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OLK:n hallituksen syyskuun kokouksen 
tärkeimmät  
 
 
 
Seuran tiedottajan terveiset luistelijoille ja 
vanhemmille 24.9.2015 
  

         

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 ovat ryhtyneet 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. 

 
SEURAN VARAINHANKINTA      

KIOSKITOIMINTA 
 
OLK:n kioskitoiminta on Kärppien pelin myötä pyörähtänyt käyntiin. OLK:lla on tällä kaudella yksi 
tuplakioski (toinen myy makeaa ja toinen pikkusuolaista) heti hallin pääsisäänkäynnin jälkeen oikealla. 
 
Kioskiryhmät ja aikataulut löytyvät osoitteesta: 
http://www.oulunluistelukerho.fi/tiedostot/Muita%20tiedostoja/Kioskin_ryhmat_2015-2016.pdf  
 
Kioskivastaavat Piia Semenoffin ja Kirsikka Eskelisen tavoittaa osoitteesta kioski@oulunluistelukerho.fi. 
 
KALENTERI 
 
Seura koostaa jälleen viime kevään kevätnäytöskuvista perinteisen seinäkalenterin vuodelle 2016. 
Kalenteriin tulee myös ryhmä- ja joukkuekuvat kaikista seuran luistelijoista. Studio Timo Heikkala Oy 
kuvaa ryhmät ja joukkueet viikkojen 37 ja 38 aikana. 
 
Kalenterin hinta tulee olemaan 5€/kpl. Niitä jaetaan luistelijoille myytäväksi eteenpäin 4 kpl per luisteleva 
perhe – toki enemmänkin niitä saa ottaa. :- ) 
 

http://www.oulunluistelukerho.fi/tiedostot/Muita%20tiedostoja/Kioskin_ryhmat_2015-2016.pdf
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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.   
 
Allekirjoitettu mainossopimus (pohja löytyy verkkosivuiltamme) 
http://www.oulunluistelukerho.fi/tiedostot/Muita%20tiedostoja/Kalenterimainossopimus_OLK_2015.pdf 
toimitetaan laskutusta varten 9.10.2015 mennessä osoitteeseen  tiedotus(at)oulunluistelukerho.fi.  
 
Mainosmateriaali (painovalmis pdf) toimitetaan 15.10.2015 mennessä osoitteeseen 
tiedotus(at)oulunluistelukerho.fi.  
 
Kalenteri valmistuu hyvissä ajoin ennen joulua, joten sitä voi laittaa pukinkonttiin!   
 
KANNUSTAJAT 
 
Osuuskauppa Arina palkitsee syksyllä 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  

 
Otetaan siis haaste vastaan ja kasvatetaan Kannustajiemme lukumäärää – vajaa viikko aikaa tuohon 
välipalkitsemistarkistuspisteeseen! 
 

 
 

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

o 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.  

o 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. 

http://www.oulunluistelukerho.fi/tiedostot/Muita%20tiedostoja/Kalenterimainossopimus_OLK_2015.pdf
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MUUT ASIAT        
 
KUUKAUSI/VALMENNUSMAKSUT SEURALLE 
 
Seura päättää aina kaudeksi (syksy ja kevät) kerrallaan seuralle maksettavat kuukausittaiset 
valmennusmaksut (YL ja ML) sekä kausimaksut (TK). Maksut määräytyvät koko kaudelle tehdyn tulo- ja 
menoarvion eli budjetin perusteella.  
 
Seuramme toiminta rahoitetaan paitsi varainhankinnalla (erit. kevätnäytös ja Kärppä-kioskit), mutta myös 
jokaisen luistelevan perheen maksamista kuukausimakuista, joilla katetaan mm. valmentajien palkkaku-
luja.  
 
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. 

 
SISARALENNUS 
 
Seurassa on käytössä sisaralennusperiaate, jonka mukaan samassa taloudessa asuvat OLK:ssa luistelevat 
sisarukset saavat kuukausittain maksettavasta valmennusmaksusta alennusta 20%. Alennusta ei saa 
taitoluistelukoulun kausimaksuun. Eli jos perheessä on vaikkapa kaksi luistelevaa sisarusta 
kuukausilaskutettavissa harjoitusryhmissä (esimerkiksi ryhmät Leppäkertut, Peipposet), kilpailevissa 
yksinluisteluryhmissä ja/tai muodostelmajoukkueissa, saavat molemmat luistelijat kuukausittaiseen 
valmennusmaksuunsa alennusta 20%.  
 
KÄRPPÄKIOSKIN TALKOOT 
 
Seurassa on päätetty myös varainhankintaan liittyvästä talkootyöstä Kärppäkioskeissa. Kaudella 2015-
2016 kioskitalkoisiin osallistuvat kilpailevat yksinluisteluryhmät ja muodostelmajoukkueet siten, että 
OLK:ssa luistelevan useamman sisaruksen perhe osallistuu yhden luistelijan panostuksella kioskitalkoisiin. 
Eli vaikka samassa taloudessa asuvassa perheessä olisi useampi kilpaileva lapsiluistelija, tulee perhe 
kirjatuksi talkoolistalle vain yhden kerran (todellisten talkoovuorojen lukumäärä riippuu pelien 
lukumäärästä ja liigakauden pituudesta). Seuran hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja 
tiedottaja on vapautettu kioskitalkoista. 
 
Seuran hallitus päättää sisaralennus- ja talkootyöperiaatteet kaudeksi kerrallaan. 
 
SEURAAVA HALLITUKSEN KOKOUS PIDETÄÄN 8.10.2015 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seuran hallitus toivottaa niin luistelijoille ja vanhemmille kuin 
valmentajille ja tuomareille antoisaa taitoluistelukautta 2015-2016!  
 
Syysterveisin,  

Arja  

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