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Nurmijärven Taitoluistelijat 



Nurmijärven Taitoluistelijat ry 
Nurmijärven Taitoluistelijat perustettiin uudelleen vuonna 2009. Ensimmäisenä 
toimintavuonna luistelijoita oli kaiken kaikkiaan hurjat 163. Nyt toisena 
toimintavuotena luku on kasvanut jo 220 luistelijaan. Mutta vieläkään kaikki 
halukkaat eivät päässeet mukaan toimintaan, se kertoo toiminnan laajentamisen 
tarpeesta. 

Kuluneella kaudella seuramme jäätuntien määrä on ollut 11 tuntia viikossa. Se on 
liian vähän, mutta kaikki ilo siitä on irti otettu! Sinnikkäällä harjoittelulla luistelijat 
ovat paitsi nauttineet harrastuksestaan niin myös niittäneet mainetta ja kunniaa 
kilpailuissa sekä yksinluistelun että muodostelmaluistelun puolella.  

Seuralla on myös ollut ilo saada toimia yhtenä kunnan iltapäiväkerhotoiminnan 
tuottajana. Kerholaisia on vuoden aikana ollut yhteensä 28, joista poikia yli puolet. 
Vauhtia ja vaarallisia tilanteita on riittänyt, mutta ennen kaikkea hauskaa on ollut! 

Jäähallin yhteystiedot             Seuran yhteystiedot 

Klaukkalan jäähalli Puhelin: +358 40 1564 230 
Lepsämäntie 12, 01800 Klaukkala Postiosoite: Pietarinmäentie 14 J, 01800 

Klaukkala                              
Email: nurmijarventaitoluistelijat@gmail.com 
Internet: www.njtl.fi 
 

Johtokunta 2010-2011 
Puheenjohtaja Mika Kivilompolo mika.kivilompolo@gmail.com 
Varapj Kaisa Sainio  kmsainio@gmail.com 
Jäsen Arja Suorsa                  arja.suorsa@ttnordic.fi 
Jäsen Sanna Sihvonen  sanna.sihvonen@kolumbus.fi 
Jäsen Sanna Kari  sanna.kari@kolumbus.fi 
Jäsen Ulla Aresvuo  ulla.m.miettinen@gmail.com 
 

Kausijulkaisun tekijät: 
Sanna Vuorinen 
Kuvat: Valokuvaamo Taikahetki 
Painopaikka: Yliopistopaino, Helsinki 2011 



Nurmijärven kunnan tervehdys 

Auringon sulatellessa talven hohtavia hankia alkaa 
lähestyä päätöstään toinen kausi Nurmijärven 
Taitoluistelijoiden uuden toiminnan aikaa. Syksyllä 2009 
käynnistetty toiminta on iloksemme kasvanut näiden 
kahden talven aikana hurjaa vauhtia: Klaukkalan 
jäähallilla harjoitellaan nyt jo neljänä päivänä viikossa 
mitä moninaisimmissa ryhmissä. Harjoittelun määrä on 
kasvussa ja luistelijoita olisi tulossa reilusti enemmän kuin jäähalliimme nykyisellään 
mahtuu. Harrastajat ja luistelun taitajat edustavat koko kunnan väestöä: jäällä 
viilettävät niin aikuiset kuin eri-ikäisten lastenkin ryhmät. 

Ilokseni voin todeta, kuinka hienosti jäähallilla tehty työ kantaa hedelmää jo myös 
kilpailumenestyksen muodossa: sekä muodostelma- että yksinluistelijat ovat 
päässeet kilpailemaan ja tuoneet menestystäkin hienosti kuluneen talven aikana. 
Seuran www-sivulla otsikko ”Nurmijärven Taitoluistelijat kilpailevat ilolla ja 
rakkaudesta luisteluun!” kertoo paljon siitä asenteesta, joka mahdollistaa varmasti 
menestystä ja onnenhetkiä jatkossakin. Onnistuminen ja menestys luovat positiivisen 
vireen – tämä antaa uskoa seuran toiminnan kehittymiseen edelleenkin. 

Nurmijärven Taitoluistelijat on osoittanut systemaattista ja johdonmukaista 
kehittymistä toiminnassaan myös käynnistämällä erityisesti pienille koululaisille 
suunnatun liikunnallisen iltapäiväkerhotoiminnan elokuussa 2010. Kerho on 
osoittanut tarpeellisuutensa heti alusta alkaen: mukana oli heti lähes täysi ryhmä 
innokkaita kerholaisia. On hienoa nähdä ja kuulla, että Taitoluistelijat haluaa olla 
mukana nurmijärveläisten lasten liikunnallisuuden tukemisessa myös tällä tavalla. 

Niin Nurmijärven liikuntalautakunnan kuin Klaukkalan jäähallin johtokunnankin 
puheenjohtajan roolissa on helppo lausua kiitokset Nurmijärven Taitoluistelijoille 
siitä työstä, jonka olette tehneet herättäessänne oman kuntamme seuran jälleen 
eloon ja saaneet toiminnan nopeasti lentoon. Olkoon seuran tie jatkossakin 
nousujohteinen! Lämpimät onnittelut hyvästä kaudesta! 

Tarja Salonen 
Nurmijärven kunta 
Liikuntalautakunnan puheenjohtaja



  

 



Mikä taitoluistelussa viehättää?  
 
Aikuisluistelijana olen touhukas tohelo ja uhkarohkea 
ummikko sekä kaikkea siltä väliltä. Aikuisluistelijana olen 
ennen muuta aloittelija, joka haluaa kehittyä ja oppia 
uutta. Ymmärtää syitä ja seurauksia sekä luistelun 
tekniikkaa. Ymmärtää, minkälaisista rakennuspalikoista 
taitoluistelun eri liikkeet muodostuvat ja miten ne kuuluu 
tehdä - kera lukemattomien toistojen.  
 
Luistelevien lasten vanhempana edellytän, että lapseni saavat harrastaa 
ystävällisessä ja kannustavassa ympäristössä harrastuksestaan nauttien ja siinä 
omaan tahtiinsa kehittyen. Toivon, että he voivat harrastaa ikäänsä ja taitoihinsa 
sopivassa ryhmässä ja pätevien valmentajien ohjaamina. Harrastuksen tuomat uudet 
ystävät ja esimerkiksi näytöksissä koetut onnistumisen elämykset ovat pelkkää 
plussaa.  
 
NTL:n johtokunnan jäsenenä olen noviisi - innokas sellainen. Yhdessä johtokunnan 
muiden jäsenten, toiminnanjohtajan ja valmentajien kanssa olen tiedon kerääjä ja 
välittäjä sekä toiminnan kehittäjä. Seuran kehittyminenkin on ollut huimaa, vaikka 
kehitettävääkin yhä riittää. Kuluvana kautena olemme työstäneet niin 
luistelutoimintaa kuin luisteluun vaikuttamistakin. Olemme aloitelleet 
toimikuntatyöskentelyä, jotta mahdollisimman moni pääsisi mukaan seuran 
toimintaan. Uutteran työn tuloksena myös luistelijoiden määrä on kasvanut, 
luistelevien ryhmien ja joukkueiden määrä lisääntynyt ja ennen muuta: luistelijoiden 
taidot kehittyneet. 
 
 On ollut ilo seurata sitä, kuinka isoja askeleita NTL ry on toisena toimintakautenaan 
ottanut eteenpäin. Jos vain jääajat ja muut resurssit suovat, positiivinen kehitys 
jatkuu myös ensi vuonna. Uusien yksinluisteluryhmien muodostaminen, 
muodostelmaluistelun kehittyminen ja laadukkaiden harrastusmahdollisuuksien 
ylläpitäminen ovat ajankohtaisia haasteita. Niiden voittamiseen tarvitaan niin 
aktiivisia aikuisia kuin innokkaita junioreitakin - kaikkia teitä. Vain yhdessä voimme 
taata sen, että Nurmijärvellä on jatkossa tarjolla aina vain laadukkaampaa 
taitoluistelutoimintaa. 
 



Innostunut ilmapiiri, luistelun parista löytämäni uudet ystävät ja ennen muuta 
mahdollisuus itsensä ylittämiseen – ne minua taitoluistelussa viehättävät. Ovat 
suorastaan vieneet mennessään. 
Lämpimästi teitä kaikkia kuluneesta kaudesta kiittäen, 

Johtokunnan puolesta 
Kaisa Sainio 
Nurmijärven Taitoluistelijat 
Johtokunnan varapuheenjohtaja 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.liikuntakeskusbalanssi.fi 
Viirintie 3, 01800 Klaukkala Puh. (09) 879 7224 

Päivystysajat: Ma-Pe 10-20, La 9.30-13.30, Su 14.30-18.30 
Seuramme päätoimiset työntekijät  
 



Tällä hetkellä seurassamme toimii kolme päätoimista työntekijää.  
 

  
Sanna Vuorinen 
Valmentava toiminnanjohtaja 
Vastuualueenaan koko seuran toiminta sekä 
muodostelmaluistelun, yksinluistelun ja luistelukoulujen 
valmennus 
 
 
 
 
 
Maj Holmberg 
Taitoluisteluvalmentaja ja iltapäiväkerho-ohjaaja 
Vastuualueinaan yksinluistelijat, aikuisluistelijat ja 
luistelukoulu 
 
 
 
 
 
 
Essi Bruun 
Valmentava iltapäiväkerho-ohjaaja 
Vastuualueinaan iltapäiväkerho ja 
muodostelmaluistelukoulu 
Valmentajana myös luistelukouluissa ja aikuisluistelussa 
 
 
 

 
Tuntivalmentajina kaudella 2010-2011 toimivat 
 



Heidi Kovanen 
muodostelman tulokasjoukkue Ice Winds ja teinit 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eveliina Elg 
luistelukoulut ja muodostelmaluistelukoulu 
 
 
 
 
 
 
 
Sara Manninen 
luistelukoulut 
 
 
 
 
 
 
 

Marja Kinnunen 
yksinluistelijat 
Moona Meriläinen 
taitajat, muodostelma ja kehitysryhmä Loiste tanssinopetus syyskausi 
Sanna Vega 
tanssinopetus kevätkausi 
 
Sijaistuksia ovat vuoden aikana ansiokkaasti hoitaneet Laura Einistö, Susanna 
Bergman, Janniina Pärssinen, Anni Seppänen, Tiina Karevuo  ja Mira Talvisto. 



Kullanarvoiset, koulutuksen makuunkin päässeet apuohjaajamme 
kaudella 2010-2011 

Elli Tuohimetsä Petra Riikonen 
Salla Kähkönen Selina Winsten 
Vera Kettunen Elina Salovuori 
Iris Penttinen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Luistelukoulu on kaiken perusta 
 
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 2010-2011 

 
Keskiviikko tenavat punaisten ryhmä 

Kamomilla Horto, Havin Oral, Sipan Damar, Melissa Miettinen, Nudem Oral, Aada 
Luotola, Sude Terhan, Nea Hurskainen, Saana Juusola, Sanni Räty, Nette-Nina 
Hiltunen (la-tenava), Esra Gyzel, Maria Ahvenainen, Elsa Sainio 
Kuvasta puuttuvat: Elias Immonen, Alisa Ranta 
Ryhmää valmentaa Maj Holmberg apunaan Vera Kettunen ja Salla Kähkönen 



                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keskiviikko tenavat keltaisten ryhmä 
Anni Kujala, Roosa Lauronen, Maija Packalen, Eevi Grönlund, Saara Mustakallio, Pihla 
Bergman, Pinja Herronen  
Kuvasta puuttuvat: Anna Ylinen, Anna Kupila, Peppi-Lotta Penttinen 
Ryhmää valmentaa Eveliina Elg apunaan Ida Lehtonen 

 
Keskiviikko tenavat vihreiden ryhmä 

Jenni Piispa, Enna Pursiainen, Veera Koivisto, Nelli Rissanen, Salla Hyvönen 
Mikaela Wilkman, Sara Hietanen, Tytti Tiainen (la-tenava), Silke Laurila 
Ryhmää valmentaa Essi Bruun apunaan Salla Kähkönen 



 
Keskiviikko tenavat sinisten ryhmä 

Jenna Aulanko, Nia Käyhty, Oona Pasanen, Sanni Hänninen, Olivia Ahola, Sanni Sainio 
Kuvasta puuttuu Anni Vuorikallas, Isabell Holtmanss, Rakel Kivinen  
Ryhmää valmentaa Sanna Vuorinen 

 
Lauantai tenavat punaisten ryhmä 

Anniina Huovila, Riikka Kareinen, Nella Lehtonen, Rea Perkovuo 
Kuvasta puuttuvat: Pyry Ekholm, Adela Hajda, Heidi Haapalainen, Aura Routama, Jere 
Ala-Pohja, Akseli Aapro, Enni Halmela, Iina Halmela, Jenna Putkonen, Aarne Heino, 
Anni-Maria Pakarinen, Tara Hietanen 
Ryhmää valmentaa Maj Holmberg apunaan Salla Kähkönen ja Vera Kettunen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lauantaitenavat keltaisten ryhmä 
Lina Carlsson, Roosa Lauronen, Lumia Routama, Roosa Kareinen, Iisa Mattila 
Kuvasta puuttuvat: Erika Inkeroinen, Emmi Jouhki, Milja Lipponen, Emmi Husu 
Ryhmää valmentaa Eveliina Elg ja Sara Manninen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Lauantaitenavat vihreiden ryhmä 
Minea Vaulamo, Oona Hakkarainen, Erin Bemeleit, Peppi Luukkanen, Kira Heino 
Kuvasta puuttuvat: Sonja Vesanto, Ronja Reunanen, Salli Kaavinen 
Ryhmää valmentaa Essi Bruun 



 

 
Lauantai tenavat sinisten ryhmä 

Ellen Kuusisto, Oona Pasanen, Anni Arola, Anniina Salmela, Jenna Aulanko, Fatim 
Diakite. Kuvasta puuttuu Sini Kyllönen ja Sofia Helansuo Ryhmää valmentaa Sanna 

Vuorinen  
Keskiviikko ja lauantai koululaiset punaisten ryhmä 

Sohvi Alerinne, Viivi Kivilä (la-koul), Hanna Salminen, Vilma Nieminen, Roosa Marin, 
Siiri Vuorinen, Anni Sparre (la-koul), Nana Nyström (la-koul) 
Kuvasta puuttuvat: Jenna Lamio, Ella Korsman, Emilia Laasonen, Julia Lehtiö, Milla 
Räikkönen, Julianna Patrikainen, Sara Paavola, Iia Vuorenpää, Tuulia Silvennoinen 
Ryhmää valmentaa Maj Holmberg apunaan Vera Kettunen 



 
Keskiviikon koululaiset keltaisten ryhmä 

Jasmin Paukkunen, Emmi Mikkonen, Jenni Kallioniemi, Milla Packalen, Alina Sarka-
alho, Eini Pietikäinen, Lotta Niemi, Juliette Ratilainen, Senni Tuohimetsä, Iida Kuisma 
Ryhmää valmentaa Eveliina Elg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lauantain koululaiset keltaisten ryhmä 
Annu Ryhänen, Wilma Huotari, Laura Murtoniemi, Laura Kauremaa, Siiri Iso-Tryykäri, 
Anni Kantola 
Ryhmästä puuttuvat: Kaisa Karjalainen, Taija Petrell, Tytti Petrell, Ilona Murto, Lisette 
Lindfors Ryhmää valmentavat Eveliina Elg, ja Sara Manninen 



 
Koululaiset 2x/viikko vihreät 

Essi Kykkänen, Bea Oksanen, Julia Parkkinen, Erica Blomqvist, Saana Kivilompolo, 
Ilona Karjalainen, Laura Antila, Reetta Suontausta 
Kuvasta puuttuvat: Viivi Juusola, Outi Markus, Juliette Ratilainen ja Kirsikka Vuorio. 
Ryhmää valmentaa Essi Bruun 

 
Koululaiset 2x/viikko siniset 

Seela Nurmi, Tea Harilainen, Beda Tuuri, Ella Numminen, Lumi Remahl, Sini Hussa, 
Heta Laitinen, Aada Kivilompolo, Vladik Anohins, Lotta Remahl, Julia Tuuri 
Kuvasta puuttuu Noora Kovalainen 
Ryhmää valmentaa Sanna Vuorinen 



Liskoliusta aurinkopukuun – luistelukoululaiset tietävät mitä 
haluavat! 

Koonnos luistelukoululaisille helmikuussa 2011 tehdyn kyselyn vastauksista 
 
1)    Mikä on luistelussa hauskinta?  
 
Se kun saa oppia uusia taitoja, se on kaikista hauskinta. (Sara, 4 v.) 
Kun saa näyttää mitä osaa. (Anni, 10 v.) 
Neiti Virtasen lelukauppa oli kiva leikki. (Kira, 6 v.)  
Luistella takaperin. (Salla 7 v., Iida, 8 v.) 
Oppiminen. (Rakel, 8 v.) 
Odotas... vaikka toi makkarat tai piparit. Tai jarruttaminen! (Lotta, 5 v.) 
Leikit. (Toivo, 4 v.) 
Piruetit. (Pihla, 4 v.) 
Se että saa luistella. (Vilma, 7 v.) 
Kaikki liu'ut, itse asiassa kaikki. (Sini, 7 v.) 
Kaikki!! (Hanna, 8 v.) 
Hippa. (Oona, 5 v.) 
Se, ku tehdään pipareita ja ku ollaan leluja kaikki. (Anni-Maria, 5 v.) 
Takaperin liukuminen ja tasahypyt. (Lumia, 7 v.) 
Hypyt (Wilma, 8 v.) 
  
2)   Mitä haluaisit oppia luistelukoulussa?   
 
Erilaisia hyppyjä ja pyörähdyksiä, koska ne ovat kauniita. (Anni, 10 v.) 
Haluaisin oppia ikkunaliuùn. (Salla, 7 v.) 
Hyppyjä. (Fatim, 5 v., Essi, 9 v.) 
Liskoliukua, takaperinluistelua. (Aada, 6 v.) 
Pyöriä piirissä. (Toivo, 4 v.) 
Kaikkea. (Rea, 4 v.) 
Tekemään piruetteja. (Pihla, 4 v.) 
Oppia luistelemaan yhtä hyvin kuin EM-kisojen mestarit. (Vilma, 7 v.) 
Tarjotinliun, sirklauksen ja myöhemmin erilaisia hyppyjä. (Jenna, 7 v.) 
Takaperin ikkunan. (Ella, 10 v.) 
Piruetin. (Iida, 8 v., Sara, 4 v.) 
Sirklaamaan taaksepäin. (Hanna, 8 v.) 
Valssihypyn. (Oona, 5 v.) 
Piruetin ja kolmoisvalssihypyn ja ilmapiruetin. (Tytti, 5 v.)   
Uusia hienoja liukuja. (Jenna,7 v.) 
Haluaisin oppia axelin. (Wilma, 8 v.) 
 
 



3)   Mitä odotat kevätnäytöksessä esiintymiseltä?  
 
Yleisölle esiintymistä. (Anni, 10 v., Rakel,  8 v., Rea, 4 v.) 
Että saisi hienon puvun. (Salla, 7 v.) 
Aurinkopukua. (Fatim, 5 v.) 
LISKOLIUKUJA ja kyykkyliukuja sekä LISKOASUJA! (Aada, 6 v.) 
Heittää palloja. (Toivo, 4 v.) 
Apina-asua. (Elsa, 3 v.) 
Jotain värikästä tai pirtsakkaa. (Essi, 9  v. ) 
Että esitys menee hyvin. (Pihla, 4 v.) 
Että saisi esittää ZUZU-Pets hamsteriesityksen. Olisin NamNam. (Vilma, 7 v.) 
Tahtoisin olla ensimmäinen jäällä! (Ella, 10 v.) 
Iloista mieltä. (Iida, 8 v.) 
Paljon liukuja. (Sini, 7 v.) 
Kivaa esittää. (Oona, 5 v., Jenna, 7 v., Julianna, 9 v.) 
Tanssia kevätnäytöksessä. Luistella kovaa vauhtia ja hypätä. (Anni-Maria, 5 v.) 
Että saan näyttää mihin pystyn. (Tytti, 5 v.)   
Tehdä piruetteja ja potkulautaa. (Lumia, 7 v.) 
Että äiti olisi koppiemo. (Ellen, 6 v.) 
 
4)   Jos saisit itse kehittää jonkun luisteluliikkeen – vaikka hypyn tai piruetin – 
minkälainen se olisi?  
 
Liuku, selkä kaarella, toinen jalka ylhäällä takana, pää kallellaan "joutsen asennossa". 
(Anni, 10 v.) 
Se olisi joku Kiira Korpi hyppy tai Ariel hyppy. (Kira, 6 v.) 
Se olisi hyppypiruetti - se ei ole kauhean helppo. Se on aika vaikea. (Rakel, 8 v.) 
Hyppypiruetti! Hypättäisiin ilmaan ja sitten vain pyörittäisiin. Kädet sivulla kauniisti. 
(Lotta, 5 v.) 
Juoksuhyppy. (Rea, 4 v.) 
Niiaava vaakaliuku. (Elsa, 3 v.) 
Keijuhyppy. (Pihla, 4 v.) 
Spiraalihyppy kuulostaisi hauskalta, siinä hypätään ilmaan kädet ja jalat sivuilla ja 
samalla pyörähdetään ilmassa pari kierrosta ja tullaan luistimille alas. (Jenna, 7 v.) 
Piruetti ilmassa ja sen jälkeen kyykky alas ja pyörimistä. (Hanna, 8 v.) 
Valssipiruetin. (Oona, 5 v.) 
Kesäpiruetin. (Anni-Maria, 5 v.) 
Siinä olisi 4 piruettia ja neloisakseli. (Tytti, 5 v.)   
Piruettihyppy. (Lumia, 7 v.) 
Piruetti joka pyörisi kovaa ja jalat olis hassusti. (Jenna, 7 v.) 
Sellainen hyppy, että menisi kattoon asti.  (Ellen, 6 v.) 
 



 
5)      Entä minkälainen on unelmiesi luistelupuku?  
 
Minun oma. (Anni, 10 v., Lumia, 7 v.) 
Se olisi lilan värinen ja siinä olisi bling,blingiä sekä timantteja. (Kira, 6 v.) 
Kesävaatteissa luistella. (Toivo, 4 v.) 
Vaaleansininen, kimaltava mekko. (Essi, 9 v. ) 
Kimalteleva ja musta-valkoinen. (Vilma, 7 v.) 
Vaaleanlila, yksivärinen luistelupuku, jonka etuosassa on iso kimalteleva tähti. Puku 
voisi olla pehmeää samettia ja hameen helmaosa aaltoileva. (Jenna, 7 v.) 
Taitoluistelupuku, missä on kukkia ja timantteja. (Oona, 5 v.) 
Hopeapuku, jossa tähdet tuikkii. Pieni hame ja puolihihat. (Anni-Maria, 5 v.) 
Semmoinen missä on punaista, valkoista, vaaleanpunaista ja -sinistä, koko puku 
kimalletta! (Tytti, 5 v.)   
Turkoosi mekko ja siinä on paljon hohtavia paljetteja. (Julianna, 9 v.) 
 
6)      Kuka on esikuvasi luistelussa?  
 
Eniten mainintoja keräsivät Kiira Korpi ja Laura Lepistö. Myös seuraavat luistelijat 
mainittiin: Isabellia, Melissa, Nella, Jasmin, Anna, isosiskot Laura ja Sanni, Pikku 
Kakkosessa esiintyvä Susanna Pöykiö, sekä kyselyyn vastaaja itse .  
 

 



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 Susanna Peltola 
jääntanssin alkeita opettaen. 

 
Arja Suorsa, Ulla Aresvuo, Sanna Kari, Tarja Aulanko, Anna Kuusisto, Heidi Kovanen, 
Tarleena Horto, Marika Joensuu, Piia-Stiina Mattila, Kaisa Sainio 
Kuvasta puuttuvat: Filatoff Kaarina, Hakkarainen Mari, Henttonen Anna, Kinnunen 
Marja, Kuikka Heini, Laukala Arja, Lähteenmäki Katri, Majaluoma Tiia, Martelius Seija, 
Metsämäki Katri, Ruusuvirta-Petrell Taru, Salojärvi Satu, Tahvanainen Suvi, Viitanen 
Minna 
Ryhmää valmentavat Maj Holmberg ja Essi Bruun 



 
 
 



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 yhdessä tekemisen 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.  
 
Muodostelmaluistelukoulu 
 
Muodostelmaluistelukoulussa opetellaan muodostelmaluistelun alkeita. Pääpaino 
harjoittelussa on perusluistelussa eli sirklauksessa, painonsiirroissa ja askeleissa. 
Yhdessä tutustutaan perusluistelutaidon karttumisen myötä muodostelman 
elementteihin ja kootaan oma ohjelma joulu- ja kevätnäytökseen. 
 
Muodostelmaluistelukoulu harjoittelee jäällä kahdesti viikossa. Kerran viikossa heillä 
on oheisharjoitukset, joissa paitsi kehitetään kuntoa niin myös käydään läpi 
muodostelman elementtejä kuivaharjoitteluna. 



 
Hanna Poikkimäki, Roosa Kivilä, Ida Puttonen, Julia Vuorinen, Saana Silvennoinen, 
Pihla Sutinen, Elli Korpela, Nella Järvinen, Liia Keravuori, Emma Olkkonen, Matleena 
Lemberg, Eevi Nikkilä, Julia Saarnio, Jenna Vaulamo, Camilla Houbad, Pinja Turunen, 
Venla Salonen 
Kuvasta puuttuvat Meri Penttinen, Venla Hietala, Jenni Iisaho 
Ryhmää valmentavat Essi Bruun ja Eveliina Elg 
 
Muodostelman tulevaisuus seurassamme 
 
Muodostelmaluistelu kiinnostaa kokoajan enenevää osaa luistelijoista. Kiinnostusta 
ei varmasti vähennä suomalainen menestys lajin parissa ja Suomessa pidettävät MM-
kisat. Kuten muissakin taitoluistelun alalajeissa niin myös muodostelmassa 
kilpailevien luistelijoiden taso testataan ennen joukkueeseen valintaa. Myös tuomarit 
voivat ohjata joukkueen tasoa alempaan sarjaan, jos katsovat sen tarpeelliseksi.  
Tulevalle kaudelle suunniteltu muodostelman ”kilpaperheen” laajennus epäonnistui 
harmiksemme liian vähäisen luistelijamäärän vuoksi.  
 
Uskomme kuitenkin, että tulevaisuudessa mahdollisuudet muodostelman perheen 
kasvuun ovat loistavat. Innokkuutta riittää ja toivotun uuden hallin valmistuttua 
jääaikaakin on enemmän tarjolla. Lippu korkealle ja kannustamaan tyttöjä ensi 
kaudella! 
Tulokasjoukkue Ice Winds 



 
Kaudella 2010-2011 seurassamme aloitti muodostelman tulokas-sarjassa kilpaileva 
joukkue Ice Winds. Joukkueen kokoonpano on 20 luistelijaa. Ohjelma tehtiin 16:lle 
luistelijalle ja neljää luistelijaa toimi vuorotellen varaluistelijoina.  
 
Joukkue kävi kauden aikana viidessä kilpailussa, joista kaukaisin kisattiin Joensuussa 
saakka. Kilpailuohjelman teemana oli kevät, josta kauniin vihreät puvutkin kertovat 
hienosti. Kilpailumenestystäkin tuli kaudella kahden mitalin verran, hopeaa 
Riihimäeltä ja pronssia Joensuusta. Onnea Ice Winds! 
 

 
Hanna Leikas, Noora Heinonen, Mirva Lukkari, Ida Lehtonen, Kitta Nurmi, Jessica 
Erenstein, Elina Mero, Emilia Immonen, Sonja Miettinen, Weera Suominen, Jasmin 
Hilari, Trine Laurila, Annina Paukku, Vera Kettunen, Nea Sundholm, Laura Väisänen, 
Salla Kähkönen, Elli Tuohimetsä, Inka Salonen, Jenna Hänninen 
 
Valmentajat Heidi Kovanen ja Sanna Vuorinen 
Joukkueenjohtaja Silja Lukkari 
Huoltajat Tanja Heinonen ja Maarit Leikas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yksinluistelu 

Yksinluistelu on taitolaji, jossa lajin kilpailutoimintaan tähtäävät aloittavat 
säännöllisen lajiharjoittelun nuorina. Yksinluistelu vaatii nuorelta paljon: taidot 
vaativat kertyäkseen pitkää harrastamista ja kurinalaisuutta harjoittelussa.  

Vastineeksi taitoluistelu kuitenkin antaa paljon muutakin kuin puhdasta 
lajiosaamista: nuori pääsee mukaan musiikin, rytmin ja tanssin maailmaan, oppii 
hallitsemaan oman kehonsa ja saa mielenkiintoisia esiintymismahdollisuuksia.  

Kehitysryhmä Loiste 
 
Yksinluistelun kehitysryhmämme nimi on Loiste. Loiste on tarkoitettu ensisijaisesti 4-
6-vuotiaille luistelijoille, joiden tavoitteena on luistella yksinluistelun kilpailusarjoissa. 
Loisteet harjoittelivat kuluneena toimintavuonna kahdesti viikossa jäällä, kerran 
oheisissa ja kerran tanssissa. Tulevalla kaudella harjoitellaan kolmesti viikossa jäällä 
ja kahdesti oheisissa. 

 
Minja Peltonen, Wilma Mattila, Pinja Poikkimäki, Anni Nikkilä, Pihla Suominen, Aada 

Leskelä, Rosa Saarnio, Viola Sihvonen. 
Kuvasta puuttuu Sanni Sainio 

Ryhmää valmentaa Maj Holmberg apunaan muut valmentajat 



Taitajat 
 
Taitajat on yksinluistelun harrastajatasoinen kilpasarja, jossa ei ole ikärajaa. 
Meidän taitajamme ovat 8-14-vuotiaita, kauden aikana hurjan paljon kehittyneitä 
tyttöjä. 
Taitajat harjoittelevat jäällä kolmesti viikossa, kerran oheisissa ja kerran tanssissa. 

 
Annika Matilainen, Petra Riikonen, Johanna Soininen, Elina Salovuori, Suvi Ojala, 
Selina Winsten, Karoliina Uusitalo, Anna Sihvonen, Eeva Mero, Iiris Arola, Mimosa 
Aronen, Melina Aronen 
Ryhmää valmentaa Maj Holmberg apunaan Marja Kinnunen, Sanna Vuorinen ja Essi 
Bruun 
 
Yksinluistelun tulevaisuus seurassamme 
 
Kuten muodostelmassakin niin myös yksinluistelussa haluamme tarjota luistelijoille 
mahdollisuuksia edetä lajissaan. Yksinluistelun harjoitusmäärä ja aikainen 
aloittamisikä kauhistuttavat useinta vanhemmista ja näin ollen suuren suurta 
rynnistystä kehitysryhmiin ei ole vielä havaittavissa. 



Tulevalla kaudella on kuitenkin tiedossa muutoksen tuulia. Osa nykyisistä 
taitajistamme siirtyy kilpailemaan minit ja silmut-sarjoihin. Myös tintit-sarjan 
luistelijoita meillä on ensi vuonna. Uusia taitajia joukkoon on valikoitunut muutama, 
samoin uusia loistavia Loisteita. ”Yksinluisteluperhe” siis kasvaa! 
 
Kaikki ei tapahdu käden käänteessä, mutta sinnikkyys ja pitkäjänteinen työ palkitaan 
varmasti ennen pitkää. Kannustetaan yksinluistelijatkin mahtavaan sykkeeseen! 
 
Etenemiskaavio 

 
 
Haluamme seurassamme panostaa harrastajaurheiluun, vaikka 
kilpailumahdollisuuksiakin on tarjolla. Kun tässä kaaviossa on vihreää väriä paljon, 
tiedämme tekevämme oikeita asioita.  
 
 
 
 



Iltapäiväkerhotoiminta 
 
Iltapäiväkerho koululaisille aloitti toimintansa Klaukkalan jäähallin kahvio- ja 
kokoustiloissa elokuussa 2010. Mukana tänä vuonna on 27 innokasta 1.- 3. 
luokkalaista lasta, poikia ja tyttöjä tasapuolisesti.  
 
Liikunnallisen kerhon ajatuksena on taata lasten päivittäinen liikunnantarve ja auttaa 
heitä nauttimaan liikunnan tuomasta ilosta. Liikuntasuositukset ohjeistavat lapsia 
liikkumaan mielellään noin kaksi tuntia päivittäin. Lapsille suositeltavan päivittäisen 
liikunnan pitää olla riittävän runsasta ja monipuolista. Leikki on pienille lapsille 
tärkein liikkumisen keino ja leikin kautta myös meidän iltapäiväkerhomme toimii. 
 
Kerhossa lapsi saa viettää iltapäiviä turvallisesti läsnäolevien aikuisten ja muiden 
lasten parissa. Liikunnan lisäksi tarjoamme heille mahdollisuuden myös hiljentyä ja 
rauhoittua vaikkapa lueskellen tai pelaillen. 
 
Perheitä palvelemme liikuttamalla lasta arkisin vanhempien töissä ollessa niin, että 
välttämätöntä tarvetta kuskailla lasta iltaisinkin liikuntaharrastuksen pariin ei ole. 
 
Ohjaajina iltapäiväkerhossa kuluvalla kaudella ovat toimineet ensisijaisesti Essi Bruun 
ja Maj Holmberg sekä lisäksi Sanna Vuorinen, Leena-Maria Uusitalo ja Heini 
Pirkkalainen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toiminnanjohtajan tervehdys  
 
Ensimmäinen vuosi päätoimisena työntekijänä NTL:n 
valmentavana toiminnanjohtajana alkaa olla 
päätöksessään. *Helpottunut huokaus* 
 
Edellisen vuoden toimin seuran puheenjohtajana. Sitä 
edellisellä vajaalla kaudella seura perustettiin ja 
toiminta saatiin päätyönikin ohella hienosti rullaamaan. 
Tämä vuosi on ollut yhdistelmä kaikkea mahdollista 
edelliselle kahdelle vuodelle mahtunutta – ja vähän vielä enemmän. Tuntuu, että on 
aika hengähtää ja nauttia aikaansaannoksistaan! 
 
Aloitin taitoluistelun parissa pikku tyttönä. Tahto oppia uusia temppuja oli valtava, 
mutta uskallus ei riittänyt heti siirtymään isompiin kuvioihin. Pitkitin 
taitoluisteluseuraan siirtymistä ja opettelin naapurin tyttöjen opissa ulkojäillä monta 
monituista vuotta hyppyjä ja piruetteja. Lopulta luistelu vei mennessään ja 
käytännössä muutin jäähallille.  
Yksinluistelu kiinnosti eniten, mutta ikäni puolesta en enää pystynyt kipuamaan siinä 
kilpailevien luistelijoiden joukkoon. Niinpä pääsin näytösryhmään, jonka ajatuksena 
oli nimenomaan tehdä yksinluisteluelementein varustettuja näytösnumeroita. Ah, 
kuinka nautin niistä hetkistä! Aika pian kävi kutsu muodostelman maailmaan. Pitkin 
hampain lähdin kokeilemaan. En aivan päässyt joukkueen suosioon pyöriskellessäni 
piruetteja ja hääriessä omiani valmentajan yrittäessä selvittää seuraavan kuvion 
ideaa. Kesti kauan löytää muodostelman hehku yksinluistelun rinnalla. Silloin kun 
muodostelma ei varsinkaan tuolla Kuopion korkeudella ollut mikään hittilaji vielä. 
Se oli varmaankin ensimmäinen kisa, olisikohan ollut Helsingin jäähallissa, kun 
valaistuin ja sisälläni alkoi sykkimään muodostelmasydän. Se fiilis ja joukkuehenki, 
joka erityisesti kisamatkoilla korostui, oli mieletön kokemus! Sitä muistelen yhä 
tänäkin päivänä. Ja niitä onnistumisen hetkiä, kun pienenä lähes perähikiäläisenä 
joukkueena kipuamme ensin SM-sarjaan ja siellä kokoajan ylemmäs. Ihanaa aikaa.  
 
Vuosi 1992. Lasten ohjauksen perusteet. Vetäjänä Mika Kojonkoski. 
Siitä alkoi valmentajan tieni. Olin toki jo ennen sitä toiminut apuohjaajana pienten 
ryhmissä, tietenkin ilmaiseksi. Suurin palkka oli se kunnia, että saan ohjata, minuun 
luotetaan, minä osaan! 



Vaikka oma luistelijan ura usein jossain vaiheessa päättyy, on helpottavaa tietää, että 
halutessaan voi jatkaa harrastustaan ohjaajan roolissa. Ja se ei ole rooleista vähäisin 
vaan erittäin paljon aikaa, vaivaa ja intoa vaativaa. Sitä tehdään rakkaudesta 
luisteluun, sillä vaikka kouluttautumisen ja kokemuksen myötä työstään alkaa saada 
vaivanpalkkaa niin palkka on kuitenkin niin pieni, ettei se koskaan kata sen työn 
määrää mitä todellisuudessa teet pienten luistelijalupausten eteen. Ei riitä, että käyt 
jäällä vaan sen lisäksi suunnittelet tunteja, hankit materiaalia, palaveeraat ja mietit 
ohjelmia, vastailet vanhempien kysymyksiin ja puheluihin (ja kyllä, asiakas on aina 
oikeassa) jne. Kaikki tämä vapaa-ajalla, koulun tai päätyön päälle.  
 
Niin. Seuratyö tehdään usein miten vapaa-ajalla. Valtaosalle ihmisistä se on 
harrastus, vapaaehtoinen lisä muun työn päälle. On siis aivan mieletön juttu, että me, 
Nurmijärven Taitoluistelijat, olemme pystyneet työllistämään jo kolme henkilöä 
kokopäiväisesti lasten, nuorten ja aikuisten terveyttä ylläpitävää toimintaa 
tuottamaan ja organisoimaan! Hurraa! 
 
Valmentajien löytäminen, saati sitouttaminen, ei ole helppoa. Päätoimisen työn 
kautta jokainen luonnollisesti motivoituu enemmän ja sitoutuu paremmin. Olemme 
onnellisessa asemassa, kun löysimme työntekijöiksemme niin mainiot tyypit! Kaikilla 
meillä on omat vahvuutemme ja niille vahvuuksille yritämme antaa tilaa. 
 
Kehittyminen ja kehittäminen on ihanaa! Koen, että teen juuri sitä mitä elämältäni 
eniten toivoin. Helposti se ei ole tullut vaan uutteran työn kautta. Tahdon voimalla. 
Kaiken kaikkiaan sanoisin, että onnistunut vuosi. Ei virheetön, mutta lähes 
täydellinen! 
 
Suuri kiitos kaikille teille pitkäpinnaisille vanhemmille, sinnikkäille luistelijoille, 
uutterille työntekijöille, joustavalle johtokunnalle, avuliaille hallimiehille, 
talkoolaisille, sijaisille, apuohjaajille – KAIKILLE TOIMINTAAN JOILLAIN TAPAA 
OSALLISTUNEILLE! Ilman teitä en minä eikä seura olisi mitään.  
 
Mutta nyt. Nyt on aika huokaista ja nauttia työn hedelmistä. 
Aurinkoista ja ilontäyteistä kesää kaikille! 
 
Sanna Vuorinen  
NL toiminnanjohtaja 


