
 
 

 

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2016 

 

Poikkeusaikatauluja 

• maanantaina 21.3. kaikki harjoitukset peruttu (seuran oma testipäivä Kisakalliossa) 

• sunnuntaina 27.3. (1. pääsiäispäivä) harjoitukset peruttu (Nummelan jäähalli on kiinni) 

• maanantaina 28.3. (2. pääsiäispäivä) Kisakalliossa harjoitukset normaalisti 

• lauantai – sunnuntai 2.-3.4. kaikki harjoitukset peruttu (jääkiekkoturnaus) – korvaavia jäitä 

pidetään maaliskuun lopulla/huhtikuun alussa ( 24.3., 30.3., 31.3., 6.4. ja 7.4. – tarkemmat 

aikataulut tulevat myöhemmin) 

• lauantaina 9.4. jääaika OP-hallissa päättyy klo 12 – korvaavat jäät sunnuntaina 10.4. 

Esbecon-areenalla. 

Kevätnäytös – Peter Pan 

Kausi 2015-2016 huipentuu 16.4. luisteltavaan Peter Pan kevätnäytökseen. Unohtumattoman, 

onnistuneen kevätnäytöspäivän takaamiseksi tarvitsemme lukuisia talkoolaisia. Talkootehtävät 

ovat helppoja ja niihin annetaan tarvittava perehdytys. Erillinen, tarkempi lista talkootehtävistä 

tulee jakoon  ennen maaliskuun loppua. 

Satu Parikka ja Stiina Airio ovat lupautuneet koordinoimaan kevätnäytöksessä käytettävät asut 

yhteistyössä ryhmien kanssa. Kevätnäytöksen roolijako on nähtävissä seuran nettisivuilla 

http://vtl.sporttisaitti.com/@Bin/880047/Roolit%20Peter%20Pan.pdf 

Päivän aikana luistellaan kaksi näytöstä, klo 13 ja 16. Näytöksiin myydään lippuja ovelta hintaan 

aikuiset 10 € ja lapset (3-12 v) 5 €. Perhelippu (2 aik+2 lasta) maksaa 20 €. Huomioithan, että 

maksuksi käy vain käteinen. Talkootehtäviin osallistuva vanhempi saa osallistua maksutta 

näytökseen. 

Kakkutukku varainkeruukampanja 

Varainkeruukampanja Kakkutukun tuotteilla oli menestys! Yhteensä tuotteita myytiin 579 rasiaa, 

eli tuottoa seuralle kampanjasta tuli 1737 €!  

ISO KIITOS KAIKILLE KAMPANJAAN OSALLISTUNEILLE! 

Tyytyväisyyskyselyn tuloksista 

Aiemmin kevätkaudella tehdyn tyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella kokonaisuudessaan 

seuran toimintaan ja harjoituksiin ollaan tyytyväisiä. Kyselyn yhteydessä tuli esiin toki myös 



 
 

 

joitakin kehityskohteita ja niihin pyritään jatkossa kiinnittämään huomiota ja kehittämään seuran 

toimintaa toivottuun suuntaan. 

Jatkokausi 2016 

Nummelan jäähalli sulkeutuu sunnuntaina 17.4. kesän ajaksi. Timanttien, Safiirien, Myllyjen ja 

Luistelukoulun harjoitukset jäävät kesätauolle. Kilpa-, kehitys- ja aikuisryhmien luistelijoilla on 

mahdollisuus ilmoittautua Kisakallion jatkokaudelle nettisivuilta löytyvän lomakkeen kautta. 

Nettisivuilla löytyvät myös jatkokauden tarkemmat aikataulut ja alustavat hintatiedot. Jatkokausi 

kestää 18.4. – 2.6. Ilmoittautuminen jatkokaudelle päättyy 27.3. klo 21. Alla linkki 

ilmoittautumissivulle: 

http://vtl.sporttisaitti.com/seura/ilmoittautuminen/kisakallion-jatkokausi-18-4-2-6-/ 

Valmentajien ja ohjaajien koulutus 

Kuluneen kauden aikana seura on panostanut valmentajien ja ohjaajien koulutukseen:  

• tyttöjä on ollut ”Tervetuloa ohjaajaksi” ja Luistelukouluohjaajan koulutuksissa 

• Anna ja Oona aloittavat 1-tason valmentajatutkinnon keväällä 

• Oksana on suorittanut 2-tason valmentajatutkinnon  

Erityisen ilahduttavaa on, että seuran omat kasvatit ovat osoittaneet kiinnostusta 

ohjaajaksi/valmentajaksi. 

 


