
                                                                 KUUKAUSITIEDOTE
 

 
Joulukuu 2017 
 
Tulevia päivämääriä 
 

● Timantit ja luistelukoulu ovat jo joulutauolla, luistelut jatkuvat ti 9.1.2018. 
● Nummelan jäähalli on suljettuna 24.-26.12. ja 31.12.-1.1. Kaikki treenit on tuolloin peruttu.  
● Joulunajan poikkeusaikataulut on päivitetty VTL:n nettisivuille harjoitusajat sivun alle. 
● Seura järjestää Elvari-trophy improvisaatiokisat lauantaina 30.12. klo 13.30 alkaen 

Nummelan Esbecon-hallissa.  
● Kisakallio on suljettu 1.1. ja seuran vakiovuorot on peruttu 8.1. ja 15.1.  
● Luistelutarvikkeiden kirpputori järjestetään 13.1. Yrityskeskuksella. 
● Miniluistelukoulu neljänä peräkkäisenä lauantaina, alkaen 13.1. 
● Seura järjestää Minien ja Aluejunioreiden aluecup-kilpailun Kisakalliossa 22.1., mikäli 

kisoilta jää aikaa, loppuillan luisteluvuoroja jaetaan K-ryhmille. 
● Seura järjestää kaksipäiväiset kutsukilpailut Kisakalliossa 10.-11.2.  
● Kilparyhmissä luistelevien perheiden oletetaan osallistuvan kilpailujen talkootehtäviin. Mikäli 

perhe ei osallistu talkoisiin, tullaan kilpailujen osallistumismaksut veloittamaan normaalisti. 
 
16.10. pidetyn Tehopäivän palaute  

● Tehopäivän palautteet olivat pääosin todella hyviä, varsinkin valmennustiimi ja järjestelyt 
koettiin hyvänä. Jonkin verran mielipiteitä jakoi jääharjoitusten määrä, mutta 
pääsääntöisesti niihinkin oltiin tyytyväisiä. Rotaatioharjoitukset keräsivät paljon kehuja. 

 
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 9.11. 

● Kokouksessa käytiin läpi sääntömääräiset asiat ja vahvistettiin tilinpäätös  Tilikauden 
1.8.2016-31.7.2017 tulos oli 1 866,56 euroa.  

● Lisäksi päätettiin kauden 2018-2019 kausimaksujen laskutuksesta kilparyhmäläisten osalta 
seuraavat asiat: 

a. Päätettiin, että jatkokausi ei kuulu kausimaksuihin. Päätettiin, että jatkokauden lasku 
jaetaan kahdelle laskulle ja ensimmäinen lasku on 1/3 ja toinen 2/3 hinnasta.  

b. Päätettiin, että tehopäivät eivät sisälly kausimaksuihin. Päätettiin, että 
pääsääntöisesti tehopäivät järjestetään koulujen lomaviikoille. Mikäli tehopäiviä 
järjestetään enemmänkin, voivat ne ajoittua muillekin viikoille.  Ehdotettiin 
tehopäivien järjestämistä myös aikuisille ja seuran ulkopuolisille aikuisharrastajille. 

c. Päätettiin, että maksueriä on jatkossakin 9 kpl (alku- ja peruskausi). 
● Keskusteltiin seuran viestinnästä: Some-vastaavan roolissa aloittaa Stiina Airio. Satu 

Parikka lupautui auttamaan lehtijutuissa. Heidi Miinalaista pyydetään päivittämään 
nettisivuja. Minna Meroa pyydetään auttamaan lehtijutuissa.  

  
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin 29.11 

● Kokouksessa valittiin seuralle puheenjohtajaksi Satu Parikka. 
● Lisäksi käytiin läpi seuran viestintäperiaatteet. 

 
Yli 14-vuotiaille ja aikuisille kehonhuoltoa kertamaksulla 
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5-kerran kortti kehonhuolto-oheisiin on tullut uutena tuotteena myyntiin.  Se on kätevä lisä 
10-kerran luistelukorttiin, koska kehonhuolto-oheiset ovat aikataulussa jäävuorojen yhteydessä 
maanantaisin Kisakalliossa klo 19.00-19.45 ja lauantaisin Kuoppanummen koululla Nummelassa 
klo 13.45-14.30. Kortti maksaa 50 euroa ja sen voi hankkia seuran nettisivuilla olevan 
Ilmoittautumiset-linkin kautta.  
 
Varainkeruu 
 
Varainkeruu on ollut syyskaudella erittäin aktiivista. Suurimmat tuotot saimme joulunäytöksestä 
2150 euroa, Kakkutukun tuotteilla kerättiin 1730 euroa ja Puhtopoikien pesuaine myynnillä 1630 
euroa. 
 
Tehopäivää tarjottiin nyt ensi kertaa seuran ulkopuolisille luistelijoille ja siitä saatiin tuottoa 1200 
euroa. Lisäksi meillä on ollut Disco, Naisten messut, Onnelan syyskukat, vitamiinit ja 
joulukalenterit. 
 
Tähän mennessä varainhankinta on tuottanut yhteensä peräti 7800 euroa. Varainhankinta on 
tärkeässä roolissa seuran pyörittämisessä. Suuret kiitokset kaikille aktiivisille! 
 
Seuralla on ollut vilkas syyskausi. Luistelijat ovat treenanneet ahkerasti ja käyneet useissa 
kilpailuissa. Luistelijat ovat kehittyneet valtavasti, kansallisissa sarjoissa olevien luistelijoiden 
määrä on jo merkittävä. Kaikilla kilpatasoilla on saavutettu hienoja tuloksia ja loppukilpailupaikkoja 
kevään finaaleihin. Olemme saaneet myös uusia aikuiskilpailijoita seuran riveihin. 
 
Näin vuoden vaihteessa tulee tapahtumaan ryhmäsiirtoja, niistä tiedotamme luistelijoita ja ryhmiä 
erikseen. 
 
Kiitos valmentajille, ohjaajille, apuohjaajille ja luistelijoille syyskaudesta. Erityiskiitokset kotijoukoille 
luistelijoiden kannustamisesta, kustantamisesta ja kuljettamisesta! 
 
Hauskaa ja rentouttavaa joulun aikaa! 

 


