Hyvää Joulua ja Onnellista uutta vuotta 2021
Joyeux Noël et bonne anne’e 2021

Kuva Tapio Salomäki,
Tampere Petanque TPQ

-----Original Message----From: annika.saarikko@minedu.fi <annika.saarikko@minedu.fi>
Sent: tiistai 8. joulukuuta 2020 16.39
To: annika.saarikko@minedu.fi
Subject: Tervehdys Opetus- ja kulttuuriministeriöstä
Hyvät liikunnan ja urheilun toimijat,
Kulunut vuosi on ollut haastava meille kaikille. Te olette joutuneet kokemaan sen tuoman tuskan eturintamassa ja erityisen voimakkaana.
Keväällä puhjennut koronapandemia on tuonut mukanaan epävarmuutta. Olette joutuneet mukautumaan uusiin pelisääntöihin, rajoituksiin - ja valitettavasti
myös toiminnan keskeytyksiin. Ne ovat tuoneet seuroille ja urheilijoille toiminnallisia ja taloudellisia haasteita. Ammatinharjoittaminen on estynyt ja tuotot, joilla
toimintaa voidaan järjestää, ovat ehtyneet.
Tästä kaikesta huolimatta liikunnan ja urheilun toimijat ovat olleet esimerkillisiä terveysturvallisuuden edelläkävijöitä.
Olen ollut todella tyytyväinen ja ylpeä seuratessani, miten etupainotteisesti olette toimineet taataksenne turvalliset toimintaympäristöt ja rajoittaneet
katsojamääriä sekä edellyttäneet kasvomaskeja urheilukatsomoissa.
Valitettavasti olemme ponnisteluista huolimatta tilanteessa, jossa useilla alueilla ollaan siirrytty koronaepidemian leviämisvaiheeseen. Tämän vuoksi alueilla
on jouduttu tekemään vaikeita, mutta vastuullisia päätöksiä rajoitustoimenpiteiden tiukentamisesta seuraavien viikkojen ajaksi.
Vaikka valtaosa urheilutapahtumista joudutaan tulevien viikkojen osalta perumaan tai rajoittamaan katsojien pääsyä paikan päälle, voimme edes pienessä
määrin nauttia urheilutapahtumista etäyhteyksien avulla. Toivomme kaikki, että pian pääsemme nauttimaan niistä myös paikan päällä.
Juuri nyt tärkeintä on taudin leviämisen ehkäiseminen. Siinä onnistuminen on tietenkin liikunnan ja urheilun etu. Haluamme palata normaalimpaan
tilanteeseen mahdollisimman nopeasti.
Jatkamme ministeriössä määrätietoisia toimia alan tukemiseksi kaikin mahdollisin tavoin.
Tuon kollegani Mika Lintilän kanssa tapahtuma-alan tilanteen hallituksen käsittelyyn vielä ennen joulua.
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö tekevät hallitukselle uudet esitykset myös rahallisesta tuesta tapahtuma-alalle. Etsimme työ- ja
elinkeinoministeriön kanssa tapoja auttaa laajasti tapahtuma-alan yrityksiä mahdollisimman nopealla aikataululla. Samaan aikaan arvioimme opetus- ja
kulttuuriministeriössä ei-kaupallisen liikunta- ja urheilupuolen lisätuen tarvetta. Tämä kaikki tapahtuu yhtäaikaa sen kanssa, kun ministeriöön jo myönnettyjä
rahoja kohdennetaan eteenpäin kentän toimijoille. Lajiliittojen kolmen miljoonan euron tukipaketista viestimme tämän viikon aikana.
Tämän kaiken lisäksi tarvitaan ratkaisuja, joilla alalle luodaan näkymä tulevaan. Rajoituksista vastaavat virastot, sosiaali- ja terveysministeriö sekä tapahtumaalan toimijat pitää saada yhdessä rakentamaan toimintatapa ja reunaehdot, joilla tapahtumia voi järjestää kulloisenkin tautitilanteen sallimissa rajoissa. Näitä
asioita pohtii turvallisten urheilu- ja kulttuuritapahtumien järjestämisestä jo aiemmin asettamani työryhmä. Se kokoontui viime viikolla valtiosihteerini Tuomo
Puumalan johdolla ja valmista on tarkoitus tulla siinäkin vielä ennen joulua.
Olemme koronakriisissä yhdessä. Vihollisemme on viheliäinen tauti, joka leviää ihmisten kohtaamisissa. Yhdessä kuitenkin myös selviämme.
Toivotan teille jaksamista ja voimia näinä haastavina aikoina.
Annika Saarikko, Tiede- ja kulttuuriministeri

From all my colleagues of the CEP, we wish you a very merry Christmas and happy New Year.
De la part de tous mes collègues de la CEP, nous vous souhaitons un très joyeux Noël et une bonne année.

Stay safe and well / rester en sécurité et en bonne santé - Mes excuses, si mon français n'est pas bon !

Regards / Amitiés
Mike

Mike PEGG, Président
Confédération Européenne de Pétanque
president@cep-petanque.com
+44 7802 516096
www.cep-petanque.com

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE

De CN Torneos, nous vous souhaitons Joyeuses fêtes et bonne 2021!
Salutations,
José Luis Navarro
CN SPORTS TOURISM
Agencia de viajes inscrita en RTC
C/ Laietània, 13 entlo, 08911 Badalona, Barcelona
Telf.: +34 93 464 39 77

info@cntorneospetanca.com - fr.cntorneospetanca.com

