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Nurmijärven Taitoluistelijat 



Nurmijärven Taitoluistelijat ry 

Nurmijärven Taitoluistelijat on alun perin jo vuonna 1980 alkunsa saanut 
luisteluseura, jossa luistelua harrastetaan nautinnolla ja täydestä sydämestä.  

Toiminnan käynnistyttyä pienen tauon jälkeen uudelleen elokuussa 2009 seuran 
pääpaino on ollut harrastustoiminnassa. Luistelijat ovat voineet valita yhden tai 
useamman tunnin luistelukouluryhmissä tai muodostelmaluistelukoulun. Lisäksi 
seurassa on harjoitellut kahdesti viikossa jäällä ja kahdesti oheisissa innokas ns. 
edistyneiden ryhmä, johon valmentajat ovat valinneet luistelijat. Aikuisetkin ovat 
päässeet nauttimaan luistelunriemusta perjantai-illan aikuistunnilla.  

Tällä kaudella seuralle myönnettiin jääaikaa yhteensä 5,5 tuntia viikossa ja 
luistelijoita on ollut reilu 150, joista 59 luistelee kahdesti viikossa. Käytännössä kaikki 
luistelupaikat ovat olleet koko kauden ajan täynnä eikä kaikille halukkaille ole voitu 
tarjota luistelupaikkaa. 

Jäähallin yhteystiedot  Seuran yhteystiedot 

Klaukkalan jäähalli  Puhelin: +358 50 596 2880 
Lepsämäntie 12   Sähköposti: info@njtl.fi 
01800 Klaukkala  Internet: www.njtl.fi 
 

Johtokunta 2009-2010 
Puheenjohtaja Sanna Poikkimäki sajopo@gmail.com   
Varapj Mika Kivilompolo mika.kivilompolo@gmail.com  
Jäsen Arja Suorsa                  arja.suorsa@gmail.com 
Jäsen Maj Lajunen                majlajunen@windowslive.com 
Jäsen Vesa Vuorinen            vesa.vuorinen@gmail.com 
Jäsen Merja Winsten           merja.winsten75@gmail.com 
 

Kausijulkaisun tekijät: 
Sanna Poikkimäki 
Kuvat: Valokuvaamo Taikahetki ja Vesa Vuorinen 
Painopaikka: Yliopistopaino, Helsinki 2010 
  



STLL:n tervehdys 

Onnittelut 1-vuotiaalle, mutta jo melkein aikuisen mittoihin 
kasvaneelle Nurmijärven Taitoluistelijoille! 

Taitoluistelulla menee tällä hetkellä todella lujaa.  

Laura Lepistön menestyksen innoittamana seurojen 
luistelukouluryhmät pursuavat. Uusia tyttöjä ja poikia on 
tulossa lajin pariin enemmän kuin seurat pystyvät ottamaan 
vastaan jääaikojen puutteessa. On kuitenkin ihailtavaa, 
miten seuratoimijat pystyvät venyttämään toimintaansa ja jakamaan niukkaakin 
niukempia jääresursseja eritasoisten valmennusryhmien käyttöön.  

Olosuhdeasiat ovat nousseet puheenaiheeksi taitoluisteluseuroissa ympäri Suomen. 
Toivoisin, että kunnan päättäjät huomaisivat, miten arvokasta työtä 
taitoluisteluseuroissa tehdään. Lapset oppivat luistelemaan, mutta samalla he saavat 
muitakin valmiuksia. Taitoluisteluharrastukseen kuuluu olennaisesti tanssi, baletti, 
ketteryyslajit, musiikki ja sen tulkinta.  

On hatun noston paikka, että Nurmijärvellä aloitettiin taitoluisteluvalmennus 
uudestaan. Teette todella tärkeää nuorisotyötä. Suomessa on suunnaton määrä jo 
lopettaneita taitoluistelijoita, jotka sopivat malliesimerkiksi kaikille lapsille. He ovat 
koulutettuja, hyvin menestyneitä ja tasapainoisia nuoria. 

Kiitos Nurmijärven Taitoluistelijat, että omalta osaltanne opetatte lapsille liikunnan 
ilon. Uskon, että myös Nurmijärven kunnassa huomataan seuranne toiminta ja sen 
tulokset. Opitaan näkemään, mitkä toimenpiteet johtavat parhaaseen tuloksen 
aikuiseksi kasvamisessa. 

Onnea erinomaisesti alkaneelle työllenne! 

Lea Hietala 

Toiminnanjohtaja 

Suomen Taitoluisteluliitto 

  



Nurmijärven kunnan tervehdys 
 
Syksy 2009 toi Nurmijärvelle jälleen oman 
taitoluisteluseuran, ja ensimmäinen kausi osoittautui 
heti menestykseksi. On ilo ja kunnia saada tervehtiä 
taitoluisteluväkeä, joka niin innolla ja antaumuksella 
lajiaan harrastaa. Oli kyse sitten pienistä tai isoista 
luistelijoista, jäällä liitelyä seuratessa voi nähdä ilon ja 
onnistumisen riemun. Olen tyytyväinen voidessani 
Nurmijärven liikuntalautakunnan puheenjohtajana 
todeta kauden päätteeksi, että seura kasvaa ja voi hyvin – taitoluisteluinnostus on 
saanut meidät valtaansa. 

Kausi päättyy hyvissä tunnelmissa, tästä on hieno jatkaa! 

Tarja Salonen 
Nurmijärven kunta 
Liikuntalautakunnan puheenjohtaja 
 
 
 
  



Puheenvuoro puheenjohtajalle  
 
Tervehdys NTL-ystävät! 
On ilo saada olla tässä asemassa ja päästä etunenässä  
kuuluttamaan NTL:n tämän toimintavuoden ilosanomaa. 
Sitä, kuinka yhteisvoimin olemme saaneet kasaan aimo 
joukon  intoa puhkuvia luistelijoita ja osoittaneet, että 
omalle taitoluisteluseuralle on kunnassamme tarvetta. 
 
Takana ei ole helppo vuosi. Vähäisen jäämäärän vuoksi ryhmämme täyttyivät jo 
ennen luistelukauden alkua viime keväänä muutamassa päivässä. Jouduimme 
tarjoamaan ns. tyhjää kättä kymmenille ja taas kymmenille luistelupaikan 
havittelijoille. Varapaikoilla odotteli koko vuoden ajan 20-40 luistelijaa. Valmentajien 
määrässä ei ollut varaa sairastumisiin ja oma loukkantumiseni aiheutti loppusyksyksi 
valmentajavajeen. Aktiivisia sijaisia oli onneksi tarjolla tasaisesti. Uudelle seuralle 
vastaan tuli useita yllättäviä haasteita.  
 
Mutta kaikki tämä oli vaivan arvoista! Saimme iloita luistelijoiden taitojen 
karttumisesta ja aivan loistavan hienosta joulutapahtumasta, jonka järjestimme 
yhteistyössä Seven ringettesin ja Kurran kanssa. Olemme näyttäneet kyntemme ja 
nousseet jälleen yhdeksi maamme ammattitaitoisista taitoluisteluseuroista. 
 
Tässä vaiheessa katseet ovat jo pitkällä ensi kaudessa. Seuraa kehitetään askel 
kerrallaan entistä haluttavammaksi ja toimivammaksi. Tulevalla kaudella toimintansa 
aloittaa kilpailevan muodostelman Tulokas-joukkueen ja yksinluistelijoiden Taitajat- 
sekä Tintti-ryhmien lisäksi liikunnallinen iltapäiväkerho. Myös seuran organisaation 
on tarkoitus uudistua. 
 
Menestystarina rakennetaan yhteisvoimin nyt ja tulevaisuudessa. Suuri Kiitos kaikille 
valmentajillemme, vapaaehtoisille, yhteistyötahoille, vanhemmille, luistelijoille ja 
erityisesti johtokunnalle onnistuneesta vuodesta! 
 
Loistavan luistavaa kevättä ja kesää toivottaen, 
Sanna Poikkimäki 
Nurmijärven Taitoluistelijat 
Johtokunnan puheenjohtaja 



Valmennusjengi vuonna 2009-2010 

      
     Maj Lajunen 

• I-tason yksinluisteluvalmentajatutkinto, STLL 
• Jäätanssin perusteet, STLL 
• Askeltekniikka, STLL 
• Kasvattaseuroja vuodesta 1979 HTK, EVT ja NTL 
• Kilpaura jäätanssissa kansallisella ja SM-tasolla -84-89 
• Toiminut aiemmin taitoluistelunohjaajana ja 

valmentajana NTL:ssä (-89-94, -03-05), HSK:ssa (-95-96), 
Porvoon taitoluistelijoissa (-96-98), Turun riennossa (-
98-99) ja EVT:ssä (-08-09) 

 
Sanna Poikkimäki 

• I-tason yksinluisteluvalmentajatutkinto, STLL 
• Kaaret ja käännökset-kurssi, STLL 
•  Askeltekniikka, STLL 
• Jäätanssin perusteet, STLL 
• Kilpaura muodostelmassa KuLs:ssa Kuopiossa -91-96 
• Toiminut aiemmin taitoluistelunohjaajana ja 

valmentajana Kuopion Luisteluseurassa (1993-1997), 
Kotkan Reippaassa (2000-2001), Espoon Jäätaitureissa 
(2001-2005) ja EVT:ssä (2006-2009) 
 

    Laura Einistö 
• I-tason yksinluisteluvalmentajatutkinto, STLL 
• Aloittanut yksinluistelun NTL:ssä vuonna 1989 
• Luisteli EVT:ssä ja HOT:ssa kansallisella ja SM-tasolla        

 10 vuotta 
• Fysioterapeutti, erikoistunut lasten fysioterapiaan, 

työskentelee Klaukkalan fysikaalisessa hoitolaitoksessa 
• Taitoluistelunohjaajana Hopeaterissä 1997-2001 
• Vastuuvalmentajana Vihdin Taitoluistelijoissa 2000-

2005 

 



  Eveliina Elg 
• Luistelun ohjauksen perusteet, STLL 
• Kilpailee edelleen muodostelmassa HL:n kansallisissa 

junioreissa 
 
 
 
 
 

Marja Kinnunen 
• Kasvattiseura Oulun luistelukerho  
• Kilpailu-ura aloitettu yksinluistelussa ja lopetettu 

muodostelemassa 1992  
• Lukioajan mukana ESJT:n lopettaneiden kilpailijoiden 

porukassa, joka oli cheerleaderinä laidalla ja esiintyi 
jäällä Kiekko-Espoon lätkämatseissa. 

• Kaisla-tytön äiti  
• Koulutus Psychology Bsc + sosiaalipsykologi (lyhyesti 

VTM), ammattina Tutkija 

 
Lisäksi ohjaajina kaudella 2009-2010  toimineet: 
 
Essi Bruun – luistelukoulu ja muodostelma 
Mira Talvisto – luistelukoulu ja muodostelma 
Heidi Kovanen – luistelukoulu ja muodostelma 
Emilia Elg - luistelukoulu 
 
Aivan mahtavan tenavien apujoukon saimme kasaan omista innokkaista 
luistelijoistamme.  
 

ISO KIITOS 
Petra Riikonen  Salla Kähkönen  Mirva Lukkari 
Elina Salovuori  Venla Hietala  Elina Talvisto  
Elli Tuohimetsä 
  



Luistelukoulusta tarttuu into 
 
Luistelukoulu on väylä luistavaan elämään! Perusluistelutaito on kaiken perusta ja se 
opitaan luistelukoulussa leikkimielellä, mutta tosissaan harjoitellen. Tutussa ja 
turvallisessa ilmapiirissä, osaavien ohjaajien opastuksella harjoittelu sujuu kuin 
tanssi. Luistelukouluun panostaminen on Nurmijärven Taitoluistelijoiden toiminnan 
keskeisin asia.  
Luistelukoulussa opetellaan luistelun peruselementtejä, joita ovat mm. eteen- ja 
taaksepäin luistelu, jarruttaminen, painonsiirto, kaaret, käännökset, askeleet, liu’ut 
sekä alkeishypyt ja –piruetit. 
Luistelukoululaisten kehittymistä tuetaan siirtämällä heitä aktiivisesti eteenpäin eri 
kehitysryhmissä taitojen karttuessa. Tärkeintä on, että luistelun ilo säilyy ja 
harjoittelu tuntuu mielekkäältä. Myös luistelukoululaisille tarjotaan mahdollisuus 
esiintymiseen vähintään kerran vuodessa järjestettävässä näytösluontoisessa 
tilaisuudessa.  
 

Luistelukouluryhmät kaudella 2009-2010 

 
Torstain tenavien Leppis-ryhmä 

Minja Peltonen, Iisa Bloigu, Wilma Mattila, Mila Mensio, Oona Pasanen, Nia Käyhty, 
Jenni Mikkola, Heidi Lindholm, Anni Arola ja Elli Korpela 
Kuvasta puuttuvat: Rosa Saarnio. Ryhmää valmentaa Maj Lajunen  



 
Torstain tenavien Koira-ryhmä 

Anni Vuorikallas, Pinja Poikkimäki, Nella Järvinen, Sanni Sainio, Aino kari, Emma 
Olkkonen, Pihla Suominen, Eevi Nikkilä, Aada Leskelä, Aada-Elmiina Palosaari ja Anni 
Nikkilä. Ryhmää valmentaa Laura Einistö 
 

 
Torstain koululaisten Koira-ryhmä 

Erica Blomqvist, Lumi Remahl, Alina Sarka-alho, Mirella Majapuro, Julia Saarnio, Julia 
Parkkinen, Melina Aronen, Bea Oksanen, Saana Kivilompolo, Matleena Lemberg, 
Hanna Poikkimäki ja Eini Pietikäinen. Ryhmää valmentaa Sanna Poikkimäki. 



 
Torstain koululaisten Heppa-ryhmä 

Julia Tuuri, Laura Pulli, Noora Kovalainen, Beda Tuuri, Mimosa Aronen, Jasmin Hilari, 
Lotta Remahl, Aada Bloigu, Aada Kivilompolo, Heta Laitinen, Sini Hussa 
Kuvasta puuttuvat: Vera Kettunen. Ryhmää valmentaa Laura Einistö  

 
Lauantain tenava-ryhmän Leppikset 

Esra Gyzel, Sanna Sappinen, Saana Juusola, Kalle Laasonen, Minea Vaulamo, Rea 
Perkovuo, Ellen Kuusisto, Sini Kyllönen, Jenna Aulanko, Erin Bemeleit   
Kuvasta puuttuvat: Rosa Kareinen, Riikka Kareinen, Rosa Saarnio 
Ryhmää valmentaa Maj Lajunen. Kuvassa Essi Bruun sekä apuohjaajat Elina Salovuori, 
Salla Kähkönen, Mirva Lukkari ja Petra Riikonen. 



 
Lauantain tenava-ryhmän Koirat 

Pinja Poikkimäki, Nella Järvinen, Ilona Karjalainen, Ida Puttonen, Saana Silvennoinen, 
Saara Larinoja, Maddja Pasanen, Emilia Laasonen, Fatim Diakite 
Kuvasta puuttuvat: Venla Kuusinen ja Pihla Sutinen. Ryhmää valmentaa Eveliina Elg. 
 

 
Lauantain tenava-ryhmän Hepat 

Viivi Juusola, Reetta Suontausta, Laura Murtoniemi, Annu Ryhänen, Siiri Iso-Tryykäri, 
Kaisla Sutinen, Eevi Nikkilä, Pihla Suominen, Aino Kari, Sanni Sainio, Vilma Miettinen, 
Aada-Elmiina Palosaari ja Anni Nikkilä. Ryhmää valmentaa Sanna Poikkimäki 



 
Lauantain koululaisryhmän Leppikset 

Ilona Murto, Laura Kauremaa, Emmi Luoma-aho, Emilia Uotila, Ella Numminen, Vilma 
Huotari, Saana Kivilompolo, Essi Kykkänen, Kaisa Karjalainen, Tea Harilainen, Ella 
Korsman, Roosa Kivilä, Anni kantola. Kuvasta puuttuu Pinja Turunen.  
Ryhmää valmentaa Sanna Poikkimäki 
 

 
Lauantain koululaisryhmän Koirat 

Sonja Miettinen, Tytti Petrell, Seela Nurmi, Matleena Lemberg, Aada Kivilompolo, 
Taija Petrell, Melina Aronen, Liia Keravuori, Julia Tuuri, Lotta Nurmela ja Heta 
Laitinen. Kuvasta puuttuu Sini Hussa. Ryhmää valmentaa Eveliina Elg. 



 
Lauantain koululaisryhmän Hepat 

Mirva Lukkari, Elina Salovuori, Noora Kovalainen, Venla Hietala, Vera Kettunen, Beda 
Tuuri, Mimosa Aronen, Laura Pulli, Jasmin Hilari, Hanna Poikkimäki 
Kuvasta puuttuu Julia Saarnio, Lotta Remahl ja Vladik Anohins 
Ryhmän valmentajana toimii Maj Lajunen. Kuvassa valmentaja Essi Bruun. 
 
Luistelijahaastattelu – Pinja Poikkimäki  
  
Minkä ikäinen olet? 
4v.  ja lokakuussa on minun synttärit 
Milloin aloitit luistelun? 
2-vuotiaana, olin melkein kolme  
Missä ryhmässä ja kuinka usein luistelet? 
 Tenavien koirat-ryhmässä kahdesti viikossa 
Mikä luistelussa on kivointa? Ei mikään, siellä ei voi leikkiä.    
Mikä luistelussa on vaikeaa? Sisiliskoliuku...mutta osaan sen kyllä jo. 
Mitä haluaisit luistelusta vielä oppia? Tarjotinliu’un 
Mikä sinusta tulee isona? Isosisko   
 
Näin vastasi tomera Pinja-tyttö päiväkodin tädin esittämiin kysymyksiin luistelusta. 
 
  



Aikuisluistelu 
 
Aikuisluistelu tarjoaa luistelun riemua kaikille ikään, kokoon, näköön tai sukupuoleen 
katsomatta. Mukaan voi tulla entinen taitoluistelun harrastaja, ensimmäistä kertaa 
luistimet jalkaansa laittava tai luistelusta ja kuntoilusta muuten vaan innostunut yli 
18-vuotias nainen tai mies. 

Luistelutunnilla voi päästellä viikon höyryt pihalle rentoutuen ja kuntoillen samaan 
aikaan. Huumori ja liikkumisen ilo ovat aikuisluistelun ydin. Sen lisäksi tunneilla 
harjoitellaan perusluistelutaitoja, kokeillaan taitoluistelun eri alalajeja sekä 
kuntoluistellaan sanan varsinaisessa merkityksessä. 

Menneellä kaudella aikuisia ovat ilahduttaneet vierailullaan Katri Laakso 
kuntoluistelun merkeissä sekä Susanna Peltola jääntanssin alkeita opettaen. 

 

 
Marjatta Soininen, Erkki Soininen, Tiina Keravuori, Katri Metsämäki, Anja Antila, Arja 
Laukala, Mari Mikkola, Mervi Anttilainen, Arja Suorsa, Arja Ryhänen, Satu Arola, 
Sanna Kari, Piia-Stiina Mattila, Tarleena Horto, Kaisa Sainio. 
Kuvasta puuttuvat: Anna Henttonen, Marja Kinnunen, Heini Kuikka, Heidi Kovanen, 
Katja Lähteenmäki, Sirpa Saarto ja Ulla Miettinen. 
Ryhmän valmentajina toimivat Maj Lajunen ja Sanna Poikkimäki 
 



Muodostelmassa opitaan tiimityön taitoja 
 

Muodostelmaluistelu on taitoluistelun joukkuelaji, jossa jäällä luistelee yhtä aikaa 12-
24 luistelijaa muodostaen erilaisia kuvioita. Siinä yhdistyvät taitoluistelun liikkeen, 
musiikin ja yhdessätekemisen parhaat ja esteettisimmät puolet. 
Muodostelman peruskuvioita ovat piiri, blokki, rivi, mylly ja läpimeno sekä näiden 
helpommat ja vaikeammat muunnelmat. Englanninkielisen nimensä, Synchronized 
Skating, mukaisesti luistelussa vaaditaan liikkeiden samanaikaisuutta ja 
yhdenmukaisuutta sekä kuvioiden tarkkuutta. 

Elementtien tekoon liittyvät erilaiset otteet eli erilaiset tavat, joilla luistelijat pitävät 
kiinni toisistaan. Tavallisin näistä on hartiaote. Yksi ote on myös luistelu ilman otetta. 
Onkin vaikeaa tehdä askelsarjaa blokissa ilman otetta säilyttäen luistelijoiden 
välimatkat koko ajan yhtä suurina. 

Askeleet ovat tärkeä osa-alue muodostelmaluistelussa. Niiden puhdas ja yhtä 
aikainen suoritus on arvostettua. Joukkueen yhdessä tekemät liu'ut taas ovat 
näyttäviä. Viime vuosina piruettien ja hyppyjen merkitys on lisääntynyt 
muodostelmaluistelussa. Pirueteissa on suurimpana haasteena yhtäaikaisuus. 
Hypyistä ovat sallittuja vain korkeintaan yhden kierroksen hypyt. Uutta 
muodostelmaluistelussa ovat myös nostot, jotka tuovat näyttävyyttä ohjelmiin. 
Sallittuja ovat vain jäätanssista tutut tanssinostot, eivät pariluistelun hurjat nostot.  

Meidän muodostelmaluistelukouluryhmämme on kaudella 2009-2010 edistynyt 
huikeasti ja tehnyt näyttävät ohjelmat sekä joulutapahtumaan että kevätnäytökseen. 
Ryhmässä luistelee 7-12 vuotiaita tyttöjä. Syksyllä luistelijoiden taidot olivat vielä 
kovin epätasaiset, mutta kauden kuluessa yhteinen sävel löytyi ja ohjelmanteko 
innosti luistelijat aivan eri tavalla kevätkauteen. Tytöt ovat osallistuneet harjoitteluun 
innokkaasti ja itsekin ideoitaan jakaen. 

Tulevana vuonna astumme askeleen eteenpäin ja seurassamme aloittaa 
muodostelmaluistelun avoimessa sarjassa kilpaileva tulokas-joukkue. 
Harrastajamainen avoin sarja sopii hyvin seuramme profiiliin, jossa painotetaan 
enemmän harrastus- kuin kilpailutoimintaa. 

 



 
Muodostelmaluistelukoulu 

Elli Tuohimetsä, Nea Sundholm, Sara Helin, Iida Lehtonen, Inka Salonen, Kitta Nurmi, 
Salla Kähkönen, Mirva Lukkari, Venla Salonen, Elina Mero, Jenna Hänninen, Anna 
Ahtiainen, Anniina Paukku, Weera Suominen, Iida Lindberg, Julia Vuorinen, Liia 
Keravuori, Emilia Immonen, Trine Laurila, Venla Salonen. 
Kuvasta puuttuu Laura Väisänen 
Ryhmää valmentavat Sanna Poikkimäki ja Eveliina Elg. 
 
 
 
Tulokasjoukkueen 2010-2011 kokoonpano 
 
Elli Tuohimetsä, Nea Sundholm, Jasmin Hilari, Iida Lehtonen, Inka Salonen, Kitta 
Nurmi, Salla Kähkönen, Mirva Lukkari, Elina Mero, Jenna Hänninen, Anniina Paukku, 
Weera Suominen, Emilia Immonen, Trine Laurila, Annika Arola, Nora Heinonen, Vera 
Kettunen, Sonja Miettinen, Laura Väisänen ja Hanna Leikas. 
(Kokoonpano voi vielä muuttua ennen kauden alkua.) 
 
  



Edistyneet 
 

Edistyneiden luistelijoiden ryhmä valikoitui luistelukouluryhmistä taitojen perusteella 
valmentajien tekemän arvion mukaan. Yhteinen tärkeä nimittäjä ryhmään valituilla 
luistelijoilla on luisteluinto ja hyvä perusluistelutaito!  

Edistyneiden ryhmä harjoittelee yksinluistelun peruselementtejä, joita ovat hypyt, 
piruetit, askeleet, liu’ut, kaaret ja käännökset sekä näiden erilaiset helpot ja vaikeat 
yhdistelmät. Myös tälle ryhmälle, kuten yksinluistelijoille yleensäkin, on tärkeää hyvä 
perusluistelutaito. Hyvään perusluistelutaitoon sisältyvät mm. sujuva eteen- ja 
taaksepäin luistelu, jarruttaminen, sisä- ja ulkokaaren hahmottaminen sekä 
painonsiirron ymmärtäminen. 

Tulevalla kaudella seurassamme aloittaa avoimessa sarjassa kilpaileva Taitajien 
ryhmä, johon on valittu testeillä 11 luistelijaa. Sarjassa ei ole ikärajaa. Lisäksi 
yksinluistelun puolella luistelee jatkossa kehitysryhmä Loiste. Loiste-ryhmän kanssa 
samaan aikaan harjoittelee kilpailevat Tintti-ryhmäläiset, joita on muutama. Tinttien 
ikäraja on kaudella 2010-2011 vuonna 2002 tai myöhemmin syntyneet. 

 
Annika Matilainen, Hilda Halttunen, Selina Winsten, Suvi Ojala, Rosa Virta, Johanna 
Soininen, Petra Riikonen, Eeva Mero ja Karoliina Uusitalo. 
Kuvasta puuttuvat: Iiris Arola ja Anna Sihvonen.  
Ryhmää valmentavat Maj Lajunen apunaan Marja Kinnunen. 



Joulunäytöksen kuvasatoa 
 

 
 
 
 

 
 

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 Suvi Ojala,Karoliina Uusitalo,Johanna 

Soininen 
Carita takalan muistolle Rosa Virta, Anna Sihvonen, Hilda 

Halttunen, Iiris Arola, Eeva Mero 
Toiminta hiipuu – apua! Koululaiset lauantai 
NTL ”talviunilla” Muodostelmaluistelukoulu 
Seura herää henkiin Selina Winsten,Annika Matilainen,Petra 

Riikonen 
Nousukiito  Aikuisluistelijat 



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. 
  



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. 
 



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 
 
 



Rakkaudesta luisteluun 

NTL  


