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Marraskuu 2016 
 
 
 
LUISTELUKAUSI 2016 – 2017 ON ALKAMASSA 

 
Tervetuloa luistelemaan Oulunkylään. Pikaluistelukausi on 
taas alkamassa. Tarkemmin seuran vuoroista, poikkeuksista ja 
kursseista seuran sivuilla www.luistinkiitajat.fi.  
 
 
LUISTELUVUOROT 
 

Oulunkylän luisteluvuorot ovat entiset eli: 
 
Maanantai 16:00 – 17:30 
Tiistai 19:00 – 22:00 
Keskiviikko 16:00 – 17:30 
Torstai 20:00 – 22:00  
Perjantai 20:00 – 22:00 
Lauantai 08:00 – 10:00 
Sunnuntai 16:00 – 18:00  
 
Vuorojen ensimmäinen tunti on varattu yksinomaan nuorille ja 
kilpaluistelijoille. Matka- ja kuntoluistelijoille on tarkoitettu 
erityisesti iltavuorot klo 21-22. Turvallisuuden takaamiseksi 
matka- ja kuntoluistelu tapahtuu aina radan ulkoreunalla. 
 
Kaudella 2016-2017 Helsingin kaupunki on nostanut 
pikaluisteluvuorojen hintoja yli 5000 eurolla, ja katamme 
lisäkustannuksen nostamalla vähän aikuisten jäsenmaksua. 
 
 
KAUDEN 2016-17 PÄÄTAPAHTUMAT OULUNKYLÄSSÄ 
 
Yleisluistelijoiden SM-kisat 17.-18.12. 
Clas Thunbergin muistokisat 21.1. 
Junioreiden MM-luistelut 17.-19.2. 
Tiistaikisat joka tiistai klo 19:15   
 
 
 
 

JÄSENMAKSU 
 
Tämän jäsenkirjeen liitteenä 
on vuoden 2016-2017 
jäsenmaksulasku. 
 
Jäsenmaksu on tärkeä tuki 
nuorisotoimintaan ja 
oikeuttaa luistelemaan 
Oulunkylän tekojääradalla. 
Jäsenenä saat myös mm. 
15% alennusta Intersport 
Puhoksen 
normaalihinnnoista. 

 
Ilmoita muutoksista 
jäsentietoihin sähköpostitse 
jaana.rahnasto@kolumbus.fi 
tai seuran sivuilla olevalla 
sähköisellä 
jäsentietolomakkeella. 

 
 
TIISTAIKISAT JOKA 
TIISTAI 
 
Oulunkylässä on tulevalla 
kaudella kilpailut joka tiistai 
(sään salliessa). Tavoitteena 
on, että mahdollisimman 
moni tekisi kauden aikana 
tilastotuloksen. Kisoissa on 
transponderiajanotto, ja niihin 
ilmoittaudutaan etukäteen 
seuran sivuilla olevalla 
sähköisellä lomakkeella. 
 
SAMULI SUOMALAINEN    
KOVASSA NOSTEESSA 
 
Luistinkiitäjien nuori Samuli 
Suomalainen on kehittynyt 
nopeasti. Viime keväänä 
Samuli oli neljäs nuorten 
olympialaisissa (500m) ja 
neljäs nuorten MM-kisoissa 
(massalähtö). Tänä syksynä 
ennätykset ovat jo kauden 
avauskisassa Inzellissä 
parantuneet roimasti ja vielä 
juniori-ikäinen Samuli rikkoi 
aikuisten maailmancup-rajan 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.luistinkiitajat.fi/


 
 
 
 
 
 
KURSSEJA JA VALMENNUSTA 
 
Luistinkiitäjät järjestää koulutusta ja valmennusta kaikille 
ikäryhmille. Lisätietoja www.luistinkiitajat.fi. Luistinkiitäjät on 
ollut keväästä 2012 alkaen nuorten sinettiseura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
Jos olet harjoittelemassa Kalevan Kierroksen luisteluun, voit 
harjoitella seuran harjoitusvuoroilla (jälkimmäisellä tunnilla) 
maksamalla seuran jäsenmaksun. Harjoittelu Oulunkylässä 
edellyttää joko Luistinkiitäjien tai HTL:n jäsenyyttä. 
 

 
 
SEURAN NUORET LUISTELIJAT NOSTEESSA 
 

Pikaluistelukauden ensimmäisissä katsastuskisoissa Inzellissä 
Luistinkiitäjien luistelijat olivat hyvin esillä. Tälle kaudelle 
aikuisten maailmancup-rajan ovat rikkoneet Miro Puolakka, 
Samuli Suomalainen ja Tuomas Rahnasto. Nuorten 
maailmancup-rajan ovat rikkoneet lisäksi Antero Eskola, Jesse 
Nieminen, Joona Suomalainen, Onni Peltonen ja Anni 
Käsnänen. Helsingissä järjestettäviin junioreiden MM-
luisteluihin ovat jo tässä vaiheessa ehdolla Samuli, Antero ja 
Anni. 

Aikuisten tekniikkakurssi 
 
Aikuisten tekniikkakurssista ilmoitetaan tarkemmin seuran 
sivuilla. 
 
 

LUISTINKIITÄJÄT KASVAA 

 
Luistinkiitäjien 
jäsenmaksun maksoi 
viime talvena n. 270 
jäsentä. Pääosa 
jäsenistä käy itse 
säännöllisesti  
luistelemassa. Seuran 
budjetin loppusumma 
on noin 54.000 euroa, 
josta 90% käytetään 
nuorten 
valmennusolosuhteiden 
kehittämiseen.  

 
JUNIOREIDEN MM-
LUISTELUJEN 2017 
JÄRJESTELYT ETENEVÄT 
 
Oulunkylässä järjestetään 
helmikuussa 2017 
junioreiden MM-luistelut. 
Kisojen järjestelyt ovat 
hyvässä vauhdissa. Kisojen 
suojelijaksi on lupautunut 
presidentti Sauli Niinistö. 
 

 
 
OULUNKYLÄÄN UUSI 
TULOSTAULU 

 
Helsingin Liikuntavirasto on 
hankkinut Oulunkylään 
uuden videotulostaulun. 
Taulu asennetaan syksyn 
aikana takasuoralle. 

Luistelukoulu 
 
Luistinkiitäjien ja HTL:n yhteinen Luisteluakatemia jatkuu koko 
kauden ajana. Tarkemmat tiedot www.luistinkiitajat.fi.  

Pikaluistelun harjoitusryhmät 
 
Seuran pikaluisteluryhmiin otetaan uusia luistelijoita. Ryhmillä 
on harjoituksia 5 - 6 kertaa viikossa, ja paras päivä tulla 
mukaan on tiistai tai keskiviikko. 
 

Luistinkiitäjien seuraleiri 
järjestettiin taas Berliinissä 
lokakuussa 

http://www.luistinkiitajat.fi/
http://www.luistinkiitajat.fi/@Bin/2873139/dsc_6133_30238805340_o.jpeg
http://www.luistinkiitajat.fi/

