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Menestys sokaisee helposti, unohdetaan mitkä ovat todelliset klubihengen rakennusaineet ja sen ravinto. Menestymiseen tarvitaan paljon työtä, työtä ja jälleen työtä. Siihen
tarvitaan hikeä, ponnistuksia ja suuria uhrauksia ei ainoastaan urheilijoilta, heidän vanhemmiltaan ja valmentajilta vaan kaikilta klubilaisilta. Ilman tarmokasta ja innostunutta,
vapaa-aikaansa uhraavaa jäsenkuntaa ei menestystä luoda. HTK on pystynyt kehittämään koneiston, joka on yltänyt suuriin saavutuksiin.
Tällaisia ponnistuksia ja uhrauksia tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän ja siihen
meillä on poikkeuksellisen hyvät edellytykset. Jokainen jäsen: luistelijan isä, äiti, veli tai
sisar on tervetullut rakentamaan vahvaa HTK:ta.
Kova kilpailu niin lajin sisällä kuin eri urheilulajien välilläkin pakottaa meidät ponnistelemaan entistä enemmän yhteisen hyvän, oman klubimme, HTK:n puolesta .
Näin kirjoitti seuran puheenjohtaja Jane Erkko HTK:n Silmu-lehdessä vuonna 1980. Viesti
on sama tänään, vuonna 2008. Menestykseen tarvitaan meitä kaikkia ja meidän jokaisen panosta. Yhdessä voimme tehdä tästä kaudesta menestyksen vailla vertaa.
HTK:n jäsenlehti ilmestyi 80-luvulla nimellä Silmu, 90-luvulla nimeksi vaihtui HTK News.
Lehti on kaivettu esille arkistojen pölyisistä kätköistä. Tällä kaudella HTK News Silmu
tulee ilmestymään sähköisenä versiona kuukauden-parin välein, silloin kun tiedotettavaa
on. Kun sinulla on juttuideoita, ota meihin yhteyttä!
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Vapaaehtoiseksi EM-kisoihin?

Syksyn tärkeitä päivämääriä

Taitoluistelun EM-kisat järjestetään Helsingissä 2025.1.2009 Hartwall Areenalla. Kisaorganisaatio kaipaa vahvistusta raatajia iloiseen joukkoonsa. Erityistä tarvetta on seuraaviin tehtäviin:

15.9.2008
Seuran syyskokous maanantaina 15.9.2008 klo
18.30 Kisahallin kokoushuone, 2.krs. Käsitellään
tilinpäätös tilikaudelta 1.4.2007-31.3.2008.

tavaroiden ja kalusteiden roudaukseen,
rakentamiseen ja jäähuoltoon,

26-28.9.

musiikkitiimiin,

Yksinluistelun kilpailukausi alkaa Tikkurila Trophyssa

ensihoitoon ja ensiapupäivystykseen,
4.10.2008

cateringiin,

ML preseason tapahtuma (HTK:laisista Finettes,
Team Finastic, Rockettes) - tuomarit arvioivat ohjelmien rakenteen ei yleisöä

autonkuljettajiksi,
sisäiseen kulunvalvontaan.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset

Seurapäivä

www.em2009.fi/organisaatio/vapaaehtoiset/
Kauden uudet ohjelmat seurapäivässä viikon 42
tienoilla, tarkka päivämäärä vahvistetaan myöhemmin

Varainhankintaa

31.10. 1.11.2008

ilmoitushankintaa, nimitukijoita, talkoita

Muodostelmaluistelun kisakausi alkaa SMjunioreiden ja SM-senioreiden 1.valintakilpailulla
8.-9.11.2008
ML noviisit, minorit ja avoimen sarjan joukkueet aloittavat kisakautensa
5.-7.12.2008
Yksinluistelijat leirillä Kisakalliossa
13.-14.12.2008
HTK järjestää ML 2.valintakilpailut LänsiAuto Areenalla. Kisat televisioidaan Urheilukanavalla. Talkookutsu
ja lisätietoa sponsorihankinnasta tulossa.
Joulujuhla
Koko seuran yhteinen joulujuhla alustavan suunnitelman mukaisesti LänsiAuto Areenalla kisojen jälkeen
su 14.12.

Julkaisemme tänäkin vuonna kausijulkaisun. Se toimii erinomaisena varainhankintavälineenä joukkueille ja ryhmille. Vaikka määräaika ilmoitusten hankkimiselle jo umpeutuikin voit nopeasti toimimalla vielä
kartuttaa joukkueesi tai ryhmäsi kassaa. Jos mediakortti on kateissa saat uuden joukkueejohtajaltasi. Toimi heti! Ota asia hoitaaksesi jo tänään!
Nimitukijoita mahtuu mukaan vielä koko joukko. Moni kummi ja mummi tai naapuri ja työkaveri tukee
mielellään urheilevan nuoren taivalta ainakin 20 eurolla. Rahat joukkueen tilille, nimet joukkueenjohtajalle. Toimi 30.9. mennessä. Helppoa.
Kirjapaino ja pakkaustalkoita on tarjolla usein lyhyellä varoitusajalla. Nämä talkoot ovat iso erä kauden
varainhankinnassa. Vain riittävän hyvä osanotto takaa, että talkoita on tarjolla. Tule mukaan kun kutsu
käy! Tutustut samalla seuraväkeen.

Muista tämä kausimaksuista:
Maksa laskusi ajallaan eräpäivään mennessä
tumisen.

maksamattomat kausimaksut saattavat estää kilpailuihin osallis-

Tilapäisen maksuongelman yllättäessä ota yhteyttä seuran toimistoon ja sovi maksuaikataulusta.
Käytä laskulla olevaa viitenumeroa

jokaisella laskulla on omansa.

Kyseessä on kausimaksu, jonka voi suorittaa kuukausittain tasaerissä. Kyseessä ei ole kuukausimaksu.
Luistelukoulumaksut suoritetaan yhdessä erässä.

Uusia tuulia valmennustiimeissä
Yksinluistelijat

Luistelukoulut
Kaikki alkaa luistelukouluista. Tänä syksynä koulumme
käynnistyivät viikolla 36. Mukaan on ilmoittautunut yli 200
innokasta luistelijaa. Hienoa! Luistelu on tie elinikäisen harrastuksen pariin.

Yksäreitämme muutaman vuoden luotsannut Nuriya Pirogova päätti keväällä vaihtaa työnantajaa ja valmentaa nyt Joensuun Katajan luistelijoita. Nuriya teki hyvää työtä ja luistelijan alkumme kehittyivät hänen johdollaan hyvin.
HTK netissä
Valmentajan vaihdos aiheutti pientä kohinaa ja osa luistelijoista päättikin siirtyä toisiin seuroihin harjoittelemaan. Ne
www.helsingintaitoluisteluklubi.com
jotka jäivät seuraamme joko siirtyen muodostelmaan tai
www.minimints.net
pysyen yksäreissä tekivät hyvän valinnan ja ovat onnekkaita.
http://personal.inet.fi/urheilu/finettes/
Paiu Carlson, yksinluistelun päävalmentajamme, aloitti tehwww.teamfintastic.fi
tävässään elokuun alussa. Saimme joukkoomme tavoitteelwww.rockettes.fi
lisen ja pidetyn valmentajan. Paiun myötä olemme uudistawww.stardusthtk.suntuubi.com
neet yksinluistelun ryhmiä ja saaneet joukon uusia luisteliwww.luistelu.fi
joita. Nyt meillä on kilpailevia yksinluistelijoita neljässä ryhmässä:
Vakuutusturva kuntoon
K1 SM-juniori ja juniorit
KA aluedebytantit, aluenoviisi, aluejuniori
K2 silmut
K3 minit
Näin alkukaudesta kun uusia kilpaohjelmia on hiottu kisakuntoon on harjoituksia ollut normaalia enemmän joillakin
ryhmillä jopa 9h viikossa kausisuunnitelman 6h asemesta.
Määrät tulevat kauden aikana tasaantumaan siten, että
pysytään kausisuunnitelman puitteissa.
Yksinluistelun avustavina valmentajina toimivat Sanna-Maija
Wiksten, Olivia Yli-Pelkonen ja Ida Mettälä.
Muodostelmaluistelu
Muodostelman kilparyhmien valmennustiimi on sekin kokenut muutoksia kun Kaisan oikea käsi, Katri Mäkelä, muutti
kotikonnuilleen Turkuun. Valmennustiimin muodostavat
Kaisa Niemisen johdolla Mia Manninen ja Milja Sarkkinen.
Tämän trion vastuulla ovat Rockettes, Team Fintastic, Finettes ja MiniMints.
Avoimen sarjan joukkueet ovat viime kauden tiimien hoteissa. Stardustia valmentavat Jenni Salo ja Heidi Kovanen,
JääPrinsessoja Milja Sarkkinen ja JääLeidejä Pauliina Heikkilä. JääTähdet vetää tämän kauden henkeä ja palaa mukaan kun joukkue on riittävän kokoinen kilpailemaan.
Sekä yksäreiden että muokkareiden tanssiopettajat ovat
uusia. Tervetuloa Tanja, Kirsi, Ilona ja Marika.
Kehitysryhmä Tintit ja Timantit harjoittelee 2-4 kertaa viikossa jäällä. Kehitysryhmissä luistelijat valmistautuvat kilparyhmiin siirtymiseen joko muodostelmaan tai yksäreihin.
Tervetuloa klubiin kaikki uudet luistelijat ja valmentajat!

Seura vakuuttaa kaikki alle 15-vuotiaat luistelukoululaiset.
Muiden tulee itse huolehtia siitä, että vakuutukset ovat kunnossa.
Kilpaluistelijoiden tulee lisäksi lunastaa asianmukainen lisenssi. Ilman lisenssiä ja vakuutusta ei luistelijaa voida ilmoittaa kilpailuihin.
Jokainen lunastaa itse lisenssinsä STLL:n nettisivujen kautta
osoitteesta www.stll.fi/lisenssit.
HTK:n hallitus 2008-2009
Jean Borgström, puheenjohtaja
Virpi Kunnas-Helminen, varapuheenjohtaja
Eero Eloranta, jäsen
Jukka Kero, jäsen
Reijo Niinivaara, jäsen
Kirsi Nurmi-Haikonen, jäsen
Pia Nyberg, jäsen
Kirsi Pettilä, varajäsen
Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä
maanantaina.
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