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OLK:n hallituksen elokuun kokouksen 
tärkeimmät  
 
 
 
Seuran tiedottajan terveiset luistelijoille ja 
vanhemmille 13.8.2015 
  

         

TAITOLUISTELUKOULU              

Viikolla 35 alkavissa taitoluistelukouluryhmissä on vielä tilaa – välitä viestiä eteenpäin!  

2010-2012 -syntyneiden ryhmässä on vielä useita paikkoja  kummankin päivän ryhmissä. Poikien 
Rakettiryhmässä on myös tilaa. Muissa ryhmissä on joitakin paikkoja, jotka täytetään ilmoittautumis-
järjestyksessä!  

Kaudella 2015-2016 luistelukoulun vuorot ovat: 

* ke klo 17.30-18.30 Linnanmaalla 2010-2012 syntyneet + poikien Rakettiryhmä 
* la klo 8.00-9.00 Raksilan harkkahallissa 2007 ja sitä aiemmin syntyneet + uudet 2008-2009 syntyneet 
* la klo 9.00-10.00 Raksilan harkkahallissa 2008-2009 syntyneet 
* la klo 10.00-11.00 Raksilan harkkahallissa 2010-2012 syntyneet 

Harjoitusten kesto on 45 minuuttia, jäävuorojen tarkat alkamisajat selviävät parin viikon sisällä. 

Ilmoittautuminen tapahtuu seuran nettisivulla olevan ilmoittautumislomakkeen kautta: 
http://www.oulunluistelukerho.fi/sivu/fi/taitoluistelukoulu/ilmoittautumislomake/  

KILPAILUTOIMINTA       
 
OLK:n OMAT KILPAILUT 
 
Järjestämme ensi kaudella 2015-16 kaksi yksinluistelukilpailua:  OuluSkate -kutsukilpailun  12.-13.12.2015 

ja debytanttien ja noviisien hopea (HF) - ja kultafinaalin (KF) 20.-21.2.2016. 

Kilpailujen järjestäminen on oleellinen osa urheiluseuramme OLK:n toimintaa ja siksi kilpailuihin tarvitaan 

vapaaehtoisia vanhempia, isovanhempia ja muita tukijoukkoja huolehtimaan kilpailujen järjestelyistä niin 

ennakkoon kuin kilpailun aikanakin. 

Kilpailujen järjestelyvastaaviksi ryhtyvät kokeneet kilpailuorganisaattorit Anne Vaakanainen ja Sanja 

Aaramaa, jotka toivovat tiiminsä mukaan uusia tekijöitä! Tehtäviin perehdytetään, eikä kilpailutalkoisiin 

osallistuvilta edellytetä erityisosaamista, ainoastaan aktiivista työotetta ja yhteistyötaitoja.  

Tervetuloa mukaan kilpailutalkoisiin! Kilpailuasioista myöhemmin lisää seuran kuukausitiedotteessa sekä 

nettisivuilla. 

 

http://www.oulunluistelukerho.fi/sivu/fi/taitoluistelukoulu/ilmoittautumislomake/
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SEURATOIMINTA       
 
SEURAPÄIVÄ JA KIRPPUTORI 
 
OLK:n perinteinen seurapäivä kirpputoreineen järjestetään lauantaina 12.9.2015 klo 9-12 Oulun Energia 
Areenalla Raksilassa. 
 
Tuo sinne pieneksi menneet luistimet ja muut luisteluvarusteet kierrätettäväksi eteenpäin, ja jos olet 
Arinan pääomista, liity samalla OLK:n Kannustajiin. Ota mukaan verkkopankkitunnukset (Danske, Nordea, 
S-Pankki ym.), jotta pääset kirjautumaan Omalle S-kanavalle.  
 
Lisätietoja seurapäivästä myöhemmin seuran nettisivuilta ja Facebookista. 
 
VANHEMPAININFOT 

OLK järjestää elokuussa vanhempaininfot, joissa käsitellään seuratoimintaa ja kauden 2015-2016 
linjauksia. Pienten luistelijoiden infot (12.8.) on suunnattu ryhmäläisten kaikille vanhemmille ja 
vanhempien luistelijoiden vanhempaininfot  (17.8.) ryhmien ja joukkueiden toimihenkilöille 
(vastuuvanhempi, joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja). 

 keskiviikkona 12.8.2015 Raksilassa (joko Energia Areenan kabinetti tai harkkahallin pukuhuone)  
o Tintit-09 klo 16.30-17 
o Peipposet klo 17-17.45 
o Leppikset klo 17.45-18.30 
o Tintit-08 klo 18.30-19    
o Nämä infot pitää vastuuvalmentaja Nina Hirvelä ja ne on suunnattu kaikille näiden 

ryhmien luistelijoiden vanhemmille. Tilaisuudessa valitaan ryhmien vastuuvanhemmat.  

 maanantaina 17.8.2015 arkkitehtuurin osaston Apaja auditoriossa, Rantakatu 2 / 
Aleksanterinkatu 6, Oulu  

o YL-ryhmät klo 18-19 
o ML-joukkueet klo 19-20 

Vastuuvanhemmat toimivat linkkinä seuran ja ryhmän/joukkueen välillä.  

Lisätietoja: Helka-Liisa Hentilä, puheenjohtaja(at)oulunluistelukerho.fi 

LUISTIMIEN TEROITUS 
 
Oulussa on tarjolla uusi teroituspalvelu. Taitoluistimia voi teroituttaa Limingantullissa Hockey Basessa 
(Tyrnäväntie 14, Patentulli, Limingantullin Prisman takana). Teroituksen hinta on 10€ (sis. alv). Liikkeen 
aukioloajat: ma-pe klo 10-18 ja la klo 10-15. 
 
 

MUUT ASIAT       
 
KUUKAUSIMAKSUT SEURALLE 
 
Seuramme toiminta rahoitetaan paitsi varainhankinnalla (erit. kevätnäytös ja Kärppä-kioskit), mutta myös 
jokaisen luistelevan perheen maksamista kuukausimakuista, joilla katetaan mm. valmentajien palkkaku-
luja.  
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Huolehditaan, että maksut maksetaan ajoissa seuran tilille!  
 
Jos maksuissa on jotakin erityistä, ota yhteyttä seuran rahastonhoitajaan Antti Korhoseen, 
rahastonhoitaja(at)oulunluistelukerho.fi.  
 
Jos maksut ovat maksumuistutuksenkin jälkeen maksamatta, seura siirtää asian perintätoimistolle.  
  
 

SEURAN VARAINHANKINTA      

KIOSKITOIMINTA 
 
Kärppien kausi starttaa elokuun lopulla ja näin OLK:n kioskitoimintakin pääsee vauhtiin. OLK:lla on tällä 
kaudella yksi tuplakioski (toinen myy makeaa ja toinen pikkusuolaista) heti hallin pääsisäänkäynnin 
jälkeen oikealla. 
 
Kioskivastaavat Piia Semenoff ja Kirsikka Eskelinen ovat tekemässä kioskiohjeistusta ja koostamassa 
talkoolaisryhmiä kilpailevien yksin- ja muodostelmaluistelijoiden vanhemmista (yksi vanhempi per 
luistelija). Kioskivuoroja tulee luistelijaa kohden kauden aikana 1-2. 
 
Kioskiryhmien vastuuhenkilöille (muutkin voivat tulla paikalle) järjestetään perehdytys/kioski-info 
tiistaina 18.8.2015 klo 18-19. Seuraava kioskiperehdytys järjestetään tammikuussa 2016. 
 
Lisätietoja nettisivuiltamme.  
 
KALENTERI 
 
Seura koostaa jälleen viime kevään kevätnäytöskuvista perinteisen seinäkalenterin vuodelle 2016. 
Kalenteriin tulee myös ryhmä- ja joukkuekuvat kaikista seuran luistelijoista.  
 
Kalenterin hinta tulee olemaan 5€/kpl. Niitä jaetaan luistelijoille myytäväksi eteenpäin 4 kpl per luisteleva 
perhe – toki enemmänkin niitä saa ottaa. :- ) 
 
Kalenterin painatuskulujen kattamiseksi siihen myydään myös mainospaikkoja yrityksille ja yhteisöille. 
Löydät nettisivuiltamme mainossopimuspohjan. Yhden ilmoituspaikan (koko n. 3,5cm x 8cm) hinta on 
150€ (hinta on alviton). Kalenterin painosmäärä on 1200 kpl.   
 
http://www.oulunluistelukerho.fi/tiedostot/Muita%20tiedostoja/Kalenterimainossopimus_OLK_2015.pdf   
 
KANNUSTAJAT 
 
OLK:n Osuuskauppa Arinan Kannustajat-yhteistyö jatkuu edelleen!  
 
Osuuskauppa Arina haluaa kannustaa urheiluseuroja aktiiviseen Kannustajat-yhteistyöhön palkitsemalla 
kaksi seuraa (á 500 eur): 
 

- seura, jolla eniten Kannustajia (kpl) 30.9.2015 
- seura, jolla suurin kasvu (kpl, ei %) Kannustajien määrässä 5.6.-30.9.2015  
 

Elokuun alussa OLK:lla oli noin 50 Kannustajaa. Listan kärjessä olevalla rovaniemeläisellä judoseuralla luku 
lähentelee jo 250:ttä! 
 

http://www.oulunluistelukerho.fi/tiedostot/Muita%20tiedostoja/Kalenterimainossopimus_OLK_2015.pdf
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Otetaan siis haaste vastaan ja kasvatetaan Kannustajiemme lukumäärää! 
 

 
 
 
 

Näin liityt Kannustajiin kasvattamaan Osuuskauppa Arinan 
maksamaa tukipottia Oulun Luistelukerholle: 
 
• Kirjaudu netissä Omalle S-kanavalle – kirjautuminen on mahdollista kahdella eri tavalla: 

• Mene osoitteeseen S-kanava.fi . Kirjaudu näkymän oikeasta yläreunasta Omalle S-

kanavalle. Ensimmäisellä kerralla kirjautuessasi tarvitset pankkitunnukset, joiden avulla 

rekisteröidyt Oman S-kanavan käyttäjäksi. Valitse linkki Osallistu ja vaikuta-osioon.  

• S-Pankin verkkopankin kautta: Kirjaudu verkkopankkiin osoitteessa S-pankki.fi. Valitse 

Oma S-kanava verkkopankin etusivun oikeasta yläreunasta ja sen alta avautuvasta listasta 

Vaikuttaminen. Valitse sivun keskeltä KYLLÄ - Siirry Omalle S-kanavalle. 

• Klikkaa Liity Kannustajaksi –kuvaketta 

• Valitse alla avautuvalta listalta Oulun Luistelukerho ry, jonka tukipottia haluat Kannustajana 

kasvattaa. Päivitä samalla yhteystietosi. 

• Klikkaa Päivitä tiedot –paniketta. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Hallituksen puolesta, 

Arja  
Arja Aula-Matila 
tiedottaja 2015-2016 
tiedotus(at)oulunluistelukerho.fi  

mailto:tiedotus@oulunluistelukerho.fi

