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Pikaluistelujaosto
Hei,
viime vuosi oli menestyksekäs aikuisten sarjojen osalla. Jarkko Koponen voitti ensimmäisenä suomalaisena Finland
Ice Marathonin 200 km:n kuninkuusmatkan ja samalla Suomen mestaruuden. Jarkko oli lisäksi Rata SM- kisan
hopealla kuten myös Massastartin SM- kisassa. Antero Kotijärvi saavutti Rata SM- kisassa ja Massastartin SM- kisassa
kultaa sekä 200 km:n SM- kisassa hopeaa. Alisa Vainio oli Finland Ice Marathonin ja SM- kisan 100 km:n hopealla ja
Maria Miettinen samassa kisassa pronssilla. Pekka Moilanen oli Finland Ice Marathonin 100 km:n matkalla toinen ja
samalla M55 sarjan Suomen mestari. Timo Oinonen voitti Ratamaratonin SM- kisassa M65 sarjassa kultaa ja oli
voittaja Finland Ice Marathonin nastapyöräilyn 25 km:n matkalla. Ville Männistö sijoittui kolmanneksi Finland Ice
Marathonin 50 km:n matkalla. Toimimme Finland Ice Marathonin toteutuksessa ja järjestelyissä merkittävässä
roolissa.
Saimme useita merkittäviä asioita päätettyä seuran johtokunnassa, jaostostamme johtokunnan jäsenenä ja
sihteerinä toimi Timo Oinonen. Saimme aikaan seuran ja jaostojen uuden logon. Seurasäännöt päivitettiin. Eevi
Pirisen testamentin jatkotoimenpiteet ja jako-osuudet päätettiin. Kaiken kaikkiaan yhteistä tekemistä löytyi muiden
jaostojen kanssa.
Seuran uudessa johtokunnassa jaostostamme toimii jäsenenä, sihteerinä ja varapuheenjohtajana Timo Oinonen.
Ville Männistö on johtokunnan varajäsen.
Jaostomme puheenjohtajana, sihteerinä ja taloudenhoitajana toimii Timo Oinonen, varapuheenjohtajana toimii Ville
Männistö. Ville hoitaa myös asuasiat ja on nettivastaava. Vastuullisessa toimikunnassa ovat Timo Oinonen, Ville
Männistö, Ari Toivanen ja Jarkko Koponen. Ville toimii kiitettävästi ja aktiivisesti jaoston kehityksessä.
Lippumäen tekojääratahanke on hyvässä myötätuulessa. Suunnittelu etenee ja suunnitelmat valmistuvat
urakkakyselyjä varten 23.2.2018 mennessä. Jos Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyy investointiohjelman niin työt
alkavat keväällä 2018 ja luistelemaan päästäisiin 2018 syksyllä. Pukutilat olisivat ehkä vielä vaiheessa koska ne
tulevat olemaan uuden Tuplajäähallin yhteydessä. Maalirakennus valmistuisi kuitenkin tekojääradan kanssa yhtä
aikaa.
Lippumäen tekojääradan toteutuessa hyvinkin pian juniorityö käynnistetään välittömästi, ehkä jo ensi talvena.
Tulemme hankkimaan jaostolle junioriluistimia pikaluistelun alkuun pääsemiseksi. Varaamme Lippumäkeen
luisteluvuoroja tämän vuoden vaihteen jälkeen mikäli jää on siinä kunnossa.
Olemme tilanneet uuden lookin mukaisia asuja, suosio on ollut ennalta arvaamaton, asuja (takit ja trikoot) on
tilauksessa yli 60 kpl ja pipoja tilattiin 80 kpl. Jaoston tuki jäsenille asujen hinnoissa on merkittävä, koska olemme
hankkineet yhteistyökumppaneita. Asut on tilattu Hollannista (Lorini) custom-made tuotteina ja niiden toimitus on
tämän vuoden lopulla. Yhteistyökumppaneitamme ovat Osuma Henkilöstöpalvelut Oy, Elemenco Oy, Huurre Oy ja
KPY Osuuskunta. Yhteistyösopimuksissa on optioita, jotka toteutuvat mikäli juniorityö käynnistyy Lippumäen
tekojääradan myötä. Googlatkaa ja suosikaa yhteistyökumppaniemme palveluksia.
Osallistumme mahdollisesti Finland Ice Marathonin koululaisluistelun menunjakoon, siinä tarvitsemme teidän
talkooapua, samalla tuette jaostomme toimintaa.
Jos teillä on jotain varusteisiin liittyviä ongelmia tai hankintoja niin Leon Luistinpalvelu palvelee teitä edelleen,
keväällä myös perinteisesti Satamassa.
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