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OLK:n hallituksen joulukuun kokouksen 
tärkeimmät  
 
 
 
Seuran tiedottajan terveiset luistelijoille ja vanhemmille 21.1.2016 

 

 

SEURATOIMINTA       

Vuonna 2016 valmennusmaksut pystytään pitämään vuoden 2015 tasolla. Osalla YL-ryhmistä 
valmennusmaksut muuttuvat, koska heidän harjoitusmääränsä muuttuvat  kaudelle 2016, ja seuran 
maksuperiaate perustuu harjoitusmäärään.    
 
Kevätkauden 2016 harjoitusmääristä ja valmennusmaksuista on lähetetty vastuuvanhempien kautta 
tarkemmat tiedot. 
 
Kevätkauden taitoluistelukoulu alkaa tammikuussa. Taitoluistelukoulun ryhmät kokoontuvat 13 kertaa, 
luistelukoulun hinta luistelijalle on 130 € + seuran jäsenmaksu 6 €. 
 
Lauantain ryhmät aloittavat 9.1.2016 Linnanmaan jäähallissa ja keskiviikon ryhmät aloittavat 13.1.2016 
Raksilan harjoitushallissa lukujärjestyksen mukaan. Kaikki koko kevään taitoluistelukoulun harjoituksiin 
osallistuvat luistelijat ovat mukana kevätnäytöksessä 17.-18.4.2016.  
 
Näistä tarkempia aikataulutietoja myöhemmin seuramme nettisivuilta/Facebookista. 
 
 
KILPAILUTOIMINTA       

Yksinluistelun ja jäätanssin debytanttien ja noviisien kulta- ja hopeafinaali järjestetään 20.-

21.2.2016 Oulunsalon jäähallissa, Tuohikuja 6.  

Kilpailun nettisivut: 

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

lu_2016/  

Kilpailun organisaatio: kilpailun johtaja Annamaaria Jokitalo, kilpailusihteeri Pirjo Annala. Organisaatiossa 

mukana myös Sanna Tittonen. Kilpailun sähköposti: olk.loppukilpailu@gmail.com.  

Tervetuloa mukaan kilpailutalkoisiin!  Ilmoittautuminen: 

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

Kilpailuasioista myöhemmin lisää seuran kuukausitiedotteessa sekä nettisivuilla/Facebookissa. 

KISATULOKSIA 

Tammikuun alussa Selma Välitalo nappasi huikein pistein pronssimitalin SM-noviisien 2. valintakilpailussa. 
Selma on jo aikaisemmin lunastanut paikan SM-kilpailun kultafinaaliin. Sara Annala on lunastanut 
hopeafinaalipaikan.   
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SEURAN VARAINHANKINTA      

KANNUSTAJAT 
 
Seuramme ei enää vuonna 2016 ole mukana Osuuskauppa Arinan Kannustajat –yhteistyössä.  

 

KEVÄTNÄYTÖS 2016 
 
Kevätnäytös järjestetään 17.-18.4.2016 Oulun Energia Areenalla. Sunnuntaina 17.4. on kaksi näytöstä eli 
klo 12 ja klo 15. Päiväkoti- ja koululaisnäytös on maanantaina 18.4.2015 klo 10. 
 
KALENTERI  
 
Seura on koostanut viime kevään Lumikki –jääsadun kevätnäytöskuvista perinteisen seinäkalenterin 
vuodelle 2016.  
 
Jos haluat vielä ostaa kalentereita, laita viestiä tiedotus@oulunluistelukerho.fi . 
 

KIOSKITOIMINTA 
 
Kioski on seurallemme erittäin tärkeä varainhankintamuoto ja kioskia (tällä kaudella yksi ns. tuplakioski) 
ylläpidetään täysin talkoovoimin.  
 
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        
 
Ouluhallissa lauantaina 23.1.2016 klo 10-16 Liikukko nää-tapahtuma.  
 
”Uusia harrastusmahdollisuuksia koko perheen ilmaisessa Liikukko Nää? –tapahtumassa lauantaina 
Ouluhallissa. Suuntaa siis lauantaina Ouluhalliin ja tule moikkaamaan meitä ständillemme! 
 
Seuramme luistelijoita on tapahtumassa esiintymässä. Lisäksi esittelemme taitoluisteluvarusteita: pukuja 
ja luistimia. Tervetuloa ja tuo paikalle myös kaverisi!   
 
HUOM. Tiedoksi luistelijoille ja vanhemmille: lähiviikkoina jäähallien jäätilanne on äärimmäisen haastava 
liigapelien, CHL-pelien ym. turnausten ja konserttien takia ja aiheuttavat muutoksia myös seuramme 
luistelijoiden jääharjoituksiin. Pahoittelemme tilannetta.  
 

 
SEURAAVA HALLITUKSEN KOKOUS PIDETÄÄN 10.2.2016    
 
Seuran hallituksen puolesta 

Arja  

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