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KOHTI POIKKEUKSELLISTA KEVÄTTÄ – YHDESSÄ JA SEURATOIMINNASTA HUOLEHTIEN 

Viimeiset päivät olet olleet raskaita. Emme enää valmistele juhlavuotemme huipennuksia vaan etsimme keinoja pitää 
seuramme pystyssä ja jäsenistömme terveenä. Samalla pyrimme säilyttämään positiivisuutemme ja jatkamaan sitä 
työtä, jota varten olemme olemassa. Olemaan yhä seura, jossa me kaikki viihdymme ja tarjoamaan taitoluistelun rie-
mua.  

Hallitus on juuri sopinut seuraavista toimenpiteistä: 

Luistelutoiminnan keskeyttäminen 
Kaikki luistelukoulu- ja harrastajaryhmien toiminta jäähallilla on keskeytetty 13.4.2020 saakka. Koska harraste-
ryhmien kausi olisi päättynyt 18.4.2020, harrasteryhmäläiset eivät käytännössä enää jatka kautta 2019-2020 
luistimilla. Myös kilpaluistelijoiden toiminta kaikissa muodoissaan jäähallilla on keskeytetty tästä illasta alkaen 
13.4.2020 saakka. Valmentajat työstävät kehitys- ja kilparyhmäläisille etäharjoitteluohjeita, joiden perusteella 
harjoittelua saadaan jatkettua tehokkaasti, suunnitelmallisesti ja turvallisesti valmentajan ja valmennettavan 
vuorovaikutusta unohtamatta. Aika näyttää, olisiko myös ohjattu oheisharjoittelu ulkona myöhemmin keväällä 
mahdollista. Tarjoamme vapaaehtoista etäharjoittelua ja liikunnan riemuja myös harrasteryhmäläisillemme. 
 
Luistelutoiminnasta laskuttaminen 
Kausimaksulliset ryhmät ovat jo maksaneet kuluvan kauden luistelunsa, kuukausimaksullisilla ryhmillä on vielä 
huhtikuu maksamatta.  Seuratoiminnan jatkamisen varmistamiseksi laskutamme kuukausimaksullisilta luisteli-
joilta myös huhtikuun maksun, jota alennetaan noin 30 %:ia, mikä vastaa jäämaksujen osuutta seuran huhti-
kuun toimintakuluista. Vastaava alennus harrasteluistelijoiden huhtikuun maksujen osuuteen lasketaan myö-
hemmin ja huomioidaan ensisijaisesti kauden 2020-2021 kausimaksuissa. Huhtikuun kuukausimaksuilla mah-
dollistetaan seuratoiminnan jatkaminen huhtikuussa eli muun muassa etäharjoittelun tehokas ja laadukas oh-
jeistaminen, kuluvan kauden viimeistely sekä tulevan kauden valmistelu niin pitkälle kuin mahdollista.   
 
Kevään tapahtumat ja suunnitellut julkaisut 
Kaikki keväälle suunnitellut tapahtumat on peruutettu, mutta pääosa tapahtumista järjestetään myöhemmin. 
Alustavien tietojen mukaan Mov(i)es on Ice II -improvisaatiokilpailu pidetään elokuussa, seurajuhla syyskuussa 
ja Liisa Ihmemassa -juhlanäytös joulukuussa. Juhlakausijulkaisu 2019-2020 julkaistaan vielä tänä keväänä ja seu-
ran 30 v. historiikki syksyllä seurajuhlassa. Myös kuluvan kauden palkinnot jaetaan vasta tulevassa seurajuh-
lassa. 

Hallituksella on seuraava kokous muutaman viikon päästä ja silloin päätämme seuraavista toimenpiteistä. Toivomme 
jäsenistömme ymmärtävän sen, että meillä on nyt kaksi tavoitetta yli muiden – me haluamme pitää Nurmijärven Taito-
luistelijoista ja nurmijärveläisistä taitoluistelijoista huolta ja varmistaa, että seuralla on taloudelliset ja toiminnalliset 
edellytykset jatkaa toimintaansa kauden 2020-2021 alkaessa. Lisäksi me haluamme tarjota luistelijoillemme yhä luiste-
lun iloa ja taitoluistelun riemua arvojemme mukaisesti toimien eli toimittaa esimerkiksi luistelijoille selkeät ohjeet, joi-
den mukaisesti he voivat huolehtia sekä peruskuntonsa että lajitaitojensa säilymisestä ja kehittymisestä myös nyt vai-
keina aikoina.   
 
Kaikki palautteet ja ideat ovat normaaliin tapaan tervetulleita allekirjoittaneelle. 
 
Pidetään yhdessä seurastamme ja lajistamme huolta – ollaan yhteydessä, liikutaan ja nautitaan taitoluistelun  
riemuista! 
 
Kaisa (ntl.hallituspj@gmail.com) 


