
PAIMION URHEILIJAT YU-JAOSTON UUTISKIRJE    10.10.2020 

 

 

 
 

 
HARJOITUKSET JATKUVAT SUNNUNTAINA 11.10.2020 
Lokakuun aikataulu on seuraava (jatkosta tiedotetaan myöhemmin) 

 

 

sunnuntai    11.10.2020  klo 11.00 - 12.00    YU-KOULURYHMÄ 

sunnuntai    11.10.2020  klo 12.15 - 13.30    NUORISORYHMÄ 

 

maanantai     12.10.2020  klo 17.00 - 18.00    NUORISORYHMÄ 

torstai           15.10.2020  klo 17.00 - 18.00    YU-KOULURYHMÄ 

 

sunnuntai    18.10.2020  klo 11.00 - 12.00    YU-KOULURYHMÄ 

sunnuntai    18.10.2020  klo 12.15 - 13.30    NUORISORYHMÄ 

 

maanantai     19.10.2020  klo 17.00 - 18.00    NUORISORYHMÄ 

torstai            22.10.2020  klo 17.00 - 18.00    YU-KOULURYHMÄ 

 

sunnuntai    25.10.2020  klo 11.00 - 12.00    YU-KOULURYHMÄ 

sunnuntai    25.10.2020  klo 12.15 - 13.30    NUORISORYHMÄ 

 

Saliharjoitusten vuorot ovat 
Yu-kouluryhmä: vuonna 2010 ja myöhemmin syntyneet 

tiistaisin klo 17.00 - 18.00 ja sunnuntaisin klo 11.00 - 12.30 

( vuonna 2009 syntynyt voi jatkaa yu-kouluryhmässä, jos siltä tuntuu) 

  

Nuorisoryhmä: vuonna  2009 ja aikaisemmin syntyneet 

tiistaisin klo 18.00 - 19.30 ja sunnuntaisin klo 12.30 - 14.00 

Huom tiistaisin  pieni lenkki aluksi nuorisoryhmällä 

 

Aikatauluun voi tulla muutoksia. jos koronatilanteesta johtuen rajoituksia tiukennetaan 

 

 

KAUSIMAKSUT VUODELLE 2021 
 
Yu-jaosto on vahvistanut kausimaksut vuodelle 2020.  Kausimaksu on 140 euroa  ja kesäkauden 

maksu (tai aloittaa  kesäkaudella) on 85 euroa. Sisaralennus on 15 euroa. Kausimaksut laskutetaan loka 

- ja marraskuussa 2020. Kausimaksuun sisältyy ohjatut harjoitukset, yu -lisenssi (mihin sisältyy 

vakuutus 13 vuotiaille ja nuorimmille), vapaa osallistuminen Paimion Urheilijoiden järjestämiin 

kilpailuihin ja piirinmestaruuskilpailujen osallistumismaksut. Kausimaksua alennetaan 20 euroa niiltä, 

jotka maksoivat viime kauden maksun täysimääräisenä (treenien peruutukset keväällä 2020). 

 

Uusi lisenssikausi alkaa 1.10.2020, siksi kausimaksun laskutus alkaa jo nyt. 

  

               

 

 



 

 

. 

 

 

YU-lisenssit ja vakuutukset 
 

Lisenssien hinnat kaudella 1.10.2020-30.9.2021 ovat: 

2007 tai aiemmin syntyneet 30 euroa (HUOM! ei sisällä Sporttiturvaa) 

2008–2013 aikana syntyneet 20 euroa (sis. Sporttiturvan) 

2014 ja myöhemmin syntyneet 10 euroa (sis. Sporttiturvan) 

 

 

 

Mikäli 14-vuotias  tai vanhempi urheilija haluaa myös  yleisurheiluun liittyvän vakuutuksen, 

Sporttiturvan, vakuutuksen hinta lisätään kausimaksuun seuraavasti:  

 

Sporttiturva 

Sporttiturvan hinnat 2006 ja aiemmin syntyneille ovat: 

Sporttiturva 2007–2004-syntyneet 25 euroa (C-vakuutus) 

Sporttiturva 2003–2002-syntyneet 36 euroa (B-vakuutus) 

Sporttiturva  1981 - 2001 ja aiemmin synt. 150 euroa (A-vakuutus) 

 

Seura ei ota automaattisesti vakuutusta, vaan siihen vaaditaan alaikäisen kohdalla  urheilijan 

vanhemman päätös.  

 

 

 

YLEISURHEILUJAOSTON KAUDEN PÄÄTÖSTILAISUUS 17.11.20120 

 
Yleisurheilujaoston kauden päätöstilaisuus on tiistaina 17.11.2020 klo 18.00 alkaen Vistan koulun 

liikuntasalissa eli ykkössalissa. 

 

Tilaisuudessa jaetaan stipendit, kannustepalkinnot ja viikkokisojen palkinnot sekä huomioidaan 

seuraennätyksen tekijät ja aktiiviset toimijat. Tervetulleita ovat urheilijat vanhempineen, sisaruksineen, 

seuran valmentajat ja toimitsijat. 

 

HUOM Päätöstilaisuuden paikka, aika ja tapa voivat vielä muuttua, jos tulee tiukennuksia 

kokoontumisrajoituksiin. 

 

 
  

               

 

 


