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LUISTELUKAUSI 2014 – 2015 TÄYDESSÄ VAUHDISSA 

 
Tervetuloa luistelemaan Oulunkylään. Jääkausi on täydessä 
vauhdissa. Tarkemmin seuran vuoroista, poikkeuksista ja 
kursseista seuran sivuilla www.luistinkiitajat.fi.  
 
Vuorojen ensimmäinen tunti on varattu yksinomaan 
kilpaluistelijoille. Matka- ja kuntoluistelijoille on tarkoitettu 
erityisesti iltavuorot klo 21-22. Turvallisuuden takaamiseksi 
matka- ja kuntoluistelu tapahtuu aina radan ulkoreunalla. 
 
YLEISLUISTELUN SM-KISOISTA MENESTYSTÄ 
 
Joulukuussa Oulunkylässä järjestettiin aikuisten yleisluistelun 
SM-kisat. Naisten sarjassa Carolien Hunneman ja Miina 
Peltonen ottivat kaksoisvoiton, ja miesten 5000 metrillä 
Tuomas Rahnasto otti kovassa lumipyryssä 
matkamestaruuden. 

 

 
 
Miina Peltonen (vas.) , Carolien Hunneman ja SU:n Veera Sarkanen 
yleisluistelun SM-kisojen kärkikolmikko. 

 
KEVÄÄN 2015 TULEVAT TAPAHTUMAT 
 
Kalevan Kierroksen luistelu 7.2.2015 
Hopealuistinfinaali ja A/B-nuorten SM 14.-15.2.2015 
Tiistaikisat klo 19:15  27.1., 10.2., 24.2., 3.3. 
 
 
 
 
 

 JÄSENKORTTI 
 
Tämän jäsenkirjeen liitteenä 
on vuoden 2015 jäsenkortti. 
Jos jäsenmaksu on jäänyt 
maksamatta, maksa oheinen 
muistutuslasku, niin 
lähetämme kortin sinulle.   
 
Jäsenmaksun maksaminen 
on tärkeä tuki seuralle ja 
maksu luisteluvuorojen 
käytöstä. Kortilla saa 15% 
alennuksen Intersport 
Puhoksen normaalihinnoista. 
 
Ilmoita muutoksista 
jäsentietoihin sähköpostitse 
jaana.rahnasto@kolumbus.fi 
tai seuran sivuilla olevalla 
sähköisellä 
jäsentietolomakkeella. 
 

 
 
NUORET HALLIJÄILLÄ 
 
Seuran nuoret luistelijat 
tekivät tukun kovia tuloksia ja 
rikkoivat nuorten MM- ja 
maailmancup-rajoja nuorten 
maajoukkueen kisareissulla 
Inzellissä (kuvassa) 
marraskuun lopulla.  
 
Kovimmasta yksittäisestä 
tuloksesta vastasi 16-vuotias 
Samuli Suomalainen, joka 
meni ikäluokkansa 500 m 
maailmantilastossa 
seitsemänneksi tuloksella 
37.96. Poikien 5000 metrillä 
18-vuotias Tuomas Rahnasto 
rikkoi nuorten MM-rajan 
ajalla 7.04.98. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.luistinkiitajat.fi/
http://www.desgphoto.com/files/gallery/index.php?imageId=63015


 
 
 
 
KURSSEJA JA VALMENNUSTA 
 
Luistinkiitäjät järjestää koulutusta ja valmennusta kaikille ikäryhmille. 
Lisätietoja www.luistinkiitajat.fi. Luistinkiitäjät on Sinettiseura. 
 
Tiistaisin klo 18:45 on paras päivä aloittaa luistelu nuorten 
harjoitusryhmissä. Ota yhteyttä valmentaja Jason Andbergiin 
(jason.andberg@luisteluklinikka.fi). Toisena nuorten valmentajana 
toimii Carolien Hunneman. 
 

 
 
Luistinkiitäjillä on pikaluistimia vuokrattavaksi seuran 
junioriluistelijoille, jolloin omien luistimien hankkiminen ei ole 
välttämätöntä harrastuksen alkuvaiheessa. Luistimien kausivuokra 
on 80 euroa. 
 
 
PERTTI NIITTYLÄ JATKAA LUISTELULIITON 
PUHEENJOHTAJANA 
 
Luistinkiitäjien Pertti Niittylä valittiin syksyllä jatkamaan Luisteluliiton 
puheenjohtajana. Ilkka Rahnasto jatkaa liiton hallituksessa. 
 
 
TRANSPONDEREIDEN KÄYTTÖÖNOTTO VIIVÄSTYI 
 
Syksyllä 2013 aloitettu Oulunkylän ajanoton uudistaminen etenee 
ennakoitua hitaammin. Transpondereiden käyttöönotto edellyttäisi 
johtojen vetämistä jään alle ja sieltä ajanottotorniin, ja se ei 
onnistunut ennen jääkauden alkua. Nyt tavoitteena on saada 
järjestelmä käyttöön ensi kauden alkuun mennessä. 
 

 
 
KALEVAN KIERROKSEN LUISTELU LÄHESTYY 
 
Kalevan Kierroksen luistelu järjestetään tänä vuonna lauantaina 
7.2.2015 Tuusulanjärvellä. Jos sää- ja jääolosuhteet eivät salli 
luistelua luonnonjäällä, varapaikkana on Oulunkylän tekojäärata. 
 
Tervetuloa harjoittelemaan Oulunkylään! 

TERVETULOA 
KOKEILEMAAN AIKAA 
 
Yksi kauden tavoitteista on 
saada mahdollisimman moni 
kokeilemaan 100m tai 500 m 
aikaa tiistaikisoissa. 
 
Tervetuloa ilmaisiin kisoihin 
neljänä tiistaina kevättalven 
aikana klo 19:15 alkaen. 
Ilmoittautuminen 
Oulunkylässä klo 18:45 
mennessä. 
 

 
 
JUNIOREIDEM MM-
PROJEKTI ALKAA 

 
Oulunkylässä helmikuussa 
2017 järjestettäviin 
junioreiden MM-kisoihin on 
aikaa yli kaksi vuotta, mutta 
projekti on jo alkamassa. 
Järjestelytoimikunnan 
puheenjohtajana on Ilkka 
Rahnasto ja kisojen 
pääsihteerinä Mika Eskola. 
 
LUISTINKIITÄJÄT ON 
KESKISUURI SEURA 

 
Luistinkiitäjät on 
keskisuuri 
helsinkiläisseura. 
Jäsenmaksun maksaa 
vuosittain noin 250 
jäsentä. Seuran 
budjetti on noin 45.000 
euroa, josta ison osan 
muodostavat 
jäsenmaksutulot, 
nuorten 
valmennusmaksut ja 
tapahtumien tuotot. 
Seuran rahankäytöstä 
90% menee nuorten 
valmennus- ja 
kilpailutoimintaan. 
 
 
 
 
 
 
 

Jason Andbergin Luisteluklinikan 
Facebook –sivuilla on paljon luistelu-

uutisia 
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