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PJ:N TORSTAITERVEISIÄ 

 
Tällä viikolla olemme saaneet mukavia uutisia seuratoimintamme jatkamisesta. Kokoontumisrajoituksia lievennetään 

vähitellen ja harrastustoiminnan jatkamisen mahdollisuudet näyttävät paremmilta. Upeaa saada hyviä uutisia! 

Alla tuttuun tapaan ajankohtaisia asioita kuluvalta viikolta . 

1) Tukihakemuksia valmistellaan 

Vappuviikolla avautuivat ensimmäiset urheiluseurojen tukimahdollisuudet, joissa on varsin lyhyet hakuajat. Tämä ja ensi 

viikko menevätkin tukihakemusten huolellisessa täyttämisessä ja toiveena on, että myös NTL pääsisi jaettavasta tukipo-

tista osalliseksi, jotta voisimme sitäkin kautta petrata toimintamme jatkamismahdollisuuksia. Eli pidelkäähän peukkuja! 

2) Paluuta treeneihin selvitellään 

Kysymys siitä, koska pääsemme takaisin ohjattujen harjoitusten pariin, pyörii monien mielissä. Nyt näyttää siltä, että 

voisimme kenties saada kisaryhmille jäitä jo heinäkuusta, mutta varmuutta jäistä ei vielä ole. Oma halli avannee ovensa 

normaaliin tapaan heinä-elokuun vaihteessa, mikä mahdollistaisi kauden avaamisen viimeistään tuttuun tapaan. 

Myös ohjattujen oheisten järjestämistä selvitetään. Yksinluistelun kilparyhmäläisille pyritään järjestämään ohjattuja 

oheisia jo kesä-heinäkuun vaihteen tietämille ja harrasteryhmäläisille kurssimuotoista oheistarjontaa ehkä jo touko-ke-

säkuulle.  Kisaryhmäläisten on tärkeää edetä valmentajien laatimien treeniohjeiden mukaisesti, mutta jos harrastajien 

oheistoimintaa saadaan käynnistettyä, ei liene mahdotonta sekään, että innokkaimmat kisaryhmäläiset osallistuisivat 

myös niille kursseille, jos intoa ja virtaa omien treenien jälkeen yhä riittää. 

Ensi kauden jäät ovat yhä vahvistamatta ja odottelemme parhaillaan jäähallilta tarkempaa tietoa siitä, koska ensi kauden 

viikkoaikataulut lyödään lukkoon. Vasta sen jälkeen pääsemme etenemään esimerkiksi kevätkokouksen valmistelussa. 

3) Kaudelle 2020-2021 päivitetty toimintalinjaus kommentoitavana 

Seuran toimintalinjausta on päivitetty ja luonnos on kommentoitavissa toukokuun ajan seuran kotisivujen uutisissa. Toi-

mintalinjauksen kommentointi on hyvä tapa vaikuttaa seuran toimintaan, joten luonnos kannattaa kurkata läpi! 

4) Kauden 2020-2021 kotikisat hahmottumassa 

Saimme iloksemme järjestettäväksemme ensi kaudelle peräti 2 liiton alaista kilpailua, yhden loppu- ja finaalikilpailun 6-

7.3.2021 ja aikuisten Seven Skaters Cupin 23.-25.4.2021. Tämän lisäksi Uudenmaan alueen seurojen kesken on alusta-

vasti sovittu, että NTL järjestää noviisien Season’s Best -kilpailun 30.10.2020 ja Taitajat, axel -sarjan Uudenmaan Alue 

Cupin 2. valintakilpailun keväällä 2021. Kutsukilpailujen hakukierros aukeaa vasta myöhemmin. 

Kilpailujen järjestämistehtäviä on täten ensi kaudelle tulossa totuttua enemmän, mutta samalla saamme omille kisaajil-

lemme hyvin kotikisamahdollisuuksia sekä hyviä tilaisuuksia tarpeellisten kilpailutuottojen kasvattamiseen. 

5) Juksun ja Illin toukokuun haasteet käynnissä Instagramissa 

Seuran kesätyöntekijät Juliette Ratilainen ja Ilona Karjalainen ovat aloittaneet työnsä. Tyttöjen ensimmäinen haasteteh-

tävä on julkaistu Instagramissa ja sisältää kaksi eri versiota. Etenkin Juksun versio on varsinainen taidonnäyte, jota itse-

kin haluan kokeilla, kunhan ensin valmistaudun riittävästi henkisesti tulevaan epäonnistumiseeni…  

Iloista toukokuun alkua kaikille,  

 

Kaisa (ntl.hallituspj@gmail.com) 
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