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PJ:N TORSTAITERVEISIÄ 

 
Aurinko paistaa!!! 

On ihanaa huomata, kuinka paljon kevään lähestyminen, auringon lämmittävät säteet ja linnunlaulu piristävät mieltä, 

vaikka maailma ympärillä yhä kipuilee. Seuratoiminnan kannalta tilanne näyttää yhä ensi kauden osalta ainakin ”nor-

maalihkolta” ja valmisteluita jatketaan kaikin mahdollisin tavoin. 

Ilmoittautumiset ovat käynnissä toista viikkoa ja kilpaluistelijoiden ilmoittautuminen sujui hyvin. Kilpaluistelijoiden tule-

van kauden valmistelua jatketaan tulleiden ilmoittautumisten perusteella ja samalla lisätään harrasteluistelun markki-

nointia. Olemme seurassa tosi kiitollisia, jos jaatte seuran harrasteluistelun mainoksia esimerkiksi somessa eteenpäin, 

jotta saamme aloitettua tulevan kauden mahdollisimman vahvana ja hyvillä edellytyksillä. 

Kuluvan viikon uutispoiminnot alla: 

1) Harrasteluistelu uuteen kukoistukseen -hanke sai jatkorahoituksen! 

OKM:n seuratuet myönnettiin alkuviikosta ja iloksemme harrasteluistelun kehittämishankkeemme sai tuen myös 2. kau-

delle. Tukea sai yhdeksän taitoluisteluseuraa ja on hienoa, että työtämme harrasteluistelun kehittämiseksi ja monipuo-

listamiseksi arvostettiin ja pystymme täten jatkamaan kehittämistä suunnittelemallamme tavoin.  

Yksi kovasti toivotuista uusista toimintamuodoista on mm. aikuinen-lapsi -luistelukoulun aloittaminen, joka on nyt ohjel-

massa – toivotaan, että ryhmään löytyy hyvin tulijoita! Samoin mielenkiinnolla seuraan, kuinka paljon innokkaita löytyy 

ex-kisaajat -ryhmään. Pidetään peukkuja, että ensi kauden ilmoittautumiset etenevät harrasteryhmien osalta hyvin ja 

pääsemme toteuttamaan kaikki kivat suunnitelmamme myös harrastajien osalta. 

2) NTL sai lahjoituksena 3 vastusvarjoa 

Seura sai jokunen viikko sitten lahjoituksena 3 vastusvarjoa, jota voi käyttää harjoitusvälineenä joko jäällä tai oheisissa. 

Ensimmäisten ulkona tehtyjen testausten perusteella varjot vaikuttavat tosi hyviltä sekä toimivilta ja mikä parasta, vas-

tusvarjot ovat myös helpot pukea ja pienessä tilassa säilytettäviä.  

Iso kiitos lahjoittajalle vielä tätäkin kautta! Vastusvarjoista saamme varmasti kivaa vaihtelua monien eri ryhmien treenei-

hin ja odotan mielenkiinnolla itsekin niiden kokeilemista jäällä . 

3) Tuttuja kesätyöntekijöitä tulossa kaksin kappalein 

Kuten olette varmasti huomanneet, saimme keväällä hyviä uutisia myös Osuuspankilta saadessamme sieltä kesätyötu-

kea 2 kesätyöntekijän palkkaamiseen kahden viikon työjaksoille. Haku paikkoihin päättyi viime viikolla ja suureksi ilok-

seni löysimme kaksi erinomaista kesätyöntekijää – R5-ryhmän Ilona Karjalaisen ja Juliette Ratilaisen!  

Tytöt aloittavat työnsä jo heti vapusta ja tulevat touko-kesäkuussa työstämään seuralaisille erilaisia, ainakin seuran in-

stagramissa jaettavia, somehaasteita sekä markkinointimateriaalia. Loppukesästä tytöt nähdään toivottavasti myös oh-

jaamassa valmentajien apuna, joten ilokseni voimme tarjota tytöille sekä monipuolisia että seuran toimintaa hyödyntä-

viä työtehtäviä. 

Aurinkoa, iloa ja liikunnan riemua kaikille toivotellen,  

 

Kaisa (ntl.hallituspj@gmail.com) 
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