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PJ:N TORSTAITERVEISIÄ 

 
Ensimmäisistä seuratoimintaa rajoittavista uutisista alkaa olla tasan viikko ja isoin järkytys alkaa olla takana päin. Nyt 

tärkeintä on sopeutua vallitsevaan tilanteeseen, tehdä se, mitä voidaan ja katsoa eteenpäin. Yksi sopeutumisen väline 

on PJ-kirjeen tihentäminen PJ:n torstaiterveisiksi niin pitkäksi aikaa, kuin tilanne sitä vaatii ajantasaisen tiedon välittä-

miseksi ja seuratoiminnan avoimuuden varmistamiseksi. 

Jäähallin suljettua eilen toistaiseksi ovensa, olemme siirtymävaiheessa kohti uudenlaista harjoittelua ja seuratoimintaa. 

Pääosa ryhmistä on jo saanut ensimmäiset treeniohjeensa valmentajilta ja sosiaalisen median viestien perusteella niiden 

suorittaminen on aloitettu innolla. Meille voi myös rohkeasti laittaa omia ideoita ja toiveita etätreeniin liittyen – esimer-

kiksi YL kilparyhmien osalta Katjalle ja harrasteryhmien osalta Astalle. 

Vaikka monet yllättävät asiat vaativat vielä paljon selvittelyä, samalla myös normaalia seuratoimintaa on pyöritettävä: 

ensi kauden harjoitusaikatauluja ja jääsuunnitelmia on työstettävä, tukia toimintaan haettava ja tulevalle kaudelle suun-

niteltuja kilpailuja anottava. Pyritään tekemään tämä kaikki hyvällä mielin ja eteenpäin katsoen – tavoitteena on, että 

Nurmijärvellä harrastetaan jatkossakin aktiivisesti ja iloisella mielin taitoluistelua! 

 

Alla muutama tuore nosto seuramme toimintaan liittyen: 

1) Lucky Skatesta seuran uusi yhteistyökumppani 

Seura on päättänyt aloittaa yhteistyön Helsingissä toimivan Lucky Skaten kanssa hienojen seuraetujen merkeissä. Tästä 

lähtien seuramme jäsenet saavat kaikista Lucky Skaten tuotteista -10 %:n alennuksen. Yhteistyötä on todennäköisesti 

tarjolla myös ensi syksynä mm. luistelukoulujen ja harrastajien välineinfojen muodoissa, mikä on todella hieno ja terve-

tullut juttu! 

2) Kannatusmaksuja selvitellään 

Seura on saanut kyselyitä, voisiko seuran toimintaa tukea taloudellisesti. Jo tällä hetkellä seuran toimintaa voi tukea liit-

tymällä seuran kannatusjäseneksi 60 €:n hintaan (sisältää 2 näytöslippua joulukuussa pidettävään Liisa Ihmemaassa -

näytökseen). Tavoitteena on ensi viikolla ottaa käyttöön myös mahdollisuus tukea seuran toimintaa 30 €:n kannatus-

maksulla. Tarkoituksena on, että viimeistään 15.4. kannatusmaksun suorittaneet saavat halutessaan nimensä näkyviin 

kauden 2019-2020 kausijulkaisuun. Uutisoin kannatusmaksusta lisää seuran sivuilla sen jälkeen, kun olemme tehneet 

rahankeräyslain mukaisen ilmoituksen asiasta poliisille.  

3) Ystävyyttä jäällä ja jään ulkopuolella -kuvaterveisiä   

Ensi viikko on Ystävyyttä jäällä ja jään ulkopuolella -kuvaterveisten viikko. Kuvat siitä, miten NTL ja taitoluistelu yhdistä-

vät meitä ja miten se ilmenee ystävyytenä keskuudessamme niin jäällä kuin jään ulkopuolella ovat tervetulleita ensi vii-

kon loppuun mennessä minulle joko sähköpostitse tai whatsapp-viesteinä. Kuvia julkaistaan viikon mittaan seuran Face-

book-sivulla sekä Instagram-tilillä. 

 

Seuraattehan aktiivisesti myös seuran sivuja, joista löydätte lisätietoja myös yllä olevista. Joudun tällä hetkellä työsken-

telemään kahdella eri koneella, joista vain toisella on word ja joista vain toisella pääsen seuran sivuille, joten pahoittelut, 

että en toistaiseksi ole keksinyt keinoja mm. linkkien lisäämiseksi yllä oleviin tietoihin. 

 

Iloisin taitoluisteluterveisin ja luottavaisena eteenpäin katsoen, 

 

Kaisa (ntl.hallituspj@gmail.com) 
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