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OLK:n hallituksen marraskuun 
kokouksen tärkeimmät  
 
 
 
Seuran tiedottajan terveiset luistelijoille ja vanhemmille 12.11.2015 

 

 

KILPAILUTOIMINTA      

     

 

*OuluSkate 2015-kutsukilpailu  12.-13.12.2015 Oulunsalon jäähallissa, Tuohikuja 6. 

Kilpailuorganisaattorit: Sanja Aaramaa, Anne Vaakanainen ja Hanna Lehtiniemi, sähköposti: 

ouluskate@gmail.com. 

Kilpailukutsu on lähtenyt 9.10.2015 paitsi suomalaisille taitoluisteluseuroille myös viiteen eri maahan: 

Ruotsiin, Norjaan, Venäjälle, Viroon ja Liettuaan, joten tavoitteenamme on, että OuluSkate 2015 on 

kansainvälinen yksinluistelun InterClub-kilpailu.   

Lisätietoja: http://www.oulunluistelukerho.fi/sivu/fi/kilpaileminen/yl_kilpailut/ouluskate_2015/  

Ennakkoinfo: *Debytanttien ja kansallisten noviisien kulta- ja hopeafinaali järjestetään 20.-

21.2.2016 Oulunsalon jäähallissa, Tuohikuja 6.  

Kilpailun johtaja: Annamaaria Jokitalo, kilpailusihteeri Pirjo Annala. Organisaatiossa mukana myös Sanna 

Tittonen.  

Tervetuloa mukaan kilpailutalkoisiin!  Ilmoittautuminen: 

http://www.oulunluistelukerho.fi/sivu/fi/kilpaileminen/yl_kilpailut/talkoolaiseksi/  

Kilpailuasioista myöhemmin lisää seuran kuukausitiedotteessa sekä nettisivuilla/Facebookissa. 

KISATULOKSIA 

Suomen Taitoluisteluliiton Talent-ryhmään valittu Selma Välitalo on lunastanut paikan SM-finaaliin! 

Onnittelut Selmalle!  

Isänpäiväviikonloppuna muodostelmaluistelun SM-juniorijoukkue  Stella Polaris ja SM-noviisijoukkue 

Aurora Borealis lunastivat niin ikään SM-loppukilpailupaikat, joten onnittelut myös muokkareille!   

 

http://kartta.ouka.fi/IMS/fi/map?title=Oulunsalon%20j%C3%A4%C3%A4halli&basemap=Internet%20Opaskartta&cp=7205124,470630&z=2
mailto:ouluskate@gmail.com
http://www.oulunluistelukerho.fi/sivu/fi/kilpaileminen/yl_kilpailut/ouluskate_2015/
http://www.oulunluistelukerho.fi/sivu/fi/kilpaileminen/yl_kilpailut/talkoolaiseksi/
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SEURATOIMINTA       

OLK on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä taloudellista tukea kaudelle 2015-2016 

taitoluistelukoulutoiminnan kehittämiseen. Tätä varten seuraan on palkattu puolipäiväinen 

hanketyöntekijä, Tiina Sundström, joka on aloittanut taitoluistelukoululaisten telinevoimisteluryhmien 

sekä Raksilan tekojäällä pienten luistelukoululaisten ryhmien toiminnan.  

 
SEURAN VARAINHANKINTA      

KEVÄTNÄYTÖS 2016 
 
Ensi kevään kevätnäytöksen ajankohta on varmistunut eli kevätnäytös järjestetään 17.-18.4.2016 Oulun 
Energia Areenalla. Suunnitelmissa on, että sunnuntaina 17.4. on kaksi näytöstä eli klo 12 ja klo 15 ja 
päiväkoti- ja koululaisnäytös maanantaina 18.4.2015 klo 10. 
 
Kevätnäytöksen teema julkistetaan myöhemmin.   
 
 
KALENTERI 
 
Seura koostaa jälleen viime kevään kevätnäytöskuvista perinteisen seinäkalenterin vuodelle 2016. 
Kalenterin painosmäärä on 1200 kpl.   
 
Kalenteriin tulee kooste Lumikki-kevätnäytöksestä sekä ryhmä- ja joukkuekuvat kaikista seuran 
luistelijoista. Kaikki valokuvat on ottanut Timo Heikkala, Studio Timo Heikkala Oy.  
 
Kalenterin hinta tulee olemaan 5€/kpl. Niitä jaetaan luistelijoille myytäväksi eteenpäin 4 kpl per luisteleva 
perhe – toki enemmänkin niitä saa ottaa. :- ) 
 
Tavoitteenamme on, että kalenteri saadaan jakoon luistelijoille viimeistään viikolla 49 eli joulukuun 
ensimmäisellä viikolla. 
 
 
KANNUSTAJAT 
 
Osuuskauppa Arinan Kannustajat-yhteistyö jatkuu edelleen. Meillä on tällä hetkellä 83 Kannustajaa!  
Vuonna 2014 saimme taloudellista tukea Osuuskauppa Arinalta noin 2240€. 
 
Haluamme Kannustajat-yhteistyöhön myös vuonna 2016, joten nyt tarvitsemme äänestäjiä! Äänestä 
siis Oulun Luistelukerhoa 9.11.-13.12. välisenä aikana ja ole mukana varmistamassa Osuuskauppa 
Arinan maksamaa taloudellista tukea seurallemme myös ensi vuonna! 
 
Äänestys: https://www.s-kanava.fi/uutinen/aanesta-suosikkiseurasi-kannustajiin/1501609_11166 
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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. 

 

KIOSKITOIMINTA 
 
Kioski on seurallemme erittäin tärkeä varainhankintamuoto ja kioskia (tällä kaudella yksi ns. tuplakioski) 
ylläpidetään täysin talkoovoimin. Kioski on nyt ollut tälle Kärppäkaudelle toiminnassa useamman viikon ja 
kioskivastaavat pyysivät välittämään terveisiä kaikille talkoilijoille, että toimitaan talkooryhmissä huolella 
ja asianmukaisesti! 
 
Alla muutamia huomioita:  
 

 Pop-corn -kone tulee puhdistaa aina kioskivuoron päätteeksi, koska likaisena se kerää itseensä 
lisää likaa ja on näin todella työläs puhdistettava seuraavalle talkoovuorolle. Puhdistamisesta 
on tarkat ohjeet kioskin seinällä ja kioskikansiossa.  

 Talkoovuoroon osallistujalistoja löytyy kioskin tiskin alta lokerikosta, jotka täytetään jokaisesta 
kioskitalkoovuorosta. Ryhmävastaava huolehtii, että kaikkien nimet tulevat kirjatuiksi ko. listaan. 

 Missä on kioskin vedenkeitin? Lähtökohtaisesti kioskista ei lainata laitteita kenenkään käyttöön. 
Mikäli kioskista lainataan tavaroita, täytyy asiasta ilmoittaa. Jos tiedät jotain vedenkeittimestä, 
ilmoitathan siitä kioskivastaaville.  

 Mikäli talkoovuorolainen ei pääse omalla vuorollaan paikalle, huolehtii hän vuoronvaihdosta/si-
jaisesta itse ja ilmoittaa siitä sekä oman ryhmänsä vastaavalle että kioskin sähköpostiin 
kioski@oulunluistelukerho.fi. 

 

mailto:kioski@oulunluistelukerho.fi
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Kioskiryhmät ja kioskivuorot 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. 
 
 
MUUT ASIAT        
 
Gym&Beauty,  Uusikatu 59, 90100 Oulu, tarjoaa kaikille Oulun Luistelukerhon jäsenille -10% kaikista 
palveluista: 
 

 Parturi-Kampaamo 

 Urheilu-Klassinen hieronta 

 Sokeroinnit 

 Ripsienpidennykset 

 Rakennekynnet 

 Meikkaus- ja maskeeraus 
 

Ajanvaraus:  gym.beauty@hotmail.com  /  puh. 044 9819709 
 

SEURAAVA HALLITUKSEN KOKOUS PIDETÄÄN 8.12.2015    
 
Marrasterveisin,  

Arja  

Arja Aula-Matila 
tiedottaja 2015-2016 
tiedotus@oulunluistelukerho.fi  

http://www.oulunluistelukerho.fi/tiedostot/Muita%20tiedostoja/Kioskin_ryhmat_2015-2016.pdf
mailto:kioski@oulunluistelukerho.fi
mailto:gym.beauty@hotmail.com
file://///EtteisenKaappi/share/Arja/OLK%20hallitus/Tiedotteet/tiedotus@oulunluistelukerho.fi

