FÖRENINGSINFO
Aktuell info till idrottsföreningar
1. Kokon idrottscentrum– svara på enkäten!
2. Träningsböcker för II-perioden bör skickas in senast 8.9.2021
3. Föreningsinfo i framtiden även på hemsidan
4. Coronabegränsningar
5. Ny idrottskoordinator presenterar sig

1. Den första versionen av koncept- och fastighetsutvecklingsplanen för Kokon idrottscentrum blev färdig i
början av sommar (https://www.borga.fi/kokon-idrottscentrum). Nu har stadens invånare
möjligheten att svara på enkäten gällande den första versionen. Alla ros, ris och utvecklingsideer
är välkomna. Det är väldigt viktig att behov och önskemål av motionerare, föreningar och andra
aktörer på området tas i beaktande i kommande planeringsskeden. Svara aktivt och dela
enkäten till medlemmar! Enkäten är öppen tills 15.10. och den finns här:
https://q.surveypal.com/Kokonniemi/language-selection
2. Kom ihåg, att träningsdagboken för Träningsbidrag ska lämnas in till Idrottstjänsterna för utbetalning
inom sex (6) vardagar efter att ifrågavarande period tagit slut. För den andra perioden som tog slut i slutet
av augusti ska träningsdagböcker skickas in senast 8.9. Träningsdagböcker som lämnats in för sent tas ej i
beaktande. Träningsdagboken bör skickas till adress liikunta@porvoo.fi
Ytterligare uppgifter: https://www.borga.fi/understod-for-idrottsverksamhet-och-premiering-avidrottare#understod-for-idrottsverksamhet

3. Det här infobrevet publiceras i framtiden även på Idrottstjänsternas hemsida. Föreningsinfo om aktuella
ärenden om Idrottstjänster är riktad till alla föreningar inom idrott och motion och det publiceras 4-6
gånger per år. Länken till Föreningsinfon hittar man på startsidan av Idrottstjänster
https://www.borga.fi/idrott-och-friluftsliv.
Följa Idrottstjänsterna på instagram #liikuntapalvelutporvoo , så får du genast reda på när den nya
föreningsinfon publiceras.

4. En del av begränsningar har redan lindrats men coronavirus påverkar fortfarande höstens tränings- och
tävlingsverksamhet. Kom ännu ihåg att ta hänsyn aktuella rekommendationerna och begränsningar:
Nytt! OKM ja THL: Suosituksia lasten ja nuorten terveysturvallisen harrastustoiminnan
järjestämiseen (30.8.2021 – bara på finska):
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+Suosituksia+lasten+ja+nuorte
n+harrastustoimintaan+30.8.2021.pdf/9b7c15b4-7135-9584-da8a3c36dac9b7cf/OKM+THL+Suosituksia+lasten+ja+nuorten+harrastustoimintaan+30.8.2021.p
df
Borgå stad: https://www.borga.fi/rekommendationer-och-begransningar
RFVs meddelande 20.8.2021 (på finska) https://avi.fi/sv/pressmeddelande/-/tiedote/69916474
Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning om förhindrande av
coronavirussmitta som publicerades 31.5.2021.
https://minedu.fi/documents/1410845/65547850/UKM+THL+anvisningar+f%C3%B6r+att+
f%C3%B6rhindra+coronavirussmitta+vid+offentliga+tillst%C3%A4llningar%2C+vid+allm%C3
%A4nna+sammankomster+och+vid+anv%C3%A4ndningen+av+vissa+lokaler.pdf/869848e44db6-1735-ffccf05225fe5887/UKM+THL+anvisningar+f%C3%B6r+att+f%C3%B6rhindra+coronavirussmitta
+vid+offentliga+tillst%C3%A4llningar%2C+vid+allm%C3%A4nna+sammankomster+och+vid
+anv%C3%A4ndningen+av+vissa+lokaler.pdf

5. Hej på er alla! Jag heter Piritta Forsell och började den 9.8.
som idrottskoordinator på idrottstjänster. Till mina
arbetsuppgifter hör att leda idrottstjänsternas
serviceproduktion, koordinera helheten med
idrottsutrymmen och reserveringar samt samarbete med
idrottsföreningar. Även förverkligande av Borgås
idrottsprogram kommer att vara en viktig del av mitt
arbete.
Till min utbildning är jag magister i idrottsvetenskap. Jag
jobbade länge i olika idrottsförbund och av några
storevenemang inom idrott har jag också erfarenhet.
Senaste sju år hade jag tjänsten som servicechef för idrottstjänster i Sibbo kommun.
På min egen fritid sysselsätter jag mig med promenader med hunden, med barnens hobbyer och pyssel på
stugan. Fast Borgå och flera av stadens idrottsplatser och -aktiva har blivit bekanta för mig under de 20 år
som jag har bott i Borgå, finns det ännu en hel del idrottsgrenar och -aktörer jag inte känner till. Jag ser
fram emot att träffa er! Det skall bli roligt att jobba för min hemstad och för att främja alla Borgåbos
välmående. Du når mig på tfn 040 503 5188 eller piritta.forsell@porvoo.fi.

