
                                  

      
   

Hallituksen elokuun kokouksen tärkeimmät  
 
Tiedottajan terveiset luistelijoille ja vanhemmille 6.8.2014 
 
HARJOITUSOLOSUHTEET 

Kunkin viikon viikkolistat tulevat seuran nettisivuille edeltävän viikon lopussa. Lisäksi ne lähetetään s-

postilla antamaasi osoitteeseen. Vakiovuoroihin voi tulla muutoksia, joten viikkolista kannattaa lukea 

huolella. 

Oulun sivistys- ja kulttuurilautakunta esitti 24.6.2014 pidetyssä kokouksessaan alle 18-vuotiaiden 

liikuntavuorojen harjoitus- ja kilpailukäytön maksuttomuudesta luopumista. Tämä leikkaus kuuluu 

lautakunnan ehdotukseen ensi vuoden talousarvioksi. Käy allekirjoittamassa nettiadressi osoitteessa 

http://www.adressit.com/nuorten_maksuttomat_liikuntavuorot_sailytettava_oulussa, maksuttomuuden 

puolesta. 

 

VALMENNUSASIAT  

Taitoluistelukoulut alkavat viikolla 36. Tilaa on vielä 2010-2011 syntyneiden ryhmässä. 
  
 
 
KILPAILUTOIMINTA 

OLK järjestää kolme omaa kilpailua kaudella 2014-2015: Debytanttien ja Kansallisten noviisien 1. 

valintakilpailu (yksi lohko kumpaakin sarjaa) 29.-30.11.2014 Oulunsalon jäähallissa , Oulu Skate 

kutsukilpailu 13.-14.12.2014 Linnanmaan jäähallissa sekä Muodostelmaluistelun kutsukilpailu ja pohjoisen 

alueen aluemestaruus 14.-15.2.2015 Oulun Energia Areenalla. 

Kaikkiin kisoihin tarvitaan talkoolaisia. Ilmoittautumislinkki talkootehtäviin marras- ja joulukuun kisoihin 

avataan pian seuran nettisivuilla. 

Debytanttien ja Kansallisten noviisien 1. valintakilpailu: kilpailun johtaja Niina Viippola ja kilpailusihteeri 

Hanna Haataja kilpailut(at)oulunluistelukerho.fi 

Oulu Skate kutsukilpailu: kilpailun johtaja Mira Sahlström ja kilpailusihteeri Anne Vaakanainen 
kilpailut(at)oulunluistelukerho.fi 

ML kutsukilpailu ja pohjoisen alueen aluemestaruus: kilpailun johtaja Sanja Aaramaa ja kilpailusihteeri 

Maaret Märsyaho olk.muodostelma@gmail.com 

http://www.adressit.com/nuorten_maksuttomat_liikuntavuorot_sailytettava_oulussa


 

SEURATOIMINTA 

 

Vietämme seurapäivää la 13.9.2014 Oulu Energia Areenalla. Seurapäivänä toimii taas kirpputori klo  9.00-

12.30.  

 

Aloitusinfot: 

YL ryhmien vanhemmille ja kaikkien ML joukkueiden toimihenkilöille järjestetään kauden aloitusinfot. K1, 

K2, K3, AK1 sekä Minit aloitusinfo on tiistaina 19.8.2014 klo 17.30-18.30 ja ML joukkueiden 

toimihenkilöiden info heti sen jälkeen klo 18.30-19.30 Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnassa, 

käyntiosoite Aleksanterinkatu 6 / Rantakatu 2.  

 

Infossa käydään läpi mm. kauden 2014-15 tulevat tapahtumat sekä OLK ohjeistuksia (mm. kisamatkatuet, 

varainhankinta). Materiaali toimitetaan tilaisuuden jälkeen myös sähköisenä. Paikalla on puheenjohtaja ja 

rahastonhoitaja. Voitte tilaisuudessa vaikuttaa myös siihen, mitä seuratoimijoille suunnattua koulutusta 

kauden aikana järjestämme (esim. ravintovalmennus, sääntökoulutus). Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua 

ennalta. 

Vastuuvalmentaja Nina Hirvelä järjestää pienempien YL-luistelijoiden vanhemmille (Tintit, Kehitys, Leppis, 

Pojat)  infon erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 

 

Seura-asut: 

Nyt on taas mahdollisuus tilata Piruetin seura-asuja, joista on uudet kuvat seuran nettisivuilla. Asuihin on 

tullut muutama uusi tuotekin; esim. taskullinen fleece, jossa on kauniit muotoleikkaukset edessä ja takana 

sekä kietaisujakku, joka on ohutta, sisältä sileäpintaista, joustavaa fleeceä. Syksyn yhteistilauksen viimeinen 

tilauspäivä on 21.9.2014, jonka jälkeen tulleet tilaukset menevät suoraan kevään 2015 yhteistilaukseen. 

Kevään 2014 yhteistilauksen jälkeen tehdyt nettitilaukset ovat edelleen voimassa. Huomaathan, että tilaus 

on sitova. Tämä tilaus ei koske pipoja, seuralaukkuja eikä toppatakkeja. Seurahinnat tarkistetaan aina 

syksyisin, joten niihin voi tulla muutoksia. Asujen toimitus 2-4 viikkoa riippuen tuotteiden saatavuudesta ja 

brodeerauksesta. Tuotteiden noutamisesta ilmoitetaan seuran nettisivuilla. Muistathan noutaa tuotteesi. 

Seuraava seura-asutilaus lähtee syys- lokakuussa. 

 

Kioskitoiminta: 

OLK:lla on käytössä kaksi tuplakioskia kaudella 2014-15. Kioskivuorot alkava  5.9.2014. Seuran sivulle tullee 

päivitetty  ohjeistus ja vuorolistat viikon 33 aikana. Su 31.8.2014 järjestetään kioski-info Oulun Energia 

Areenalla klo 17.00. Info on tarkoitettu kioskivastaaville mutta kaikki talkoolaiset ovat tervetulleita. 

 

Koko Oulu askeltaa -tapahtumassa la 30.8.2014 klo 10-11 Oulun Luistelukerho tarjoaa ilmaisen 

taitoluistelukoulun alle kouluikäisille, paikkana Raksilan harjoitusjäähalli. 



 

Taitoluistelu tutuksi -koulutus Seinäjoella: 
STLL järjestää seuratoimijoille tarkoitetun Taitoluistelu tutuksi koulutuksen Seinäjoella 14.9. 
Omakustanteinen osallistuminen. Ilmoittautumislinkki: http://www.stll.fi/koulutus/taitoluistelu-tutuksi-14-
9-2014-/ 
 
 
 
 

 
Kannustetaan yhdessä! 

                                         
 
                       

Aurinkoisin terveisin: Niina Viippola 

  tiedottaja 
   tiedotus(at)oulunluistelukerho.fi  
 
                        

http://www.stll.fi/koulutus/taitoluistelu-tutuksi-14-9-2014-/
http://www.stll.fi/koulutus/taitoluistelu-tutuksi-14-9-2014-/
mailto:tiedotus@oulunluistelukerho.fi

