TIKKURILAN
TAITOLUISTELUKLUBI RY
TIEDOTE HEINÄKUU 2019
Kaikki liikkeelle!

Uusia luistelukoululaisia?

Uusi innostava taitoluistelukausi on
starttaamassa ja tahdomme toivottaa ihan
kaikki tervetulleiksi mukaan seuramme
toimintaan! ”Kaikki liikkeelle” on
tsemppiviesti, joka tulee ohjaamaan
alkavalla kaudella TTK:n monella eri tasolla:
teemme töitä niin laadukkaan taitoluisteluharjoittelun kuin kaikkien vantaalaisten
liikunnan lisäämisen eteen. Yhdessä
tekeminen on hauskaa – lähdetään siis
kaikki liikkeelle! 😊

Taitoluistelu on mahtava, monipuoliset eväät
tulevaisuuteen antava harrastus, eikö?
Kenet lähipiirisi lapsen voisit kutsua
tutustumaan luistelukouluun? Pyrimme
pitämään mainosbudjetin pienenä, joten
auta meitä jakamalla liitteenä olevaa
mainosta sähköpostilla ja somessa. Jojoilta
tulee olemaan saatavissa printtimainoksia.

Aikataulut
Ensimmäisten elokuun viikkojen kuluessa
syksyn aikataulut viimeistellään ja tulossa on
päivityksiä, joten muista seurata
nettisivujemme Harjoitusaikataulut osiota:
https://tikkurilantaitoluisteluklubi.sporttisaitti.
com/aikataulu/

Seurapäivänä ti 27.8. klo 16.30-19 kaikki
kiinnostuneet tytöt ja pojat vanhempineen
pääsevät kokeilemaan luistelemista! Tarkka
päivän ohjelma julkaistaan netissä.
Ensimmäinen luistelukoulukerta on la 31.8.
ja luistelukoulun harjoitusajat siitä lähtien:
TI klo 18.15-19.00
LA klo 10.00-10.45

Lisää liikettä, lisää Konkareita!
Olethan huomannut, että aikuisille on nyt
tarjolla uutuutena ML Konkarit! YL Konkarit
painottavat harjoittelussaan hyppyjä ja
piruetteja, muodostelmapainotteisessa ML
Konkareissa painotetaan perusluistelua,
kaaria, askeleita, liukuja. Aikuisten kausi
alkaa su 18.8. ja ryhmät harjoittelevat
Hyrylän jäähallissa:
klo 17.10-18.00 ML Konkarit
klo 17.25-18.15 YL Konkarit
Tutustu ja kokeile ilmaiseksi 😊

Voit mainita pienillekin, että kaksi kertaa
viikossa harjoittelu vie aloittajia tuplasti
nopeammin taidoissa eteenpäin. Lisäksi
jäällä oppimista tukee luistelukoulujumppa,
jota tarjoamme tänä syksynä omissa
ikäryhmissään kouluikäisille tiistaisin ja
tenaville lauantaisin ennen jäätä!

Maksut kunnossa?

WANTED APUKÄSIÄ

Muista huolehtia maksuista viimeistään
eräpäivänä ja oikeaa viitettä käyttäen.
Huomatkaa, että luistelija ei voi osallistua
harjoituksiin, jos maksuja on maksamatta.
Myös joukkueen sisäisten maksujen rästit
johtavat luistelukieltoon.

Tahtoisitko liikkua kevyesti kivassa
porukassa lauantaiaamuisin? Tai
herättelisitkö lapsiperheiden vanhempia
mielelläsi järjestämällä heille kahvia?

Pyrimme organisoimaan taloushallinnon
töitä tehokkaammalla tavalla ja siirrämme
maksujen muistutukset sekä perinnän Visma
Financial Solutionsille elokuussa. Visma
alkaa hoitaa kaikkien maksujen perintää.

Passi hankittu?

Tahdomme tarjota perheille sekä lisää
liikettä että aamupäiväkahvit lauantaisin
luistelukoulun aikaan. Etsimmekin:
o lauantailiikuttajia ohjaamaan tai
organisoimaan aikuisille kevyttä liikuntaa
klo 10-10.40
o emäntiä ja isäntiä pitämään
TTK Café pystyssä

Taitoluisteluliiton passi vaaditaan kaikilta
kilpailevilta luistelijoilta sekä Kilpureilta; se
sisältää kilpailuluvan sekä harjoittelun
kattavan tapaturmavakuutuksen. Passi tulee
olla hankittuna, kun luistelijanne palaa
kesätauon jälkeen TTK:n harjoituksiin.

Innostuitko? Ota yhteyttä saman tien
toimisto.ttk@gmail.com ja kerro, milloin
sinulle sopisi auttaa. Ohjeistamme ja
tarvittaessa koulutamme tehtävään 😊

Hanki passi ja ilmoita sportti-ID + maksupäivä (+ oman tapaturmavakuutuksen
vakuutusyhtiö ja vakuutusnumero) seuralle:
muodostelmajoukkueet omalle jojolle ja
yksinluistelijat osoitteella
toimisto.ttk@gmail.com.
https://www.stll.fi/luistelijalle/lisenssit-javakuutukset/

Olisiko sinulla kontakteja, mistä seura saisi
edullisesti seuraavia asioita:
o väritulosteita
o kuminauhoja & muita liikuntavälineitä
o siistit ilmoitustaulut jäähallin seinille
o IT-laitteita (uusimistarpeita tiedossa)
o koodillinen lukko korivarastoon
o messunimilappukoteloita
o kuivaa varastotilaa näytösmateriaaleille

Harrastajat HUOMIO! Luistelukoululaisten
harjoitusmaksuun passi sisältyy, mutta
muiden harrasteryhmäläisten eli Tinttien,
Taitureiden ja Konkareiden tulee
ehdottomasti huolehtia voimassaolevasta
tapaturmavakuutuksesta itse.

Pienestäkin ideasta voi olla iso taloudellinen
apu, joten olethan yhteydessä
toiminnanjohtaja.ttk@gmail.com. Voimme
tarjota sponsorille vastineeksi näkyvyyttä
mm. uudistuvilla nettisivuillamme,
tapahtumissa ja julkaisuissa.

Varainhankinnan suunnitelmat

Tavataan Olympialaisissa la 17.8.!

Suunnitelmat ovat täsmentyneet ja tiedossa
tänä syksynä ovat ainakin pesuainekampanja, upea TTK-seinäkalenteri vuodelle
2020, sekä Gutz ja Mosho -kamppikset.

TTK:n hallitus
psta Kaisa Öfversten
toiminnanjohtaja

WANTED TARVIKKEITA
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