Tikkurilan
Taitoluisteluklubi ry
TIEDOTE MARRASKUU 2019
TTK järjestää
muodostelmaluistelun kansallisten
sarjojen
valintakilpailun 23-24.11.2019.
OLETHAN MUKANA SEURAN
ISOIMMASSA KISATAPAHTUMASSA
Arpajaispalkintoja
Molempina kisapäivinä järjestetään seuran
varainhankintana arpajaiset, joihin tarvitaan
paljon palkintoja voitoiksi. Joka arpa voittaa,
joten kaikkien palkintojen ei tarvitse
olla rahallisesti arvokkaita. Löytyisikö sinulta
helposti mitä tahansa palkinnoiksi sopivaa,
esimerkiksi työpaikaltasi?
Trio Areenan ala-aulan sohvaryhmän luona
tai päätykatsomossa seuraavina päivinä:
Torstaina 14.11 klo 16-18
Sunnuntaina 17.11 klo 9-11
Maanantaina 18.11 klo 17.30-19.30
Torstaina 21.11 klo 17-19
Lauantaina 23.11 ennen klo 9,
arpajaispöydässä.

Järjestysmiehiä ja muutakin
talkooväkeä tarvitaan kovasti
Kilpailunjohtaja Heidillä on tuliset paikat, kun
hän tiiminsä kanssa yrittää jakautua moneen
kisassa välttämättömään tehtävään yhtä
aikaa. Löytyisikö sinulta pieni korsi
yhteiseen kekoon, niin Heidin selkä ei
katkea?
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y
CeCnzO1iq9oOTiGvNvdzwjPST99zmdGFTb
4M3_PZFM/edit?usp=sharing
Paljon kiitoksia avustasi jo etukäteen

Kakkutukku ja sukkamyynti
Koko seuran varainhankintaa tehdään juuri
nyt Kakkutukun tuotteilla.
Tuotteiden toimitus tapahtuu Puurojuhlan
yhteydessä 10.12.2019 eli niitä voi hankkia
vaikka joululahjoiksi tai joulupöytään!
Kirjaudu myyjäksi linkistä:
https://www.kakkutukku.fi/omatsivut/HYVYP
O
Kuvaston nettiversio:
https://www.kakkutukku.fi/AgeraSellerLetter/
1FE314C1
Paperisia kuvastoja jaetaan jäähallilla.
TTK:n puolelta on tämän varainhankinnan
yhteyshenkilö ja vastaa kaikkiin
myyntiämme koskeviin kysymyksiin
Jaana Huurros;
Matkapuhelin: 0405269291 ja
sähköposti: jaana.huurros@outlook.com
Toinen syksyn myyntikampanja ovat
Sukkatukun sukat – niistä infoa tulossa pian.

Astala Isännöinti Oy TTK:n
sponsoriksi

Olemme saaneet kaudelle 2019-2020
sponsoritukea Astala Isännöinniltä mm
harjoitteluvälinehankintoja varten.
Astala Isännöinti Oy on vuonna 1971
perustettu pääkaupunkiseudulla toimiva
perheyritys, joka on tunnettu
ammattimaisesta kiinteistöjen
kokonaisvaltaisesta isännöinnistä.
Kiitämme Astala Isännöinti Oy:tä halusta
panostaa TTK:n kehittämiseen!

Seuran kokous 25.11.

Syksyn tärkeät päivämäärät

Tämän tiedotteen liitteenä on päivitetty
kutsu seuran kokoukseen 25.11. Jaana
Huurros on jäänyt pois seuran hallituksesta
henkilökohtaisten kiireiden takia ja hänen
tilalleen hallitukseen on noussut
varajäsenen paikalta Jukka Nikkilä.

Löytyvätkö nämä päivät jo kalenteristasi?

Kokouksessa päätetään sääntöuudistuksen
vahvistamisesta sekä valitaan uusi varajäsen
hallitukseen. Lämpimästi tervetuloa!

JOPOX
Varmistathan, että yhteystietosi ovat
Jopoxissa oikein? Seuramme viestintä
muuttuu Jopoxin jäsenrekisterin kautta
rullaavaksi ma 2.12.! Samassa yhteydessä
seuran nettisivut siirtyvät osoitteeseen
tikkurilantaitoluisteluklubi.fi
Laskutus siirtyy Jopoxiin omassa
rytmissään. Kaikki laskut eivät tule
näkymään Jopoxin ”Omat tiedot” -toiminnon
alla vielä tällä kaudella. Seuraa
tiedottamista.

16.11. klo 8-13.30 Minien ja B-silmujen
aluevalintakisa harjoitusjäähallissa
16.11. klo 9-12 Areenalla luistelukoulun ja
perheiden pop-up-liikuntatapahtuma! Liiku
yhdessä lasten kanssa, kierrä rastirata ja
tule luistelemaan
Kaveriperheet mukaan.
Saimme Vantaan kaupungilta pienen
avustuksen tapahtuman toteuttamiseen!
23.-24.11. muodostelman kansallisten
sarjojen 1. valintakilpailu Areenalla.
Lipunmyynti on auennut ja ne viedään
todennäköisesti käsistä, joten kannattaa
varmistaa mukana oleminen talkoisiin
ilmoittautumalla
2.12. TTK:n uusi nettisivusto aukeaa!
10.12. koko seuran yhteinen Puurojuhla!
Tapaamisiin iloisissa merkeissä jäähallilla
TTK:n hallitus
psta Kaisa Öfversten
toiminnanjohtaja

