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PJ:N TORSTAITERVEISIÄ 

 
Koulut alkoivat tänään ja vähitellen myös harrastukset palaavat uomilleen. Myös me saamme ensi viikolla oheiskurssit 

käyntiin ja ensimmäiset jäätkin on jo varattuna. Toivotaan, että lähiaikoina myös syksyn jääaikataulu varmistuu ja pää-

simme taas askeleen lähemmäksi toiminnan normaalia jatkamista. 

Alla tämän viikon tärkeimmät. 

1) Tukihakemukset tehty 

Viime päivät ovat menneet tiukasti erilaisia tukihakemuksia työstäessä, mutta nyt avoinna olevien urheiluseurojen hake-

mukset (OKM, AVI ja STLL) on tehty. Tarkkaa tietoa tukipäätösten tekohetkistä ei ole, mutta toivotaan, että huolella 

työstetyt hakemukset tuottavat tulosta, joka hyödyntää toimintamme jatkamista. 

2) Toiminta jatkuu 

Ensi viikolla käynnistämme oheistunnit harrastajaryhmille. Oheisia järjestetään sekä kouluikäisille että aikuisille ja tar-

kemmat tiedot sekä ilmoittautumisohjeet 23.5, 28.5. ja 30.5. järjestettäville oheistunneille löydät kotisivuilta.  

Myös heinäkuun ensimmäiset jäävaraukset on tehty R-ryhmille. Jäätä on varattuna Keravalta 30.6., 2.7., 14.7. ja 16.7, 

jolloin R2-R5 ryhmille suunnitelluille Kisakallion leireille lähtevät pääsevät hakemaan tuntumaa jäälle myös ennen leiriä. 

Jäätä on varattu 2,5-3 h/pv, joten sitä riittää lähtökohtaisesti varattuina päivinä kaikille yksinluistelun kisaryhmille. Tar-

kemmat aikataulut tehdään kuitenkin vasta myöhemmin, kun Kisakallion leiri ja muut mahdolliset jäät varmistuvat. 

Myös Frozen Mistrals-joukkueelle etsitään sopivaa jääaikaa. 

Teemme heinäkuun jäävarauksista kotisivuille oman osion toivottavasti jo ensi viikon aikana, jotta ajantasaiset tiedot 

heinäkuun kisaryhmien jäistä ovat helposti kaikkien saatavissa. 

3) Historiikki tulossa ennakkovarattavaksi 

Seuran 30. toimintakauden kunniaksi on laadittu seurahistoriikki. Yhteistyössä Markkinointitoimisto Pinta Oy:n kanssa 

työstetty historiikki on valloittava paketti seuratoiminnan ja nurmijärveläisen taitoluistelun upeaa historiaa, josta löytyy 

paljon tuttua, mutta myös uutta, yllättävääkin, historiatietoa hienojen mustavalko- ja värikuvien kera. 

 

Historiikki tulee myyntiin syksyllä, mutta voit varata oman 15 €:n hintaisen tietopakettisi jo nyt kotisivuilta. 

 

4) Kausijulkaisu lähdössä painoon 

 

Kausijulkaisun työstäminen on kevään mittaan hieman kärsinyt allekirjoittaneen muista kiireistä, mutta nyt kausijulkaisu 

on vihdoin lähdössä painoon. Kun julkaisu saadaan painosta, sitä tullaan jakamaan muutamana ajankohtana jäähallin 

pihalla ja syksyllä hallilla toiminnan pyörähtäessä jälleen käyntiin. Noutoajankohdat viestitään lähemmin. 

 
 
Iloista toukokuun alkua kaikille,  
 
Kaisa (ntl.hallituspj@gmail.com) 
 
Ps. Kiitokset kaikille seuravaatekyselyyn vastanneille! Vastauksia tuli mukavasti ja ne toimitetaan eteenpäin seuravaate-
malliston suunnittelua varten ! 

https://ntl.sporttisaitti.com/luistelukoulut-ja-harrastajat/kokeilupaivat-ja-kurssit/toukokuun-oheiset/
https://ntl.sporttisaitti.com/seura/historia/ntl-historiikki/
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