
                                  

       

Hallituksen tammikuun kokouksen tärkeimmät  
 
Tiedottajan terveiset luistelijoille ja vanhemmille 8.1.2015 
 
 
VALMENNUSTOIMINTA 

Taitoluistelukoululaisia on ilmoittautunut kevään ryhmiin hienosti. Ryhmiin mahtuu enää yksittäisiä 
luistelijoita. 
 

KILPAILUTOIMINTA 

OuluSynchro´15 ML kutsukilpailu ja pohjoisen alueen ML-aluemestaruuskilpailu 14.-15.2. 2015 Oulun 
Energia Areenalla. 

 

Testit YL 

Yksinluistelijat suorittavat testejä Rovaniemen YL-aluemestaruuskisojen yhteydessä 21.-22.2.. OLK järjestää 
testit maaliskuun lopulla/huhtikuussa sekä  kesäleirin yhteydessä ja syyskuussa. Valmentajat informoivat 
luistelijoita lisää asiasta. 

 

Kilpailujen osallistumismaksut peruutustapauksissa 

Luistelija on velvollinen itse maksamaan kilpailun osallistumismaksun, jos peruutus tapahtuu määräajan 
jälkeen ja peruutuksen yhteydessä ei esitetä lääkärintodistusta. Tässä tilanteessa seuralle tulevat 
osallistumismaksut laskutetaan perheeltä. 

 

SEURATOIMINTA 

OLK:n 65-vuotiskausi 

31.1.2015 pidettäväksi suunniteltuun iltajuhlaan ei  saatu riittävästi osallistujia ja tilaisuus peruttiin. 

 

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 

Kevätnäytös 

Vuoden 2015 kevätnäytöksemme on jääsatu Lumikki. Näytöspäivät ovat sunnuntai 26.4. klo 12 ja 15 sekä 

maanantai 27.4. koululais- ja päiväkotinäytös klo 10. 

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

Liity Kannustajaksi ja olet mukana tukemassa Oulun Luistelukerho ry:n toimintaa vuonna 2015. 

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:  
 

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

• Siirry Omalla S-kanavalla välilehdelle Bonus ja ostot 
  

• Valitse sivuvalikosta Kannustajaksi ilmoittautuminen 
  

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

  
• Päivitä samalla myös yhteystietosi 

  
• Klikkaa Päivitä tiedot -painiketta 

                       
Terveisin: Niina Viippola, OLK:n tiedottaja 

tiedotus@oulunluistelukerho.fi     
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