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PJ:N TORSTAITERVEISIÄ 

 
Viime päivät ovat menneet tulevan kauden harjoitussuunnitelmia puurtaessa ja ilmoittautumissivuja viimeistellessä. Vii-

kon sisällä huomasimme pariin kertaan senkin, että kiireessä välillä sattuu ja tapahtuu ja mm. huhtikuun kk-laskut karka-

sivat maailmalle normaalihinnoin. Onneksi saimme asiasta hyvin tiedotettua ja korjatut laskutkin pikaisesti matkaan.  

Lykkäsimme myös kilparyhmien ilmoittautumisen alkamista parilla päivällä, koska halusimme määrittää paremmin tule-

van kauden alustavat kk-maksut ennen ilmoittautumisen alkamista. Kisaryhmien maksut sisältävät toki vieläkin kysymys-

merkkejä, koska vasta toukokuussa selviää, saammeko ensi kaudelle ne jäät, joita olemme hakeneet ja pystymmekö li-

säämään kisaryhmien jäämääriä suunnitellulla tavalla. Ja luonnollisesti vasta myöhemmin selviää, koska pääsemme 

aloittamaan uuden kauden. 

Viikon tärkeimpiä uutisia jälleen kootusti alla:  

 

1) Ilmoittautumiset ovat käynnissä 

Ilmoittautumiset ovat vihdoin kaikkien ryhmien osalta käynnissä ja ilmoittautuminen on alkanut kivasti. Kevään tullessa 

aloitamme taas aktiivisen ryhmien mainonnan, joten käykäähän ilmoittautumassa ajoissa ja varmistamassa paikkanne 

ensi kauden harjoitusryhmiin . 

2) R2-R5 -kilparyhmille tulossa fysiikkaharjoituksia  

Päätimme eilisessä hallituksen kokouksessa sisällyttää R2-R5 -ryhmän peruskauden harjoituksiin fysiikkatunteja eli ns. 

fysioita. Jotta saimme pidettyä ulkopuolisen alan ammattilaisen tarjoamasta palvelusta aiheutuvat kustannukset koh-

tuullisina, fysiikkatunteja on syksyllä joka toinen viikko. Lisäpalvelu on käytössämme ensin syyskauden ajan ja kokemus-

ten perusteella päätämme palvelun jatkosta ennen vuoden vaihdetta. Kun saamme sovittua yksityiskohdista vielä tar-

kemmin fysiikkatuntien pitäjän kanssa, tiedotamme asiasta lisää. 

3) Seurahupparit taas tilattavissa 

Otimme viime syksynä käyttöön uuden seurahupparin, josta tuli heti tosi suosittu! Huhujen mukaan osa luistelijoista on 

pitänyt hupparia niin ahkerasti, että vaihtohupparillekin alkaisi olla tarvetta, joten nyt siihen on oiva mahdollisuus. Hup-

parit ovat kaikkien tilattavissa kotisivuilla (linkki etusivun tiedotteissa) 15.5.2020 saakka ja tilausajan päättymisen jälkeen 

selvitämme, miten ja milloin saamme hupparit mahdollisimman kätevästi toimitettua tilaajille.  

4) Kuvia parhaista näytösmuistoista 

Ylihuomenna 18.4.2020 oli tarkoitus esittää huikea Liisa Ihmemaassa -kevätnäytös, jota jouduimme lykkäämään eteen-

päin. Voisimme juhlistaa alkuperäistä näytöspäivää kuitenkin seuran somessa julkaisemalla kuvina parhaita näytösmuis-

tojamme aikaisemmista näytöksistä. Laittakaahan valokuvia minulle tulemaan, niin pääsemme kaikki katsomaan, kuinka 

hienon kuvakavalkadin saamme aikaan! 

Muistattehan myös seuran kotisivuilta löytyvät seuratoiminnan tukemismahdollisuudet, kotisivuilla yhä avoinna olevan 

seuravaatekyselyn sekä #NTL30vnytjuhlitaan -synttärikampanjan somessa! Kortit, kuvat yms. ovat huhtikuun loppuun 

saakka lämpimästi tervetulleita allekirjoittaneelle . 

Iloa ja treeni-intoa kaikille toivotellen,  

 

Kaisa (ntl.hallituspj@gmail.com) 
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