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PJ:N TORSTAITERVEISIÄ 

 
On huhtikuu, kuukausi, jolloin meidän piti juhlistaa NTL:n 30-vuotissynttäreitä monin eri tavoin. Tapahtuminen siirtymi-

nen syksylle harmittaa vieläkin, mutta onneksi pystymme ne kaikki silti yhä pitämään – ja näin saamme jopa valmistelu-

aikaa enemmän. Toivoisin, että juhlistamme seuramme juhlakautta silti myös tässä kuussa – erillään, mutta kaikki yh-

dessä ja rakkaudesta lajiin alla kuvatuin tavoin! Näinä päivinä tarvitsemme kaiken mahdollisen ilon! 

Viikon tärkeimpiä uutisia alla:  

 

1) Seuran toiminta on kriisissä  

Jäähallin sulkeminen mullisti toimintamme, mikä vaikuttaa ratkaisevasti myös seuramme talouteen. Seuralaisilla on nyt 

mahdollisuus tukea seuran toimintaa joko liittymällä kannatusjäseneksi (60€, sisältää 2 näytöslippua) tai kannatusmak-

sulla (30€) tai maksamalla esimerkiksi huhtikuussa normaalin kausimaksun alennetun laskun sijasta – tai houkuttele-

malla vaikka luistelevan lapsen isovanhemmat tai kummit kannatusmaksun suorittajiksi. Seuramme taloutta ja seuratoi-

mintamme jatkamisen varmistamista auttaisi paljon jo se, jos jokainen luistelija tai luisteleva perhe löytäisi yhden kanna-

tusmaksun suorittajan. Lisätietoja kannatusjäsenyydestä ja kannatusmaksusta lomakkeineen löytyy seuran etusivuilta. 

Seuran pienkeräysnumero on RA/2020/314.  

2) Seurakyselystä jälleen hienoja tuloksia 

Seura toteutti helmi-maaliskuun vaihteessa seuratoimintaa koskevat kyselyt, joista saatiin hienoja tuloksia. Erityisen hie-

noa oli lukea positiivista palautetta avoimista vastauksista, joista ehkä mukavimpia oli seuraavat kaksi: ”Seurassa toteu-

tuu täydellinen harjoitusilmapiiri. Tervetullut olo, motivoitunut porukka sekä kannustavat ja ammattitaitoiset valmenta-

jat.” ja ”Hauskuus ja viihtyvyys on taattu.” Vastaavasti saimme myös hyviä kehitysideoita, kiitos paljon niistä. Lue lisää 

kyselyjen tuloksista seuran kotisivujen uutisissa olevan linkin kautta.  

3) Lähde mukaan seuran yhteisiin synttärijuhliin! 

Osallistu huhtikuun aikana NTL:n 30-v. synttärijuhlintaan somessa seuraavasti: 

 

            -   toimita seuran onnittelukuva (esim. kuva itsestäsi yksin tai kaverien kera luistimilla, onnittelupiirustus tai 

                vaikka kuva kirjoittamastasi onnittelurunosta tms.) sähköisesti minulle 

            -   haasta ja innosta myös kaverisi mukaan onnittelijoiden joukkoon! Kaikki voivat onnitella! 

            -   onnittelut julkaistaan seuran Instagram-tilin tarinoissa ja osa myös seuran facebook-seinällä. Voit julkaista  

                kuvia myös omassa somessasi tunnisteella #NTL30vnytjuhlitaan 

            -   jos onnittelukuvia tulee vähintään 100 kpl, seura tarjoaa kaikille luistelijoilleen syyskauden alkaessa tikkarit! 

            -   jos onnittelukuvia tulee vähintään 200 kpl, seura tarjoaa kaikille luistelijoilleen syyskauden alkaessa jäätelöt! 

            -   jos onnittelukuvia tulee 300 tai enemmän, seura järjestää ensi kaudella kaikille luistelijoilleen perheineen 

                jäädiscon!  

Pidetään juhlaviilistä yllä pienin teoin ja iloitaan siitä, mitä meillä on!  

 

Auringonpaistetta ja iloisia etätreenihetkiä toivotellen, 

 

Kaisa (ntl.hallituspj@gmail.com) 

Ps. Jos et vielä seuraa NTL:ää facebookissa ja instagramissa, se kannattaa tehdä, etenkin facebook-seinää käytämme pal-

jon myös seuran asioista tiedottamiseen. 
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