
 
 
Tervetuloa mukaan Tapparan taitoluistelukouluihin! 

 

Luistelukoulumme alkavat! 

 

Ensimmäisellä kerralla olemme vastaanottamassa sinua jäähallin aulassa ja 

ohjeistamme pukuhuoneisiin. Ilmoita tullessasi lapsen nimi ja luistelukouluryhmä 

saapuessanne. 

Sentterin jäähallissa ohjaajat hakevat luistelijat pukuhuoneista jäälle. Muissa 

luistelukouluissa vanhempi voi saattaa lapsen pukuhuoneesta vaihtoaitioon, jonka 

jälkeen luistelukoulutuntia voi seurata katsomosta käsin. Areenan harjoitushallissa 

luistelukoulua voi seurata kaukalon laidalta pleksin takaa.  

 

Luisteluvaatetuksen on hyvä olla joustava ja käsiin suosittelemme laittamaan 

sormikkaat. Lapsilla on jäällä kypärä, johon olisi hyvä laittaa tarra tai teippi, jossa on 

lapsen etunimi ja huoltajan puhelinnumero kirjoitettuna ohjaajille nähtäväksi (tarroja 

saatavilla ilmoittautumisessa).  

 

Saavu paikalle ajoissa, koppeihin pääsee 15 min ennen vuoron alkua. Pukukopit 

ruuhkaantuvat helposti, joten varatkaa aikaa varusteiden vaihtoon ja vessassa 

käyntiin. Mikäli mahdollista, tuo lapsi hallille mahdollisimman valmiina vaatetuksen 

puolesta. 

Tulettehan luistelukouluun ja jäähallille vain terveenä – sekä lapset että aikuiset.  

 

Sentterin luistelukoulu järjestetään Kaukajärven vanhemmassa jäähallissa. Nokia 

Areenan harjoitushalli on nyt ensimmäistä syksyä käytössämme ja areenan 

luistelukouluun ilmoittautuneet löytävät tämän viestin lopusta saapumisohjeet. 

Hervannan jäähalli sijaitsee maanalla ja jäähallin tiloihin kuljetaan hissillä. 

Kangasalla kokoonnumme uudemmassa harjoitushallissa. Lempäälässä 

luistelukoulutunnit pidetään harjoitushallin puolella ja Tesomalla uuden hallin takana 

vanhemmassa rakennuksessa. 

Jäähallien tarkemmat osoitetiedot löytyvät täältä .  

 

 

http://taitoluistelu.tappara.fi/taitoluistelu/yhteys/harjoituspaikat.html


 
 

Ensimmäisellä kerralla ohjaajat jakavat luistelijat tasoryhmiin. Syyskuun aikana 

ryhmiin voi mahdollisesti tulla vielä uusia luistelijoita tai luistelijat voivat vaihtaa 

ryhmästä toiseen. Tämän jälkeen ryhmäsiirroksia luistelukoulun sisällä pyrimme 

välttämään. 

 

Jokaisella luistelukoululla on myös oma vastuuohjaaja: 

Muodostelmaluistelukoulu: Oona Montonen, p. 044 987 9833 

Maanantai Sentteri: Sanni Kuusela p. 0400 399 612 

Keskiviikko Nokia Areena harjoitushalli: Erika Pentiläinen 

Keskiviikko Hervanta Aikuisten luistelukoulu: Petra Pääsky p. 0400 415 180 

Torstai Hervanta: Lotta Malinen p. 050 436 4614 

Torstai Kangasala: Aino Järvinen p. 044 060 1042 

Lauantai Lempäälä: Oona Montonen, p. 044 987 9833 

Sunnuntai Tesoma: Hanna Kiviniemi p. 040 525 6155 

Oman luistelukoulusi hallivastaavan tavoitat parhaiten teksti- tai whatsappviestillä. 

Huomioithan, että ohjaajilla ei aina ole heti mahdollista vastata viestiin. 

 

Luistelukoulua koskevissa (maksut, uudet ilmoittautumiset, oikean ryhmän valinta, 

ryhmän vaihtaminen tai lopetus) yleisissä kysymyksissä, olethan yhteydessä  

heidi.mattila@tappara.fi tai puh 050 562 7739 

 

Lämpimästi tervetuloa mukaan jäälle! 

 

 

Tappara ry/Taitoluistelu 

 

 

 

 

 

 

mailto:heidi.mattila@tappara.fi


 
 

Liite: 

Ohje Areenan harjoitushallin luistelukouluun saapuville 

- harjoitushalli sijaitsee Nokia Arenan eteläpuolella osoitteessa Tampereen 

Valtatie 17 

- ajo harjoitushallin ovelle tapahtuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen 

(google maps Tampereen Valtatie 15) pihan kautta 

- harjoitushallin sisäänkäynti sijaitsee aikuiskoulutuskeskuksen takana olevan 

parkkipaikan päädystä. Parkkipaikka on maksullinen ja tämä on harjoitushallin 

lähin pysäköinti 

- harjoitushallin ovi on lukittu ja kulkuun käytetään ovikoodia. Koodi toimii hallille 

tultaessa ulkona henkilöporttiin, ulko-oveen sekä pukukoppiin. Koodi toimii 

ainoastaa harjoituspäivänä 

- harjoitushallin ovikoodi on 34938* 

- ovikoodi on tarkoitettu ainoastaan harjoitushallin käyttäjille, joten ovikoodia ei 

tule jakaa ulkopuolisille. Näin takaamme harjoitusrauhan hallilla. 

- hallissa ei ole erillistä katsomotilaa 

 
 


