato Iisalmen harjoitusvuoroille. Sivuilta on helppo tarkistaa mm. onko vuoroille tulossa
pelaajia. Lisätietoja löydät seuran nettisivuilta osoitteesta
http://www.sulkasato.net/Pelivuorot%20ja%20paikat.html.

Kilpailut:
➢
➢

Sulkasadon kansalliset kilpailut keväällä 2020
Sulkasato Iisalmen seuranmestaruuskilpailut keväällä 2020.

Lisätietoja kilpailuista löydät seuran nettisivuilta osoitteesta
http://www.sulkasato.net/Kilpailut.html.

Seuran johtokunta:
➢
➢
➢
➢

Puheenjohtaja: Pertti Petäjä, p. 044 5344 207, e-mail: peepee40@luukku.com
Sihteeri: Liisa Petäjä, p. 050 307 5558, e-mail: lissu.petaja@luukku.com
Rahastonhoitaja: Mika Jauhiainen, p. 044 336 2294, e-mail: mikjau76@gmail.com
Johtokunnan muut jäsenet: Pasi Jääskeläinen, Kimmo Kauppinen, Mauri Mäntysaari
ja Sirpa Partanen

Hyvää syksyä ja kentillä tavataan! :)

SULKASATO IISALMEN JOHTOKUNTA

