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HALLITUKSEN KOKOONPANO 

Seuran uuden hallituksen 2015-2016 ensimmäinen kokous pidettiin 18.5.2015. 
 
Seuran vuosikokouksessa 27.4.2015 valittiin seuran puheenjohtajaksi Helka-Liisa Hentilä. Hallituksen 
jäseniksi valittiin Sanja Aaramaa (varapuheenjohtaja), Miia Alenius, Arja Aula-Matila (tiedottaja), Kirsikka 
Eskelinen, Paula Kaikkonen, Antti Korhonen (taloudenhoitaja), Riitta Loponen, Maaret Märsynaho, Piia 
Semenoff, Sanna Tittonen (sihteeri), Anne Vaakanainen ja Johanna Vesenterä.  
 
Lisäksi hallitus on nimennyt keskuudestaan tiimit seuraaville osa-alueille: valmennustoiminta, 
varainhankinta, kilpailutoiminta, koulutustoiminta ja seuratoiminta.  
 

SEURATOIMINTA 

KAUDEN PÄÄTTÄJÄISET 

OLK ry viettää vuosittain kauden päättäjäisjuhlaa torstaina 11.6. alkaen klo 18 Orrefors klubilla (ex-

Kärppäklubi).  Päättäjäisissä palkitaan luistelijoita ja muistetaan ansioituneita seuratoimijoita sekä 

ylioppilaita ja ammattiin valmistuneita.  Lisäksi tilaisuudessa on arpajaiset, kadonneiden tavaroiden 

”Löytötori” (tänne voi tuoda sekä halleilta löydettyä että vahingossa kotiin kantautuneita luisteluvarusteita) 

sekä muistellaan mennyttä kautta valokuvien avulla.  

Tervetuloa!  

SEURA TYÖLLISTÄÄ KESÄSETELILÄISIÄ 
 
Seura palkkaa kahdeksan nuorta seuran luistelijaa tai valmentajaa kesätyöseteliläiseksi erilaisiin 
seuratöihin. Työtehtäviin kuuluu mm. seuran lavaste- ja pukuvarastojen inventointi ja siivous. 
 
 

YKSINLUISTELU 

OLK järjestää kilpailevien yksinluistelijoiden perus- ja elementtitestit 10.6.2015 Linnanmaan jäähallissa. 
Testi on tarkoitettu OLK:n omille luistelijoille. Valmentajat tiedottavat testiin osallistuvia luistelijoita. 
 
 

TAITOLUISTELUKOULU 

Jo yli 150 innokasta luistelijaa on ilmoittautunut syksyn taitoluistelukouluun!  
 
Ilmoittautuminen: 
http://www.oulunluistelukerho.fi/sivu/fi/taitoluistelukoulu/miten_mukaan/ilmoittautuminen/ 

http://www.oulunluistelukerho.fi/sivu/fi/taitoluistelukoulu/miten_mukaan/ilmoittautuminen/


SEURAN VARAINHANKINTA 

KEVÄTNÄYTÖS ”LUMIKKI” 
 
Kiitos kaikille luistelijoille, vanhemmille, valmentajille ja muille tukijoukoille upeasta kevätnäytöksestä 
huhtikuussa: jäähalli oli kaikkien näytösten aikana lähes - ellei jopa kokonaan loppuunmyyty ja tunnelma oli 
sekä jäällä että sen ulkopuolella upea! 
 
Kiitokset myös yhteistyökumppaneillemme, ilman ammattilaisten apua yli 500 luistelijan näytös ei olisi 
sujunut näin mallikkaasti.  
 

MUUT ASIAT 

Osuuskauppa Arinan Kannustajat-yhteistyö jatkuu edelleen! 
 

Näin liityt Kannustajiin kasvattamaan Osuuskauppa Arinan 
maksamaa tukipottia Oulun Luistelukerholle: 
 
• Mene netissä S-kanavan etusivulle S-kanava.fi . Kirjaudu sivun yläreunasta Omalle S-kanavalle. Voit 

siirtyä Omalle S-kanavalle myös S-Pankin verkkopankista. 
• Kirjautumiseen tarvitset S-tunnuksen. Jos sinulla ei vielä ole tunnusta, voit luoda sen klikkaamalla 

kohtaa: Luo uusi S-tunnus. 
• Siirry Omalla S-kanavallasi välilehdelle Bonus ja ostot. Valitse sivuvalikosta kohta Kannustajaksi 

ilmoittautuminen.  
• Valitse tuettavien seurojen listasta Oulun Luistelukerho ry. 
• Klikkaa Päivitä tiedot – painiketta. 

 
 

 
 
 
Kevätterveisin,  

Arja  
Arja Aula-Matila 
tiedottaja 2015-2016 
tiedotus@oulunluistelukerho.fi  
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