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Hei Ritva

Seuramme puheenjohtaja oli juuri saanut kirjeitse tiedon, että avustushakemus on hylätty ja, että olette yrittäneet
ottaa yhteyttä puhelimitse seuraamme Heraklesiin, siinä onnistumatta.

Oikaisupyyntö:
Herakles ry sai ilmoituksen hylätystä avustushakemuksesta vasta postitse 20.4.2017, jonka jälkeen otimme teihin
yhteyttä. Seuramme puheenjohtaja on yrittänyt liittää liitetiedostoja hakemukseen pariin kertaan siinä
onnistumatta, kun hakuaika oli vielä auki. Hän kuitenkin jäi siihen uskoon, että tieto lähti eteenpäin.
Yhteyshenkilönä on ollut vanhan pohjan mukaan Hanski Ruotsalainen, joka ei kuitenkaan enää ole seuramme
toiminnassa mukana, eikä ole näin ollen myöskään ottanut vastuuta millään tavoin. Yhteystiedot on jäänyt
päivittämättä, sillä puheenjohtajamme kertoi, että ne lokerot olivat harmaana täyttäessään hakemusta, eikä niitä
pystynyt muuttamaan. Pyydän, että tarkistaisitte vielä meidän hakemuksenne(liitetiedostot), koska emme ole
pystyneet toimittamaan teille puuttuvia liitteitä, kun emme ole tienneet, että ne eivät ole menneet perille. Itse
allekirjoittanut on puolestaan lähettänyt avustushakemuksia toimintaan liittyen ja ne on hyväksytty 200€:n
arvoisina, näissä lomakkeissa on ainakin siis minun tiedot.
Seuramme on pitkäaikaisin painonnostoseura maassamme ja toivon, että toimintamme pystyy jatkumaan ja
avustushakemus käsiteltäisiin uudestaan. Olemme saanut vuosittain kaupungin avustuksen ja se on ollut toiminnan
jatkuvuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää, nyt siirtyessämme digiaikaan on seuramme taholta takkuillut. Olemme
tästä viisastuneena ottaneet seurassa kehitysohjelman käyntiin Etelä-Suomen liikunnan ja urheilu jäsrjestön kanssa,
jonka avulla pääsemme laittamaan seuratoiminnan nykyaikaisempaan muottiin ja tekemään entistä parempaa
seuratoimintaa.

Herakles ry:n yhteystiedot:

Herakleen johtokunta kaudelle 2017 on seuraava:

Puheenjohtaja
Tarmo Kuusisto
055325755
tarmo.kuusisto@saunalahti.fi
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Varapuheenjohtaja
Mika Tiainen
0453569530
mika.tiainen1@gmail.com

Jäsenet
Jari Huuskonen
Joni Löf
Joni Malén
Anna Niemelä
Paula Räisänen

Varajäsenet
Jemina Härkälä
Hannu Oinas

Toimihenkilöt

Sihteeri ja tiedottaja
Paula Räisänen
0503399282
pcraisan@gmail.com

Rahastonhoitaja
Jemina Härkälä
0405477767
jemina.harkala@gmail.com

Vastuuvalmentaja
Jarno Tiainen
0504680068
jarno.tiainen@painonnostaja.fi

Kilpailukoordinaattori
Joni Löf

Mikäli jotain tietoja vielä puuttuu, pyydän että seuramme puheenjohtaja Tarmo Kuusisto antaa teille lisäinfoa

Herakles ry:n puolesta

Jarno Tiainen
Nuoriso- ja koulutuspäällikkö
Suomen Painonnostoliitto
0504680068
jarno.tiainen@painonnosto.fi


