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Hyvää yleisurheilukesää 2021!
Mennyt talvikausi on ollut haastavan koronavirustilanteen myötä rikkonainen myös meille rientolaisille, mutta nyt on
onneksi näkyvissä, että kesästä 2021 tulisi kutakuinkin toiminnan osalta normaali. Talvikaudella kilpailemaan pääsivät
enemmän vain SM-kilpailuikäiset, mutta onneksi nuorimmillekin saatiin järjestettyä kilpailutuntumaa omissa
harjoitusryhmäkisoissa. Harjoitustoiminta on kuitenkin pyörinyt pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta kutakuinkin normaalisti
ja etenkin lasten liikuntaleikkikoulussa ja yleisurheilukouluissa lapsimäärät ovat olleet aiempia talvia suuremmat.

Syyskuun alussa aloittaneen nuorisopäällikkö Annika Luukkaisen johdolla on Riennon toiminta laajentunut myös
maakuntiin. Kaupunkialueen lisäksi Riento on ollut järjestämässä yleisurheilukoulutoimintaa Punkaharjulla ja
Enonkoskella. Lisäksi aikuisyleisurheilun valmennustoiminta on saatu käynnistettyä tämän talven aikana.
Kesäkausi on nuorisovalmennus- sekä valmennusryhmissä aloitettu harjoitusten osalta toukokuussa jo
Kyrönniemellä ja viimeistään kesälomien alettua siirrytään harjoitusaikatauluissakin kesärytmiin. Myös
liikuntaleikkikoulu sekä yleisurheilukoulut ovat aloitelleet Kyrönniemen harjoituksiaan.
Kilpailutoiminta on suunniteltu aloitettavan torstaina 3.6. kun ohjelmassa ovat ensimmäiset kesän neljistä ABC-kisoista.
Tuosta reilun viikon kuluttua järjestetään yhdet Riennon seurahistorian toivon mukaan suurimmista kilpailuista, kun Olli
Teijonmaan muistokisat laajenevat kaksipäiväiseksi viikonlopputapahtumaksi. 12.-13.6. käytäviin kisoihin odotetaan useaa
sataa kilpailijaa ja se työllistää myös meitä rientolaisia toimitsijatehtävissä. Merkatkaapa etenkin tuo kilpailuviikonloppu
isolla kalentereihinne, sillä normaalia suurempaa toimitsijajoukkoa tarvitaan! Kesän kilpailuohjelmassa ovat myös muun
muassa kaksipäiväiset 9-15-vuotiaiden piirihuipentumat 19.-20.7. Kesän kilpailuohjelmasta on jouduttu karsimaan toista
kesää peräkkäin 11-15-vuotiaiden seuraottelu, joka järjestetään seuraavan kerran Savonlinnassa helatorstaina 2022.

Jäsenmaksut
Kirjeen mukana on jäsenmaksulasku, josta löytyvät pankki- ja viitetiedot. Jäsenmaksut ovat: yksilöjäsenmaksu 25€ ja
perhejäsenmaksu 45€. Mahdolliset jäsentietojen muutokset (etenkin postiosoite) tulee ilmoittaa osoitteeseen
aino.osterlund@ratkaisijat.fi. Mikäli laskuun laitettu jäsenmaksu ei ole oikein (yksilö/perhemaksu), ilmoita siitä myös Ainolle.
Yleisurheilulisenssi
Savonlinnan Riennon valmennusryhmissä ja yleisurheilukouluissa harjoittelevilla sekä Suomen Urheiluliiton alaisissa
kilpailuissa kilpailevilla urheilijoilla tulee olla yleisurheilulisenssi kilpailuluvan ja myös vakuutusten vuoksi. Lisenssi on
pakollinen myös kaikille Tanhuvaaran monitoimihallissa alennushintaan harjoitteleville. Myös aikuisyleisurheilijoiden
tulee olla Riennon jäseniä ja SUL:n kilpailuissa kilpailevien tulee hankkia itselleen lisenssi. Lisenssiyhteyshenkilönä
toimii Toivo Juutilainen, topi.juutilainen@gmail.com, 050-5671950. Yleisurheilukoululaisten lisenssit Riento maksaa
keskitetysti. Muut kuin yleisurheilukoululaiset maksavat lisenssinsä itse osoitteessa
http://www.yleisurheilu.fi/seurat/yleisurheilulisenssit. Kaikkien tulee sieltä myös tarkastaa, millaisen vakuutusturvan
lisenssi antaa! Kilpaurheilussa tavoitteellisesti mukana olevalla on ehdottomasti syytä olla lisänä kattava
urheilijavakuutus, joka kattaa myös rasitusperäisiä vammoja sekä niiden hoitoja!
Kilpailut
Järjestämämme kilpailut ja tapahtumat löytyvät tarkemmin Riennon nettisivuilta sekä suurimmaksi osaksi myös
osoitteesta www.kilpailukalenteri.fi. Riennon sivuilta kilpailut-osion alta suoritetaan myös kisojen
toimitsijailmoittautumiset. Tässä yleinen ohjeistus urheilijana kisoihin ilmoittautumisesta:
• 9-15-v. henkilökohtaisiin pm-kisoihin ja kaikkien ikäluokkien henkilökohtaisiin SM-kilpailuihin
ilmoittautumiset viimeistään päivää ennen kisojen ilmoittautumisajan takarajaa Toivo Juutilaiselle
(050-5671950, topi.juutilainen@gmail.com). Topi hoitaa ilmoittautumiset ja maksut keskitetysti.
Viimeisenä ilmoittautumispäivänä ilmoittautumiset Topille vain poikkeustapauksissa!
• Viestikisoihin ja seurana kilpailtaviin joukkuekisoihin ilmoittautumiset ja maksut hoitaa seura
• YAG:n (ja talvesta 2022 lähtien mahdollisesti myös TJIG:n) ilmoittautumiset valmennuspäällikölle
erillisen sähköpostitse laitettavan ohjeistuksen mukaan
• Kaikkiin muihin kisoihin ilmoittautuminen ja maksujen hoitaminen omatoimisesti: www.kilpailukalenteri.fi
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Nuorisovalmennus/valmennusryhmien harjoitukset
7.6. alkaen oleviin harjoituksiin ilmoittautuminen on käynnissä Riennon sivuilla. Nuorisovalmennusryhmissä (10-15v
ryhmät) kaikkien talvikaudella mukana olleidenkin tulee ilmoittautua kesäkaudelle. Lisää tietoa harjoituksista löytyy
Riennon sivuilta. Lisätietoja ryhmien harjoituksista antaa myös valmennuspäällikkö (yhteystiedot kirjeen lopussa).
Liikuntaleikki- ja yleisurheilukoulut
Liikuntaleikki- ja yleisurheilukoulut ovat käynnistyneet Kyrönniemellä toukokuun alkupuolella. Kesälomien aikaisista
harjoitusmahdollisuuksista tulee tietoa ihan lähiaikoina Riennon sivuille. Kuten myös aikuisten yleisurheilukoulusta.
Lisää tietoa liikuntaleikki- ja yleisurheilukouluista antaa myös nuorisopäällikkö (yhteystiedot kirjeen lopussa)
Kesäarpajaiset
Seuramme johtokunta on päättänyt jatkaa menestyksekkäitä arpajaisia toimintamme rahoittamiseksi. Hyvällä toteutuksella
voimme saada arpajaisista merkittävän tuoton. Tämä tosin vaatii meidän kaikkien panosta ja sitoutumista! Arpojen
myyntiaika on 14.5.-14.8. Arvan hinta on 5 euroa ja yhdessä listassa 20 arpaa. Arpalista on suurimmalle osalle
jäsenkirjeen saajista jäsenkirjeen ohessa. Listoja ei missään tapauksessa saa hävittää. Hävinneestä listasta joutuu
tekemään selvityksen poliisille! Kaikkien toivotaan osallistuvan arpojen myyntiin ja listaa ei tule palauttaa vajaana.
Mikäli on ongelmia saada lista myytyä täyteen, ole siitä yhteydessä puheenjohtajaan viimeistään kaksi viikkoa
ennen arpojen myyntiajan loppumista eli 31.7. mennessä! Ohjeistus myytyjen arpojen tilitykseen tulee Riennon
sivuille kohtaan Savonlinnan Riento ry >> kesäarpajaiset 2021
Kunniakierros
Perinteinen varainkeruutapahtuma Kunniakierros järjestetään viime kesien tapaan loppukesästä 7. syyskuuta.
Lisätietoa Kunniakierros-keräyksestä annetaan sähköpostitse viimeistään heinäkuussa. Keräyksen merkitys seuran
taloudelle on erittäin tärkeä, joten toivomme, että mahdollisimman moni keräisi vähintäänkin noin 100 euron
keräyssumman. Mm. Kunniakierroksen sekä arpajaisten tuotolla pyrimme saamaan kasaan mahdollisimman suuren
osan toimintamme rahoituksesta pystyäksemme pitämään valmennus- ja muut maksut kohtuullisina!
Minimisumma kerääjälle on asetettu 60 euroon, jonka kerättyään urheilija on oikeutettu olemaan
stipendijärjestelmän alainen ja käyttämään veloituksetta harjoitustiloja, kuten Tanhuvaaraa!
Kauden päätöstilaisuus pidetään marraskuussa Tanhuvaarassa. Tarkemmasta ajankohdasta infotaan lähempänä.
Stipendijärjestelmä
Tarkemmin tietoa eduista saa tutustumalla stipendisääntöihin, jotka löytyvät Riennon sivujen materiaalisalkusta.
Edellytyksenä etuisuuksien hyödyntämiselle ovat maksetut jäsenmaksu ja lisenssi, osallistuminen vähintään 60
euron keräyssummalla Kunniakierrokselle ja mahdollisuuksien mukaan myös muihin talkootehtäviin, joita ovat
toimitsijatehtävät kilpailuissa, kesäarpajaiset ja Tanhuvaaran hallivahtitoiminta.
Tositeaineisto lähetetään materiaalisalkusta löytyvien ohjeiden mukaisesti yhteenlaskettuna koontilomakkeena
lokakuun loppuun mennessä rahastonhoitajalle. 31.10. jälkeisiä selvityksiä ei enää käsitellä!
Seura-asut
Seura-asuista antaa lisätietoja seura-asuvastaava Samuli Nikkanen, samnikkanen@gmail.com, 044-5359769.
Kesäksi 2021 saapuva tilaus on tehty talvella. Suurempaa tilauserää ei kaudelle 2021 enää tehdä.
Olli Teijonmaan muistorahasto
Lisätietoja saa Riennon nettisivuilta. Muistorahasto tukee etenkin vähävaraisia perheitä lajin harrastamisessa.
Terve urheilija
Nettisivujen materiaalisalkusta löytyy hyödyllistä tietoa, kuinka nuoren urheilijan terveenä pysymistä voidaan edistää.
Nettisivut: savonlinnanriento.sporttisaitti.com, Facebook: Savonlinnan Riento, Instagram: rientoyu
Muita linkkejä, joita kannattaa käydä katsomassa:
Suomen Urheiluliiton kotisivut: www.yleisurheilu.fi, Kilpailuiden tulokset www.tilastopaja.fi
Kaikille kilpaurheilijoille vahinkotapausten varalta: https://suek.fi/antidopingtoiminta/kielletyt-aineet-ja-menetelmat/
Hyvää kesää ja kilpailukautta 2021 kaikille! Nähdään kentillä!
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