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PJ:N TORSTAITERVEISIÄ 

 
Aurinko paistaa ja kevät tekee tuloaan. On ollut hienoa seurata, kuinka monipuolisesti ja ahkerasti luistelijamme harjoit-

televat ja ihanaa, että lähestyvä kevät tuo myös ulkona treenaamiseen uutta intoa. Samoin on ollut mukavaa kuulla hy-

vää palautetta treeniohjelmista myös vanhemmilta, joiden toivomme myös jatkossa kannustavan lapsia ja nuoria etähar-

joittelussa. Avoin keskustelu, viestintä ja niin sanotusti yhteiseen maaliin pelaaminen on tässä poikkeustilanteissa meille 

seurana erittäin tärkeää – onhan seuratoimintamme laadusta ja kehittämisestä kiinni pitäminen meidän kaikkien yhtei-

senä tavoitteena.  

Viikon tärkeimpiä uutisia alla:  

 

1) Ensi kauden valmistelut etenevät - ilmoittautumiset alkavat 

Ensi kauden valmistelut etenevät olosuhteisiin nähden hyvin. Meidän tulee hakea kauden 2020-2021 jäitä ensi viikolla ja 

valmistelut etenevät aikataulussa. Toukokuussa pitäisi selvitä, mitä jäitä saamme ja toukokuussa olemme toivottavasti 

viisaampia myös esimerkiksi ensi kauden aloitusajankohdan suhteen.  

Tulevalla kaudella tarkoituksenamme on jatkaa harrasteluistelun toimintaa pitkälti tämän vuoden mallin mukaisesti 

mahdollisesti yhden uuden, jo lopettaneille entisille kilpaluistelijoille suunnatun, ryhmän kera – myös ryhmästä toiseen 

etenemiset tulevat osalla luistelijoista ajankohtaisiksi. Myös kilparyhmissä tapahtuu tuttuun tapaan ryhmämuutoksia ja 

valmentajat ovat suunnitelleet kilparyhmien tulevat harjoitukset niin sisältöjen kuin aikataulujenkin osalta alkukevään 

tietojen mukaisesti.  

Ilmoittautumiset kaudelle 2020-2021 alkavat heti pääsiäisen jälkeen 14.4.2020 seuran kotisivuilla. Kilparyhmien ilmoit-

tautuminen aukeaa aiemmin ilmoitetusta poiketen vasta 16.4.2020, jotta ehdimme 15.4.2020 pidettävässä hallituksen 

kokouksessa määrittävää paremmin tulevan kauden alustavat kuukausihinnat. Kilparyhmien ilmoittautumine on auki 

21.4.2020 saakka ja harrasteryhmien ilmoittautuminen koko kesän. Tässä poikkeustilanteessa on erityisen tärkeää, että 

ilmoittautumiset kilparyhmiin tehdään ajallaan, jotta pystymme tarvittaessa sopeuttamaan tehtyjä suunnitelmia.  

Ensi kauden valmistelujen osalta on tärkeää ymmärtää myös se, että seuran talous on tiukalla ja valmentajien lomautuk-

set ovat mitä todennäköisemmin edessä. Valmentajat ovat töissä huhtikuun loppuun saakka, joten jos esimerkiksi ki-

saryhmäläisten etäharjoitteluun tai ensi kauden valmisteluun liittyen on avoimia kysymyksiä, oikea aika olla valmentajiin 

yhteydessä on tässä kuussa. 

2) Uusia seuravaatemahdollisuuksia kartoitetaan  

Saamme silloin tällöin toiveita seuravaatemalliston kasvattamisesta ja vaatteiden hankinnan helpottamisesta. Tähän 

liittyen selvitämme huhtikuussa seuralaisten seuravaatetoiveita ja mahdollisuuksiamme hankkia seuravaatteet jatkossa 

urheiluvaatteita valmistavan Yvetten kautta. Seuran kotisivujen www.nurmijärventaitoluistelijat.fi tiedotteista löydät 

linkin huhtikuun loppuun auki olevaan kyselyyn, jonne toivomme runsaasti vastauksia. Käymme hallituksessa kyselyn 

tulokset toukokuussa läpi ja selvitämme yhteistyömahdollisuuksia lisää sen jälkeen. Tavoitteenamme on, että seuravaat-

teet olisivat jäsenistölle sekä mahdollisimman miellyttäviä käyttää että myös edustavia ja edullisia – ja totta kai niiden 

helpot hankintatavat olisivat vain plussaa . 

Auringonpaistetta ja mukavaa pääsiäistä kaikille toivotellen, 

 

Kaisa (ntl.hallituspj@gmail.com) 

Ps. Muistattehan seuran etusivulta löytyvät tavat tukea seuran toimintaa aina 30€:n kannatusmaksusta alkaen, jokainen 

kannatusmaksu auttaa! Kaikki keräystulot käytetään luonnollisesti suoraan seuratoiminnan jatkon varmistamiseen. 
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