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OHJELMA 

”Rakkaudesta luisteluun - NTL” 

1. Haave omasta taitoluisteluseurasta   
2. Päätös seuran perustamisesta syntyy 
3. Luistelunriemua ulkojäillä 
4. Jäähallin rakennus 
5. Meillä menee hyvin! – NTL:n huippuvuodet 
6. Carita Takalan muistolle 
7. S.O.S – apua tarvitaan 
8. NTL nukkuu talviuntaan 
9. Uusin voimin, uusin kujein – seuran henkiin herätys 
10. Tahdolla ja tunteella nousukiitoon 
11. Kiitos 

 

Musiikki   ABBA 

Käsikirjoitus   Sanna Poikkimäki 

Ohjaus ja suunnittelu  Sanna Poikkimäki 
   Maj Lajunen 
   Laura Einistö 
 
Ohjelmien harjoittelu  Maj Lajunen 
   Sanna Poikkimäki 
   Laura Einistö 
   Eveliina Elg 
   Essi Bruun 
   Marja Kinnunen 
 
Kertoja   Heini Schaber 
 
Valaistus   Vesa Luukkanen & co. 
 
Lavasteet   Hannu Kauremaa 
 
 



On vuosi 1980. 
Nurmijärvellä pelataan jääkiekkoa tarmokkaasti intoa puhkuen. 
Jääkiekkoseura Kurran aktiivi Eira Laaksonen puuhaa seuralle jos 
jonkinmoista talkoohommaa jään kolaamisesta lähtien. Puuhastelun 
keskellä hän ryhtyy haaveilemaan, että ronskien kiekkopoikien 
joukkoon saataisiin myös taitoluistelijoille omaa toimintaa. 
 
11.11.1980. 
Viiden hengen rautainen naisjoukko kokoontuu yhteen Eira 
Laaksosen ja Elina Korpi-Halkolan johdolla toteuttamaan haavettaan. 
Sinä päivänä päätettiin aloittaa Nurmijärvellä jääkiekkoseura Kurran 
alaisuudessa taitoluistelutoiminta. Päävalmentajaksi valittiin Carita 
Takala, josta lehkeytyikin seuran kantava voima, oikea ”hengetär”. 
 
”Aamulla katsottiin taivaalle, että päästäänkö tänään jäälle.” 
Luistelun riemua koettiin ulkojäillä Nurmijärvellä ja Klaukkalassa 
kerran viikossa, kun taitoluistelijat kokoontuivat harjoituksiinsa. 
Peruutus vuorolle saattoi tulla saman päivän aikana, jos 
pakkaslukema kipusi liian korkeaksi tai jää oli kelvottomassa 
kunnossa. Sitkeästi paikalle saapuivat kuitenkin kovastakin 
pakkasesta huolimatta niin luisteljat kuin vapaaehtoisetkin, jotka 
ottivat jään laidalla luisteluilmoittautumisia vastaan. Mukaan 
luistelutoimintaan pääsi 30 markan jäsenmaksulla. Kaikki tehtiin 
talkootyönä. 
Hyvin nopeasti huomattiin taitoluistelun harjoitteluolosuhteille 
asettamat vaatimukset: jään kunto oli oltava hyvä, musiikkisoitinta 
tarvittiin ja luonnonjäillä toiminta jäisi harrastajatasolle. Vuonna 
1982 luistelijoita oli jo 118. Haaveiltiin jäähallista. 
Taitoluistelijat irtaantuivat Kurrasta vuonna 1985, jolloin Nurmijärven 
Taitoluistelijat perustettiin. 
 
Vuosi 1989. 
Ihmeiden aika ei ole ohi. Haaveet toteutuvat jälleen ja Klaukkalaan 
kohoaa jäähalli. Luistelijat pääsevät harjoittelemaan kunnon jäälle, 
lämpimämpiin olosuhteisiin. Mukaan innostuu entistä enemmän 
suuria luistelijalupauksia. Carita Takala vie tunteenpalolla toimintaa 
eteenpäin. 
 



Mainetta ja kunniaa. 
1990-luku oli taitoluistelijoille voiton juhlaa. Toiminnassa oli 
parhaimmillaan yli 200 luistelijaa ja jäätäkin yli 12 tuntia. 
Luistelijoilla oli mahdollisuus valita joko yksinluistelu tai 
muodostelmaluistelu. Valmentajia oli vuonna 1995 melkein 20 ja 
taustalla toimi aktiivinen johtokunta. Taitoluistelun tulevaisuus näytti 
valoisalta. 
 
”Ei päivää tiedä, ei hetkeä kukaan, milloin on mentävä 
noutajan mukaan.”  
Syksy 2001 jäi Nurmijärveläisten taitoluisteluystävien mieleen 
surullisena. Seuran kantava voima ja nurmijärveläisten luistelijoiden 
äiti noudettiin yllättäin taivaan kotiin. Caritan muistoa kunnioittaen 
toimintaa jatkettiin parhaan kyvyn mukaan ja päävalmentajaksi ryhtyi 
Piia Ojala. 
 
S.O.S 
Hätähuudot kaikuvat. Luistelijamäärät vähenevät, jäätä ei saada 
tarpeeksi, jään hinta nousee, seuran vanhimmat luistelijat lähtevät 
opiskelemaan ja muuttavat pois paikkakunnalta, valmentajapula 
vaivaa, aktiivisia vanhempia ei tahdo enää löytyä johtokuntaan. 
Sinnikkäästä yrityksestä huolimatta toiminta hiipuu vääjäämättä. 
 
Syksy 2006. 
Nurmijärven Taitoluistelijat ovat vaipuneet lepäämään ja toiminta on 
loppunut. Luistelukoulutoimintaa Klaukkalassa jatkaa Etelä-Vantaan 
Taitoluistelijat. Onneksi luistelijoille löytyy edelleen paikka, missä 
harrastaa. 
 
”Älä odota, että valoa alkaa näkyä tunnelin päästä. Ryömi 
tunneliin ja sytytä itse se valo!” 
Kyllä Nurmijärven kokoinen kunta tarvitsee oman taitoluisteluseuran. 
Miksi jakaisimme rahamme naapurikuntaan, kun voisimme käyttää 
sen omaksi ja kuntamme hyväksi? Oma seura on kuitenkin oma. Näin 
löivät viisaat päänsä yhteen Sanna Poikkimäki ja Maj Lajunen. He 
päättivät yrittää. 
 



Elämä ei tarjoa vakuuksia, vain valintoja, ei varmuutta, vain 
seurauksia, ei ennustettavia tuloksia – vain etuoikeuden yrittää. 
 
5.3.2009 
Perustamiskokous Klaukkalan jäähallilla. Paikalle saapuu Sannan ja 
Maj:n lisäksi neljä henkilöä. Ilmassa on jännitystä: mitä nyt tapahtuu, 
mitä seuraavaksi kuuluu tehdä? Kotijoukot rientävät apuun. Meillä on 
kasassa johtokunta. 
Nurmijärven Taitoluistelijat perustetaan uudestaan kolmen 
taukovuoden jälkeen.  
 
Kevät 2009 
Jäävuoroja haetaan 5,5 tuntia viikossa ja taitoluistelijat voittavat ne 
kaikki itselleen! On aika saada kasaan luistelijat ja valmentajat. 
Nurmijärven Uutisten auttava käsi ojentuu ja he sponsoroivat seuralle 
mainoksen lehteen luistelutunneista. Ryhmät täyttyvät viikossa.  
 
Kausi 2009-2010 
Luistelut alkavat elokuussa. Mukaan pyrkii kokoajan lisää 
luistelijoita, jotka jäävät odottamaan vuoroaan päästä mukaan. Sitä 
mahdollisuutta ei avaudu monelle koko kauden aikana. Luistelijat 
nauttivat eivätkä halua luovuttaa paikkaansa. Jäätunteja ei ole 
mahdollisuutta saada enempää. Tulevaisuus näyttää valoisalta. Kaikki 
on mennyt enemmän kuin nappiin loukkaantumisista huolimatta. 
Ilmassa on voitonjuhlan tuntua! 
 
ESIINTYJÄT 
 
Haaveet  Tenavien koirat ja hepat torstai ja lauantai 
Seuran perustajat Edistyneiden ryhmä 
Luistelijat ulkojäällä Koululaiset torstai 
Jäähallin rakentajat Tenavien leppikset torstai ja lauantai 
Huippuvuodet  
Carita takalan muistolle  
Toiminta hiipuu – apua! Koululaiset lauantai 
NTL ”talviunilla” Muodostelmaluistelukoulu 
Seura herää henkiin  
Nousukiito  Aikuisluistelijat 



 
 
 
 

 

 

 

 

KIITÄMME LÄMPIMÄSTI KAUDELLA 2009-2010 
SEURAAMME TUKENEITA YHTEISTYÖTAHOJA! 

 

Lammin Säästöpankki 
Nurmijärven Uutiset 

Toimistolaskenta 
Citymarket 

Nurmijärven Habita Oy 
Toyota Kaivoksela 

Klaukkalan Kuva ja Kello 
Ilmapallokeskus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


