
                                  

       

Hallituksen joulukuun kokouksen tärkeimmät  
 
Tiedottajan terveiset luistelijoille ja vanhemmille 10.12.2014 
 
 
KILPAILUTOIMINTA 

OuluSynchro´15 muodostelmaluistelun kutsukilpailut järjestetään 14.-15.2.2015. 

 

SEURATOIMINTA 

Yksinluistelijoiden improvisaatiokilpailut  

Improvisaatiokilpailut järjestetään su 21.12.2014 klo 8-12 Oulun Energia Areenalla. 

 

Oulun Luistelukerho ry 65 vuotta 

65-vuotisjuhlatilaisuus järjestetään lauantaina 31.1.2015 alkaen klo 18.00 Vanhan Paloaseman Ullakolla, 
Kauppurienkatu 24 A. 
 
Illalliskortti 40€ / alle 18v. 35€ sis. tervetuliaismaljan, päivällisen seisovasta pöydästä ja ruokajuoman.  
Pukukoodi: casual 
 
Ilmoittautumiset 6.1.2015 mennessä osoitteeseen miia.herva@oulunluistelukerho.fi 
 

Tervetuloa muistelemaan seuran toimintaa ja tapaamaan luisteluväkeä! 

 

OLK laskuttaa illalliskortin tilaisuuteen osallistuvalta. Jos lapsesi luistelee OLK:ssa, ilmoita lapsen nimi. 
Jos lapsesi ei luistele seurassa, anna ilmoittautumisen yhteydessä laskutusosoite.  
 

Liikukkonää -tapahtuma 17.1.2015 klo 10-16 Ouluhallissa 

Oulun Luistelukerho mukana Liikukkonää -tapahtumassa tammikuussa Ouluhallilla. Katso lisätietoja 

http://www.liikukkonaa.fi/.  

Luistelijoille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu ravitsemusterapeutin luento tiistaina 20.1.2015 klo 18-

19 Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan A-pajan auditoriossa, käyntiosoite Aleksanterinkatu 6.  

 

http://www.liikukkonaa.fi/


VARAINHANKINTA 

Vuosikalenteri 

Seuran vuosikalenterit ovat nyt myynnissä. Jokaiselle luistelijalle kalentereita on jaettu 4 kpl ja kalenterin 

hinta on 5€. Linnanmaan 10-kopista löydät kalenterit, jos et niitä ole vielä saanut tai jos haluat myydä niitä 

lisää. Ryhmien vastuuvanhemmat tilittävät kalenterimyynnin seuran tilille 12.1.2015 mennessä.  

Kioskiperehdytykset 

OLK:lla on kaksi tuplakioskia Oulun Energia Areenalla ja ne ovat auki Kärppien pelien aikana. Perehdytys 

kioskitoimintaan järjestetään ti 16.12. klo 18 ja su 21.12 klo 10. 

Kevätnäytös 

Vuoden 2015 kevätnäytöksemme on jääsatu Lumikki. Näytöspäivät ovat sunnuntai 26.4. ja maanantai 27.4. 

Osuuskauppa Arinan Kannustajat-yhteistyö Lue lisää osoitteesta: s-kanava.fi/arina  

Liity Kannustajaksi 31.12.2014 mennessä ja olet mukana tukemassa Oulun Luistelukerho ry:n toimintaa 
vuonna 2014. 

Arinan omistajat voivat osallistua pohjoissuomalaisen juniori- ja nuorisoliikunnan tukemiseen liittymällä 
Oulun Luistelukerho ry:n Kannustajaksi Omalla S-kanavalla. Seuralle maksettava Kannustajat – tukipotti 
määräytyy sen mukaan, kuinka paljon seura kerää Kannustajia ja Kannustajat Bonusta. Seuran 
kannattaminen ei vähennä henkilökohtaisia Bonuksia, vaan kyseessä on seuroille maksettava lisätuki. 

Seura voi saada Kannustajaksi kenet tahansa Osuuskauppa Arinaan kuuluvan omistajatalouden pääjäsenen. 
Pääjäsenen tunnistaa siitä, että hän saa asiakasomistajapostin nimellään kotiin. Kannustajaksi 
ilmoittautuneen saamaa Bonusta vastaava summa ohjautuu seuran tukipottiin koko vuoden ajalta. Oulun 
Luistelukerho ry:lle maksetaan Kannustajat – tukea vuoden 2014 aikana Kannustajaksi ilmoittautuneiden 
Arinan omistajatalouksien keräämän Bonuksen perusteella. 

Näin liityt OLK:n Kannustajaksi:  
 

1. Kirjaudu Omalle S-kanavalle 
     a)  S-kanavalta S-tunnuksella (s-kanava.fi/kirjaudu) tai 
     b)  S-Pankin verkkopankista kohdasta Oma S-kanava 
  

2. Siirry Omalla S-kanavalla välilehdelle Bonus ja ostot 
  

3. Valitse sivuvalikosta Kannustajaksi ilmoittautuminen 
  

4. Valitse tuettavien yhteisöjen/seurojen listasta OLK, jolle maksettavaa tukea sinä haluat 
Kannustajana kasvattaa 

  
5. Päivitä samalla myös yhteystietosi 

  
6. Klikkaa Päivitä tiedot -painiketta 

                       
Terveisin: Niina Viippola, OLK:n tiedottaja 

tiedotus@oulunluistelukerho.fi     
 

http://www.s-kanava.fi/
file:///C:/Users/Niina/Downloads/tiedotus@oulunluistelukerho.fi


 
 

 

Hyvää ja Rauhallista Joulua  

luistelijoille, valmentajille ja vanhemmille  

toivottaa OLK:n hallitus 

 

 

 
 


