Tikkurilan
Taitoluisteluklubi ry
TIEDOTE HELMIKUU 2020

Spurtti kevääseen!!!
Uusi vuosi on käynnistynyt TTK:ssa iloisissa
merkeissä. Luistelukoulumme on
houkutellut ison joukon uusia lapsia ja
nuoria hauskan harrastuksen pariin
(yhteensä jo 130!). Kiekko-Vantaan kanssa
yhteistyössä järjestetty Jäärieha onnistui
esityksineen ja ohjaushetkineen loistavasti,
ja ihan jokaisena viikonloppuna on saatu
nähdä luistelijoidemme hienoja
kisasuorituksia niin eri puolilla Suomea kuin
Tallinnassa ja jopa Puolassa asti!
Valmentajamme puurtavat pitkiä työpäiviä ja
tsemppaavat luistelijamme onnistumisiin
ammattitaidolla ja suurella sydämellä.
Jokaisen taitoluisteluseuran toiminnassa
ovat nyt käsillä toimintakauden
huipennukset. Kilpailusarjojen finaalit
luistellaan helmi-maaliskuussa ja sitten
ovatkin käsillä upeat kevätnäytökset! Meillä
TTK:ssa kevään päätapahtumat ovat:

Tiksi IceClub 2020
-muodostelmakisa la 15.2. klo 10
-

-

perinteistä TTK:n järjestämää kisaa
katsomaan pääset edullisimmin
ostamalla liput ennakkoon tai tulemalla
mukaan tekemään kisaa
lisätietoja kisasivuilla!
kaikki luistelukouluperheistä Konkareihin
ovat tervetulleita vapaaehtoisiksi kisaan!
Toteutukseen tarvitaan vielä useita
apureita kisatoimistoon, lipunmyyntiin,
makkaranpaistoon, rakentamiseen ja
paljettiluistelijoiksi. Tästä pääset mukaan
vapaaehtoisten tiimiin!

A-silmujen aluemestaruuskilpailu
pe 21.2. klo 14-19
Harjoitusjäähallissa järjestettävän pienten
yksinluistelijoiden kisan katsomoon on
vapaa pääsy! Kisaa voit tukea vaikka
tuomalla buffet-myytävää etukäteen - klikkaa
tästä!

Kevätnäytöksemme Cinderella –
Tuhkimon tarina su 29.3.
Tuttu tarina vie meidät ihanaan
satumaailmaan ja päättää kevätkauden.
Kaikki seuramme luistelijat esiintyvät!
Varauduthan, että näytösviikolla harjoituksia
järjestetään poikkeusaikoihin. La 28.3.
kaikilla luistelijoilla on kenraaliharjoitus!
Roolit ja muita tarkempia tietoja näytöksen
etenemisestä löydät Cinderellan omalta
sivulta.
Näytösproduktio ei ole mahdollinen ilman
jokaisen perheen apua valmisteluissa ja
toteutuksesa. Kilpaluistelijat tulevat
saamaan yhteisiä rekvisiittatehtäviä. Oletko
innostunut askartelemaan, nikkaroimaan,
markkinoimaan, maskeeraamaan? Etsimme
erilaisiin tärkeisiin rooleihin vastuuhenkilöitä.
Voit ilmoittautua mukaan jo nyt lähettämällä
sähköpostia toimisto.ttk@gmail.com!
Kevätnäytöksessä julkaistaan seuramme
kausijulkaisu! Julkaisun toteuttaminen on
tarkoitus rahoittaa mainostilamyynnillä.
Onko sinulla kontakteja yrityksiin, joita
kiinnostaisi näkyminen jäsenistöllemme?
Lähetämme pian lisätietoja.

Tervetuloa Sara!

Isot kiitokset

Pitkäaikainen muodostelmaluistelun
vastuuvalmentajamme Sara Vedenoja palasi
tammikuun lopussa äitiyslomalta. Tervetuloa
taas mukaan hommiin isolla panoksella!
Saran kanssa on nyt sovittu uudenlaisesta
roolissa muodostelman valmennustiimissä ja
hän vastaa jatkossa mm. muodostelmaluistelijan etenemispolun ja valmennustiimin
osaamisen kehittämisestä. Saran uutta
roolia kuvaakin hyvin sovittu
Muodostelmaluistelun kehityspäällikön titteli.

Kuluneella kaudella on jälleen ollut seuran
onnistuneella varainhankinnalla ja
esimerkiksi kilpailujen järjestämisellä iso
taloudellinen merkitys. Lämmin kiitos kaikille
talkoisiin ja kamppiksiin osallistuneille!

Taustalla tapahtuu
Yksi syksyn isoista projekteista oli seuran
toiminnan nykytilan kuvaaminen
Olympiakomitean standardien mukaisesti
auditointia varten. Läpäisimme auditoinnin,
joten saamme jatkaa Tähtiseurana! Status
velvoittaa jatkuvaan toiminnan
kehittämiseen ja valmennustiimi onkin jo
kokoontunut työstämään omaa
vastuualuettaan, hyvän valmennuksen
kuvausta TTK:ssa. Kerromme tämän tärkeän
työn etenemisestä kevään kuluessa.
Seuran hallitus on kauden kuluessa vienyt
eteenpäin useita kehityshankkeita. Näistä
keskeisimpiä ovat olleet tilitoimiston vaihto,
uuden tilikartan luominen sekä Jopoxjäsenrekisterin ja tikkurilantaitoluisteluklubi.fi
-sivuston käyttöönotto. Jopoxilla pyritään
tehostamaan erityisesti viestintää ja
laskutuksen siirtämisessä Jopoxiin
tavoitellaan myös kustannussäästöjä.
Tilitoimiston vaihtaminen oli välttämätöntä ja
saammekin nyt aivan uuden tason
talousammattilaisten tuen toimintamme
kehittämiseksi. Talousuudistukset ovat
kuitenkin olleet ennakoitua suurempi hanke,
joka valmistuu helmikuun kuluessa.
Tahdomme painottaa kaikille perheille, että
näin pienessä seurassa maksut tulee
maksaa eräpäivänä ja oikealla viitteellä. Näin
varmistetaan seuran maksuvalmius. Kaikki
maksujen selvittämiset, huomautukset ja
perintätoimet aiheuttavat kustannuksia,
koska työ tehdään tuntipalkkalaisen
toimesta. Keväällä kaikkiin huomautuksiin ja
muistutuksiin lisätään 5 euron
muistutusmaksu.

Pienelläkin panoksella on iso merkitys.
Esimerkiksi lauantain luistelukoulun
yhteydessä toteutettu TTK Café tuotti
syksyllä noin 1500 euroa. Saimme paljon
hyvää palautetta kahvilan asiakkailta ja
hallitus onkin päättänyt jatkaa kahvilan
toimintaa myös keväällä! Jokaiselle
perheelle on yksi vuoro koko kauden
aikana. Vuorolistat ja ohjeet löytyvät täältä!

Palautekyselyt ja luistelijakartoitus
Ensi kauden valmennuksen, ryhmien ja
talouden suunnittelut ovat nyt käynnissä.
Suunnittelun helpottamiseksi tarvitsemme
tietoa kilpaluistelijoiden ajatuksista luistelun
jatkosta, ja he saavatkin pian linkin
luistelijakartoitukseen.
Huomaattehan, että ”en jatka harjoittelua
ensi kaudella” -vastaus kartoituksessa
tarkoittaa niin harjoittelun kuin laskutuksen
päättymistä kevätnäytökseen. Jos vastaatte
”en tiedä vielä”, sitoo ryhmän mukainen
irtisanoutumisaika, mutta paikkaa toiveen
mukaisessa joukkueessa tai ryhmässä ei
valitettavasti voida luvata.
Seuran koko toiminnan kehittämisessä
entistä paremmaksi tarvitsemme apua teiltä
kaikilta; toivomme ihan jokaisen luistelijan
ja perheenjäsenen vastaavan lähipäivinä
saapuvaan palautekyselyyn. Omat kyselyt
lähetetään niin eri-ikäisille luistelijoille kuin
seuratoimijoille nyt helmikuussa ja tulokset
julkaistaan kevätkokouksessa 31.3.
Helmikuussa ulkojäät ovat parhaimmillaan –
ei kun vaan terät kuntoon ja luistelemaan!
TTK:n hallitus
psta Kaisa Öfversten
toiminnanjohtaja

