Tikkurilan
Taitoluisteluklubi ry
TIEDOTE MAALISKUU 2020

Suurkiitos!

Seuran varainhankintakampanjat

Helmikuussa järjestimme Tiksi IceClub muodostelmaluistelukilpailun sekä Asilmujen aluemestaruuskilpailun. Molemmat
kisat sujuivat mainiosti ja iso kiitos kuuluu
kaikille järjestelyissä mukana olleille.
Yhteistyössä on todellakin ihmeellistä
voimaa.

TTK:n tukijoita etsitään vuodelle 2020.
Kevätnäytöksessä ilmestyvään
kausijulkaisuun ehtii vielä saada mainoksen
tai logon mukaan, jos saamme tukijan tiedot
5.3. mennessä. Seuramme Facebookprofiililla on yli 1 000 tykkäystä ja
näkyvimmät päivitykset ovat tavoittaneet yli
14 000 ihmistä. Muodostamme siis yhteisön,
jonka tukijat todella hyötyvät näkyvyydestä!
Lue lisää tukijahausta TÄÄLTÄ.

Sekä muodostelman että yksinluistelun
valmennustiimimme ovat uuden kauden
aloituksen ja toiminnan kehittämisen
suunnitteluissa täydessä vauhdissa. Suuret
kiitokset teille kaikille palautekyselyihin
vastanneille! Vastauksenne tulevat
antamaan hyvää suuntaa suunnittelulle.
Saimme yhteensä 109 vastausta luistelijoilta
ja 200 vastausta aikuisilta.

Seuran yhteinen varainhankinta 2020
Hallitus on tehnyt päätöksen seuraavista
varainhankintakampanjoista ja
-tempauksista:
Maaliskuu

TTK-tukijat,
Kevätnäytös

Kevätnäytöksemme Cinderella –
Tuhkimon tarina su 29.3.

Huhti-toukokuu

Näytösohjelmien harjoittelu on käynnistynyt
ja tiedossa on upea spektaakkeli. Kaikki
seuramme luistelijat esiintyvät! Tarkempia
tietoja löydätte Cinderellan omalta sivulta.

Vilikkala-kassit,
Helsinki City
Running Day

Elokuu

Oma TTK RUN

Elo-syyskuu

Luistelukoulun
markkinointi

Syyskuu-huhtikuu

TTK Café

Syksy

Seinäkalenteri

Lokakuu

Pesuaineet

Marraskuu

Kakkutukku ja
sukat

Joulukuu

Kevätnäytösliput

Näytösproduktio menee nappiin, kun
jokainen perhe on mukana valmisteluissa ja
toteutuksessa. Varaa TÄÄLTÄ oma
talkootehtäväsi, niin pääset mukaan
ikimuistoiseen kokemukseen! Niille
perheenjäsenille ja ystäville, jotka eivät ole
mukana itse näytöspäivän järjestelyissä
(isovanhemmat, mummit ja kummit) on
mahdollista ostaa omat liput TÄÄLLÄ.
Laitattehan jo tässä vaiheessa ylös, että
kenraaliharjoitus la 28.3. klo 11-13 on
harjoitus myös aikuiselle talkooväelle.

Täydennämme valmennustiimejä

Tärkeät päivämäärät

Wanted:
Muodostelmaluisteluvalmentaja

Laitathan ylös seuraavat päivät!

Etsimme uutta osaajaa vahvistamaan
mahtavaa muodostelmavalmennustiimiämme! Työpaikkailmoitus on julkaistu
TÄÄLLÄ.

Yksinluistelun valmennustiimi kasvaa
Hallitus on käynyt neuvotteluja kolmannen
päätoimisen valmentajan rekrytoimiseksi.
Tavoitteena on, että hän aloittaa
toukokuussa. Tiedotamme lisää, kun
työsopimus on allekirjoitettu.

Lumi Kiuru tuntivalmentajaksi
Kevättuulet ovat tuoneet toimintaamme
mukaan uusia tekijöitä: Lumi Kiuru aloittaa
3.3. tuntivalmentajana! Lumista voit lukea
lisää täällä.
Apukädet mahdollistavat seuran
liikuntatarjonnan laajentamisen ja seuraavat
UUTUUSRYHMÄT:
ShowSkate -ryhmä on tarkoitettu luistelun
perusasiat hallitseville 12 vuotta täyttäneille
luistelijoille, jotka valmistavat Lumin johdolla
erilaisia esityksiä niin jäälle kuin maalle. Lue
lisää täältä ja tule kokeilemaan ilmaiseksi
tällä viikolla!
Maaliskuussa tiistaisin klo 17.30-18 Lumi
pitää kertamaksullista matalan kynnyksen
kuntoliikuntaa aikuisille 3.3. alkaen.
Kertamaksun 5 e voi maksaa paikan päällä
kortilla tai tasarahalla käteisellä. Tule
liikkumaan mukavassa seurassa
Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua erikseen.
Ota mukaan iloinen mieli ja lenkkarit!
Kokoontuminen tapahtuu Areenan aulassa
ja siitä lähdetään liikkeelle urheilupuistoon
eri teemoin.
Järjestä omaa aikaa ja haasta toinen
luisteluperhe mukaan!

Nuorisotoimikunnan kokous seuran
neukkarissa to 19.3. klo 18.15
- kaikki mukaan!
Kevätnäytöksen kenraali la 28.3.
Kevätnäytös su 29.3.
Kevätkokous ti 31.3.
Varusteiden vaihtopäivä su 5.4.
Luistelukoululaisten oma kevätkurssi
mahdollistaa taitojen syventämisen
huhtikuussa! Seuraa viestintäkanaviamme.

Wanted: Nikkaroija
Pyrimme siirtämään näytösvaatevaraston
jäähallin yhteyteen. Näin varusteet olisivat
kätevämmin käytettävissä ja seura säästäisi
merkittävästi vuokrakuluissa. Tämä ei ole
mahdollista ilman käteviä nikkaroijia. Ilmoita
itsesi tai tuntemasi mainio, auttamishaluinen
asiantuntija osoitteella
toimisto.ttk@gmail.com!
Mainiota näytöksen täyteistä maaliskuuta
kaikille toivottaen
TTK:n hallitus
psta Kaisa Öfversten
toiminnanjohtaja

Tarkennus edellisen tiedotteen sisältöön
muodostelmaluistelijoita koskien: ”en tiedä
vielä” -vastaus luistelijakartoituksessa
mahdollistaa jatkon pohtimisen vapaasti
Taitoluisteluliiton määrittelemänä
siirtoaikana 7.4. asti.

