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1 NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT NTL RY 
_____________________________________________________________ 
 
Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry on Nurmijärven 
kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan jäähallissa, 
toimiva taitoluisteluseura. Seuran tarkoituksena on 
edistää taitoluisteluharrastusta tarjoamalla jäsenil-
leen mahdollisuuden harrastaa kuntoa ja terveyttä 
kohottavaa urheilua joko harraste- tai kilpatasolla.   
 
Nurmijärven Taitoluistelijoiden tavoitteena on 
tarjota laadukasta taitoluistelutoimintaa sekä muo-
dostelma- että yksinluistelussa. Vastaavasti tavoit-
teena on olla seura, jossa luistelijat viihtyvät! Jotta 
luistelun ilo sekä liikkumisen riemu kukoistaisivat, 
seura satsaa jatkossakin uuden oppimiseen laaduk-
kaassa ohjauksessa ja kannustavassa ympäristössä. 

 
Nurmijärven Taitoluistelijoissa luistelee yli 200 
lasta, nuorta ja aikuista. Seura on  nopeasti  kasvava  
ja kehittyvä, hyvän ja laadukkaan osaamisen taito-
luisteluseura. Nurmijärven Taitoluistelijat on Suomen 
Taitoluisteluliiton ja Etelä-Suomen Liikunta ja Urhei-
lu ry:n jäsen ja noudattaa toiminnassaan niiden 
sääntöjä. Kaudella 2011-2012 seura pyrkii Nuoren 
Suomen Sinettiseuraksi. 
 
Nurmijärven Taitoluistelijat vetää myös kahta ilta-
päiväkerhoa Klaukkalassa. Seuran iltapäiväkerhot 
toimivat Klaukkalan jäähallilla sekä Haikalan koulun 
yhteydessä olevassa nuorisotilassa. Iltapäiväkerhois-
sa on kaudella 2011-2012 yhteensä noin 70 lasta. 

 
 
Seuran yhteystiedot 
    
Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry 
Lepsämämäntie 12, 01800 Klaukkala 
Puhelin: +358 40 1564 230 
E-mail: nurmijarventaitoluistelijat@gmail.com 
www.ntjl.fi 
Klaukkalan jäähalli: Lepsämäntie 12, 01800 Klaukkala 
 
 
Seuran toiminnanjohtaja ja vastuuvalmentajat 
 
Valmentava toiminnanjohtaja Sanna Vuorinen   ntl.sannavuorinen@gmail.com 
Lasten ja nuorten valmennuksen erityisosaaja Katja Lähteenmäki ntl.katjal@gmail.com 
Yksinluisteluvalmentaja Maj Holmberg   ntlmaj@gmail.com 
Muodostelmaluistelun vastaava Essi Bruun  ntlessib@gmail.com 

 
 

Seuran hallitus 
 
Puheenjohtaja Kaisa Sainio    kmsainio@gmail.com 
Vpj. ja talousvastaava Eino Miettinen    eino.miettinen@hkruokatalo.fi  
Tapahtumavastaava Sarri Peltonen       sarri.peltonen@luukku.com 
Jäsenvastaava Piia-Stiina Mattila    Piizu4@luukku.com  
Verkkovastaava Tanja Heinonen     tanja.leppanen@elisanet.fi  
Rahastonhoitaja Sanna Sihvonen    sanna.sihvonen@kolumbus.fi  
Varainhankintavastaava Sanna Kari    sanna.kari@kolumbus.fi  
  
 
Kausijulkaisun tekijät 
 
Tekstit ja taitto:  Kaisa Sainio seuran työntekijöiden ja luistelijoiden avustuksella.  
Kuvat:  Valokuvaamo Taikahetki, Tuomas Mustakallio, Essi Bruun, Janniina Pärssinen ja Kaisa Sainio 
Painopaikka:  KA Järvenpää Oy 
 
 
Kannessa:  
Sanni Sainio, luistelukoululaisia naamiaisissa sekä Ice Winds.  

http://www.ntjl.fi/


SISÄLTÖ                   2 
_____________________________________________________________ 
 
Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry  1 
Sisältö   2 
Jääurheilun asema Nurmijärvellä  3 
ESLUn tervehdys   4 
Puheenjohtajan tervehdys  5 
Toiminnanjohtajan tervehdys  6 
NTL:n taitoluisteluvalmentajat ja -ohjaajat 7 
Tunnelmia kaukalon laidalta  9 
Taitoluistelun perusteita oppimassa  10 
Taitoluistelu on kiva harrastus  11 
Me aikuisluistelijat opimme uutta ja pidämme kuntoa yllä 12 
Täältä tullaan kisat   13 
Terveiset Kisakallion leiriltä 24-26.10.2011 14 
Ice Windsillä on tavoitteet korkealla  15 
Esittelyt luistelukoulut  16 
Esittelyt harrastajat  20 
Esittelyt aikuisluistelu  24 
Esittelyt kehitys- ja kilparyhmät  25 
Terveiset NTL:n iltapäiväkerhoista  29 
Mennyttä ja tulevaa kuluvalta kaudelta  30 
NTL:n luistelijan polku  34 
Kevätnäytös Rio!   35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NTL:n Luistelun ilo -piirustuskilpailun 

                satoa keväältä 2011 
 



3   JÄÄURHEILUN ASEMA NURMIJÄRVELLÄ 
_____________________________________________________________ 
 
Klaukkalan jäähallin liikelaitoksen johtokunta (liikun-
talautakunta) hyväksyi kokouksessaan 14.9.2011 
harjoitusjäähallin rakentamisen hankesuunnitelman. 
Hankesuunnitelmaa valmisteli työryhmä, jonka jäse-
ninä oli suurempien jääurheiluseurojen edustajia. 
Suunnitelman tekeminen oli hyvä osoitus siitä, miten 
urheiluseuroista löytyy todella paljon ammatillista 
osaamista eri osa-alueilla. Hanketyöryhmässä töitä 
tehtiin talkoohengessä yhteisen tavoitteen saavut-
tamiseksi ja mielestäni hankesuunnitelmasta tuli 
todella hyvä. Kiitänkin tässä yhteydessä vielä kaikkia 
työryhmän jäseniä aktiivisesta ja ansiokkaasta 
työstä. 
 
Ensimmäinen askel jääurheilun olosuhteiden paranta-
miseksi on siis otettu, Nurmijärven kunnan valtuus-
tokin päätti talousarviokokouksessaan marraskuussa 
varata harjoitusjäähallin suunnitteluun määrärahan 
vuodelle 2012. Hankkeen toteutus on nyt kuntasuun-
nitelmassa vuosina 2013 - 2014 ja tavoitteenamme 
on, että nykyisen hallin osittainen peruskorjaus ja 
uusi harjoitushalli olisivat valmiit, kun kausi 2014 - 
2015 alkaa elokuussa 2014. Meille jääurheilun piirissä 
toimiville on itsestään selvää, että nykyisen hallin 
kapasiteetti ei riitä Nurmijärven kokoisessa kunnas-
sa täyttämään edes tyydyttävästi jäävuorojen tar-
peita. Kauden 2011 - 2012 jäävuorojen jaossa saimme 
kokea konkreettisesti tuskan kun junioritoimintaa 
järjestävien seuroja (Kurra, Seven Ringettes ja 
Nurmijärven Taitoluistelijat) jäävuorojen tarve oli 
110 tuntia viikossa ja jaettavaa aikaa oli alle puolet 
tuosta eli 52 tuntia viikossa. Hankkeen toteutumisen 
eteen on vielä tehtävä paljon töitä, jotta yhteinen 
haaveemme toteutuisi. Ennen kuin olosuhteissa 
tapahtuu selvä parannus harjoitushallin rakentamisel-

la, joudumme tätä kurjuutta jakamaan jatkossakin. 
Jäävuorojen puute on selvä este kaikille seuroille 
toimintojen kehittämisen kannalta ja tilanne aiheut-
taa ihan turhaa jännitettä seurojen välille. 
 
Vuoden 2012 aikana jatketaan hyvää yhteistyötä 
jääurheiluseurojen kanssa harjoitushallin suunnitel-
man tekemisessä. Vuoden päästä onkin sitten taas 
varmistettava, että valtuusto varaa rakentamiseen 
määrärahat vuosille 2013 – 2014 ja pääsemme raken-
nushommiin ja viettämään juhlallisia jäähallin avajai-
sia syksyllä 2014. Hankehan on jo nyt opetusministe-
riön liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmassa eli 
hankkeelle olisi saatavissa myös valtion avustusta. 
 
Jääurheiluseurojen rooli on mielestäni osoittaa 
omalla toiminnallaan olosuhteiden parantamisen 
tarpeet. On tärkeätä, että seurojen järjestämä 
toiminta on esillä julkisuudessa ja turnauksiin ja 
näytöksiin kutsutaan myös määrärahoista päättäviä 
kunnan luottamushenkilöitä. Nurmijärven Taitoluiste-
lijoiden joulu- ja kevätnäytökset ovat mielestäni 
parasta mainosta siitä aktiivisesta työstä, jota sadat 
aktiivit seuroissa tekevät nurmijärveläisten lasten ja 
nuorten hyväksi. Suosittelen niitä lämpimästi myös 
jäähallin rakentamista vastustaville tai siihen skepti-
sesti suhtautuville. Minulla itselläni ainakin tunteet 
ovat  pinnalla  katsellessani  pieniä  jääprinsessoja  ja  
–prinssejä näyttämässä kauden aikana opittuja 
taitoja suurelle yleisölle. 
 
Toivon, että kaikki seura-aktiivit jaksavat tehdä 
töitä vielä nykyisissäkin olosuhteissa mukana olevien 
lasten hyväksi ja positiivisella asenteella viestitämme 
oikeutetut tarpeemme olosuhteiden parantamisesta. 

                                                                                                    Antero Lempiö 
       
       liikuntapäällikkö/ 

                                                                                                    jäähallin liikelaitoksen johtaja  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Havainne-
kuva 

 harjoitus-
jäähallista. 
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Nurmijärven Taitoluistelijat Ry:n toiminnan tavoit-
teena on tarjota laadukasta ja monipuolista harras-
tustoimintaa taitoluistelun parissa lapsille, nuorille ja 
aikuisille. 
 
Seura on hyvin lyhyen historiansa aikana lähtenyt 
tarmokkaasti täyttämään tavoitteitaan ja onnistunut 
siinä toistaiseksi erinomaisesti.  Samalla kuitenkin 
ympäristössä jatkuvasti tapahtuvat muutokset 
asettavat seuratoiminnalle jatkossa entistäkin 
suuremmat haasteet.  

Tulevien haasteiden voittamiseksi ja laadukkaan 
toiminnan takaamiseksi seurassa on pyritty kehitty-
mään kaikilla osa-alueilla, jotta kaikille halukkaille 
pystyttäisiin takaamaan oikea paikka harrastaa lajia.  

Seuraan on palkattu vapaaehtoisten rinnalle asiaansa 
vihkiytyneitä ammattilaisia hoitamaan valmentamista 
ja toiminnan organisointia. Kaikkien on silti hyvä 
ymmärtää, että ilman vapaaehtoistoimijoita seuran 
toiminta ei olisi mahdollista. Tämän vuoksi on tärkeää 
luoda avoin ja innostava ilmapiiri kaikkien seuratoimi-
joiden välille, jossa on hyvä toimia yhdessä. 
 
Seura on hakeutumassa Sinettiseuraksi, mikä on  
erittäin hyvä tapa luoda seuraan vakiintuvia toiminta- 
tapoja ja linjauksia, joilla varmistetaan seuran jatku-
va laadukas toiminta. Sinettiseurat ovat aktiivisia ja 
kehityshaluisia kärkiseuroja, jotka antavat lupauksen 
laadusta urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi.  
 
Kaikkien seuratoimijoiden jatkuva kouluttaminen on 
yksi seuratoiminnan perusasioista, jolla lisätään 
osaamista,  ylläpidetään  laatua  ja  turvataan  seuran  

 
jatkuva kehitys muuttuvassa yhteiskunnassa. Nurmi- 
järven Taitoluistelijat on kouluttanut ahkerasti 
ohjaajiaan ja valmentajiaan, seuran luottamushenki-
löitä, palkattua henkilökuntaa sekä vapaaehtoisia. 
Seuran toimijat ovatkin ahkeria vieraita Etelä-
Suomen Liikunnan ja Urheilun monipuolisissa koulu-
tustilaisuuksissa. Myös toiminnanjohtajan kouluttau-
tuminen ”sporttimerkonomiksi” lisää varmasti osal-
taan seuratoiminnan osaamista seurassa. 
 
Olosuhteet asettavat omat rajansa ja haasteensa 
toiminnalle. Seuralla on tällä hetkellä melkein kaikki 
ryhmät täynnä ja toiminnan tulevaisuuden kannalta on 
ensiarvoisen tärkeää, että hallitilanteeseen saataisiin 
parannusta, jotta seura voisi tarjota toimintaa 
jatkossakin kaikille halukkaille. 

Yhteinen tavoitteemme on hyvin toimiva seura.   

Hyvää jääurheilukautta, 

Kari Ekman  

Seuratoiminnan kehittäjä 
Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu 

  
Loisteen Anni Vuorikallas, Rosa Saarnio 

                               ja Minea Vaulamo harjoittelevat.
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Ratsastin aktiivisesti elämäni ensimmäiset parikym-
mentä vuotta ja seuraavat parikymmentä vuotta 
näyttävät vierähtävän taitoluistelun parissa. Hevos-
kärpäsen pureman vaikutus lienee ikuinen ja sama 
pätenee taitoluisteluun. On uskomatonta, kuinka yksi 
laji voi viedä mennessään! 
 
Vaikka hyppy taitoluistelumaailmaan täydestä tietä-
mättömyydestä oli vuosi pari sitten haastava, seura-
työhön sukeltaminen on mukavassa seurassa ollut 
antoisaa. Meidän seuran eteen puurtajien työ on 
myös arvokasta – ilman meitä seuraa ei olisi.  

Nurmijärven Taitoluistelijat on onnekas taitoluiste-
luseura, koska pystymme – kiitos iltapäiväkerhojen – 
työllistämään kokopäiväisesti neljä taitavaa taitoluis-
teluosaajaa, jotka ovat seuramme sydän. Samalla 
pystymme takaamaan luistelijoillemme pätevän 
valmennuksen tuttujen valmentajien ohjauksessa 
sekä tarjoamaan liikunnallisten iltapäiväkerhojen 
kautta koululaisille mahdollisuuden kurkistaa moni-
puolisen liikunnan maailmaan.  

Nurmijärven Taitoluistelijat on myös onnekas urhei-
luseura, koska seuratoiminnan pyörittämiseen ja 
lastemme harrastuksen tukemiseen osallistuu vuosit-
tain joukko vapaaehtoisia, joiden työstä haluan 
esittää mitä kauneimmat kiitokseni. Meitä vapaaeh-
toisia ei kuitenkaan koskaan ole liikaa, joten toivotan 
vielä kertaalleen kaikki tervetulleeksi seuramme 
talkoojoukkoon esimerkiksi Rio-kevätnäytöstä val-
mistelemaan. Näytös on luistelijoillemme vuoden 
kohokohta ja sen onnistumiseksi me vanhemmat 
voimme tehdä paljon. Onneksemme ehdotuksemme 
talkootehtävien jakamiseksi eri ryhmien kesken on 
otettu hyvin vastaan! 

Nurmijärven Taitoluistelijat on myös onnekas seura-
toiminnan kehittäjä. Vaikka päätavoitteemme on 
laadukkaan taitoluistelutoiminnan ylläpitäminen, tulee 
seuran myös muistaa kehittyä. Tänä vuonna olemme 
lisänneet seuran näkyvyyttä mm. Yritysten yössä, 
toimineet Harjoitusjäähallihankkeessa ja kehittäneet 
seuratuotevalikoimaamme mahdollistaen täten mm. 
uusien oheisharjoitteluvälineiden hankkimisen. Sa-
malla olemme myös aloittaneet matkan kohti Nuoren 
Suomen Sinettiseurojen uljasta joukkoa. Sinettiseu-
rahankkeeseen liittyvä toimintalinjaus on parhaillaan 
kommenteilla ja odotan innolla kommenttejanne 
siihen!    

Ensi vuosi on seuramme kannalta merkittävä. Keväällä 
tarkoituksenamme on luistelutoimintaan panostami-
sen lisäksi satsata Rio-kevätnäytökseen sekä järjes-
tää Koko perheen Liikuntamessut Klaukkalassa ja 
levittää näin urheilun ilosanomaa. Syksyllä puolestaan  

 
ratkeaa, onnistummeko Sinettiseuratavoitteessamme 
jo vuonna 2012. Niin tai näin, työmme laadukkaan 
taitoluistelutoiminnan eteen jatkuu: kehitettävää ja 
opittavaa riittää – niin seuralla kuin meillä luistelijoil-
lakin. Omat haasteensa aiheutuu luonnollisesti myös 
Vuorisen Sannan äitiyslomasta. Tehkäämme kaikki 
parhaamme sen eteen, että Sanna ehtii tulevana 
vuotena nauttimaan ansaitsemastaan äitiyslomasta 
laadukkaan seuratoiminnan jatkuessa iloisissa ja 
vauhdikkaissa merkeissä! 
   
Ratsastuksessa on sanonta, että vasta kun hevosen 
selästä on tippunut kymmenen kertaa, osaa ratsas-
taa. En tiedä montako kaatumista taitoluistelun  
oppiminen vaatii, mutta sen jo takaan, että kymmenen 
pyllähdystä on vasta alkusoittoa…  

Kaunis kiitos kaikille kuluneesta vuodesta ja onnea 
sekä iloa vuodelle 2012 toivottaen, 

Kaisa Sainio 
NTL puheenjohtaja 
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Joulu kolkuttelee ovella ja lunta odotellaan valaise-
maan päiviämme. On ihanaa saada hetki rauhoittua 
pitkän kaamoksen keskellä, vaikka yksinluistelijoiden 
ja muodostelmaluistelijoiden kisakausi alkaakin vasta 
käynnistyä ja intoa riittäisi etenkin luistelemiseen. 
Lepo tekee kuitenkin hyvää ja ensi vuonna päästään 
sitten vauhtiin uusin voimin. 

Tällä kaudella seuramme päätti aikaistaa kausijulkai-
sun tekemistä, jotta toimintaamme voitaisiin esitellä 
oikeassa vaiheessa kautta ja kaikki ehtisivät pohtia 
tulevaisuuden suunnitelmiaan luistelun suhteen 
ajoissa. Koko tämän hetkisen elinkaarensa ajan 
seurassa onkin tapahtunut vuosittain valtavan isoja 
muutoksia. On siinä tahdissa varmasti luistelijoiden 
vanhemmat jo aivan pyörryksissä, työntekijöistä 
puhumattakaan. Nyt NTL on yltänyt kehitysvauhdis-
saan jo siihen pisteeseen, että on aika alkaa nautti-
maan ”kehityksen hedelmistä”. Kuten sanontakin 
kuuluu: ”Anna muutokselle aikaa. Eihän mikään voi 
kasvaa pellossa, jota jatkuvasti kynnetään.” 

 
Harjoitushallihankkeen eteen nähtiin hurjasti vaivaa 
ja se tuotti hedelmää – valtuusto myöntyi vihdoin  
hallin rakennushankkeen käynnistymiselle ensi vuoden 
aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että lisäjäätä meille ei 
ole tarjota ennen kuin uusi halli on valmis – muuten 
kuin aamulla kello 7.00 tai iltapäivällä ennen kello 
14.30. Näin ollen luistelijaryhmiin pyritään tekemään 
seuraavalle kaudelle mahdollisimman vähän muutoksia. 
Pienet muutokset ovat aina mahdollisia ja jäävuorot 
varmasti elävät eri ryhmien kesken, mutta suurem-
mat muutosprosessit jätetään nyt hautumaan. Nyt 
siis viltin sisään sohvalle, joulukuusen valojen tuik-
keeseen ja kausijulkaisun kimppuun tekemään omia 
suunnitelmia luistelu-uran jatkamiseksi! 
 
Tulevaisuuden suunnitelmissa NTL kasvattaa jäsen-
määräänsä ja kilparyhmien määrää niin yksinluistelus-
sa kuin muodostelmaluistelussakin. Tälle on varmasti 
tarvetta, jotta kaikille löytyisi omaa tasoaan vastaa-
va ryhmä omasta seurasta. Mutta ennen sitä keskity-
tään laatuun ja uusiin haasteisiin. Ensi keväänä tie-
dossa  on   huikean   kevätnäytöksemme   lisäksi Koko  

 
perheen liikuntamessut toukokuun lopulla. NTL 
organisoi messuja ja odottaa niiden synnyttävän uusia 
yhteistyömahdollisuuksia kunnassa toimivien urheilu 
organisaatioiden välille sekä pysyvää ”uusvanhaa” 
toimintamallia kuntaan. Kaikilla kun on varmasti sama 
tavoite: saada ihmiset liikkumaan ilolla!  

Vuoden vaihteen jälkeen siirryn myös itse pikku 
hiljaa uusien haasteiden pariin osa-aikaisesti. Vai 
pitäisikö sanoa, että kokopäiväisesti siirryn uusien 
haasteiden pariin ja osa-aikaisesti jatkan työtäni 
seuran toiminnanjohtajana. Uusi elämä synnyttää 
uutta energiaa ja tällaiselle ”suunnitteluhullulle” se 
saattaa tarkoittaa varsin vireää äitiysloma-aikaa.  
Katsotaan siis mitä tuleman pitää… …mutta nautitaan 
ensin kuitenkin tämä ihana, lämminhenkinen joulunai-
ka ja pohditaan sitten lisää tulevaa vuotta! 

KIITÄN KAIKKIA uutteria aktiivisia vanhempia, 
joita ilman mistään ei tulisi mitään, ammattitaitoisia 
työntekijöitämme, ihania jääprinsessoja ja hurmaavia 
prinssejä sekä sitoutuneita vanhempia, jotka jaksa-
vat hoitaa tehtäväänsä (kustanna, kannusta, kuljeta, 
kuuntele) sinnikkäästi! 

Hyvää joulua! 

Sanna Vuorinen  
NTL toiminnanjohtaja 

 
Ice Winds HSK:n kilpailuissa 26.11.2011 
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Haastattelukysymykset 
 
1. Nimesi ja tehtäväsi NTL:ssä?  5.     Luistelu-urasi kohokohta?   
2. Keskeisin luistelukoulutuksesi?  6.     Valmennettavat ryhmät? 
3.       Koska aloitit luistelun?  7.     Mikä on mielestäsi valmennuksen a ja o? 
4.       Oma aktiiviurasi ja kasvattajaseurat? 
  
 
 
1. Sanna Vuorinen, valmentava toiminnanjohtaja  
2.       STLL 1-tason yksinluisteluvalmentaja + paljon täydennyskursseja jäätanssista    
          aikuisiin 
3.       7-vuotiaana kortteliluistelukoulussa Kuopiossa, vuosi taisi olla 1984 
4.       Olin 9-vuotiaana liian vanha yksinluistelun kilparyhmään, joten päädyin näytös- 
          ryhmään, jossa sain toteuttaa unelmaani yksinluistelun saralla.  Aktiiviurani tein  
          muodostelmaluistelupuolella vuosina 1990-1996. Kasvattajaseurani on Kuopion 
          Luisteluseura, KULS. 
5.       SM-kilpailut Oulussa. Mitaleille ei päästy, mutta Kuopion 12 hengen joukkue 
          onnistui täydellisesti! 
6.       Loiste ja osittain Tintit. Päävastuuni on koko seuran pyörittäminen. 
7.       Iloinen, innostunut ja kannustava ote kera motivoivien ja haastavien  
          harjoitusten. 
 

 
1. Katja Lähteenmäki, lasten ja nuorten valmennuksen eri-

tyisosaaja 
2.  C-valmentaja, Jumppaluisteluohjaaja, Valmentajaklinikkakoulutuksia ja 

lukuisia muita taitoluistelukursseja. 
3. 3-vuotiaana. 
4. Aktiiviurani sijoittuu vuosiin 1977-1986 (loppui loukkaantumiseen). Sen 

jälkeen siirryin ohjaajaksi ja myöhemmin valmentajaksi. Kasvattaja-
seura NTL (alkuvuosina Kurran alaisuudessa toiminut taitoluistelu). 

5. Ensimmäinen mitali kotikisoista 1980-luvun alussa ja se hetki, kun pää-
sin ensimmäisen kerran axelin ovat jääneet parhaiten mieleen. 

6. Valmennan harrastajia, Taitureita, Taitajia ja K2:sta. Lisäksi toimin 
luistelukouluvastaava. 

7. Iloisen ja kannustavan ilmapiirin luominen sekä lasten saaminen usko-
maan itseensä ja mahdollisuuksiinsa. Taitoluistelun perusasioiden tär-
keys tulee myös muistaa! 

 
 
 
1.    Maj Holmberg, yksinluisteluvalmentaja 
2.       l ja ll-tason yksinluistelijavalmentajatutkinto, Koreografiakoulutus ja useita  
          täydennyskoulutuksia 
3.       Aloitin luistelun 4-vuotiaana HTK:ssa.  
4.       Kilpailin 14- vuotiaaksi asti kansallisella tasolla HSK:ssa. Kasvattajaseurat 
          HTK, NTL, EVT ja HSK. 
5.       Jäätanssin SM-kilpailujen pokaali vuonna 1989. 
6.       Valmennan luistelukoulun poikaryhmää, harrastajaryhmä Funia, yksinluis- 
          telua aikuisluistelijoille, Loisteille, Tinteille ja K2:ille. 
7.       Valmennuksen A ja O on huolehtia siitä, että valmennettava oppii ja  
          kehittyy. 
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1. Essi Bruun, muodostelmaluistelun vastaava ja iltapäivä-

kerhon ohjaaja 
3.  5-vuotiaana. 
4.  Aktiiviura vuosina 1997-2004 Etelä-Vantaan Taitoluistelijoissa. 
6. Vastuuryhminä IW, muko, lauantain Fun ja aikuisten muokka. 

    Mukana myös ryhmissä aikuiset yksinluistelu, Loiste, Tintit,  
    K2, Taitajat, Taiturit ja Speed. 

7. Taitoluistelun perusasioiden opettaminen luistelijoille erilaisin 
                  keinoin. 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.    Janniina Pärssinen, muodostelmaluistelun sekä iltapäiväkerhon 
      ohjaaja  
2.       Liikunnan ohjauksen peruskurssi, Tervetuloa ohjaajaksi, Luistelun ohjauksen 
          perusteet, Löydä liikunta, Psyykkinen valmennus –kurssit. 
3.       6-vuotiaana EVT:n luistelukoulussa. 
4.       Muodostelmaluistelu 1999 EVT – 2010 ETK (SM-juniorit). Nyt ETK:n 
          kansallinen seniorijoukkue Situations. 
5.       SM-hopeamitali SM-juniorijoukkueessa Ice Stepsissä kaudella 2006-2007,    
          Prague Cupin voitto 2007 sekä Spring Cupin voitto Milanossa 2010. 
6.       Osallistun tulokasjoukkue Ice Windsin valmennukseen ja muodostelmakoulun,    
          luistelukoulujen sekä harrastaja -ryhmien ohjaukseen. 
7.       Tarjota luistelijoille mukava ja turvallinen oppimisilmapiiri sekä antaa  
          luistelijoiden kasvaa ja kehittyä yksilöinä. 
 
 
Muut luisteluohjaajat: Eveliina Elg, Vera Kettunen, Salla Kähkönen, Sara Manninen, Elli Tuohimetsä,  

Alina Salojärvi, Elina Salovuori ja Selina Winsten 
 
Kilparyhmien tanssinopettaja:  Moona Meriläinen 
 
 

 
Aada Leskelä ja Mimosa Aronen kummiluistelussa Kisakallion tehopäivällä 13.9.2011. 



9   TUNNELMIA KAUKALON LAIDALTA 
_____________________________________________________________  
 

 

 
 
 

Tunnelmallisia kuvia ja poseerauksia yksinluistelijoiden Kisakallion  
tehopäivältä, kauden ensimmäisistä kuukausikisoista sekä muodostelmaluistelu-

koulun ja luistelukoulun vauhdikkailta tunneilta. 
 

Lisää kuvia sivulla 31.
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Haastateltavana luistelukoululaiset Mirella Peltonen, 3-vuotta, 
Elsa Sainio, 4-vuotta ja poikien ryhmässä luisteleva Noel Uusi-
talo, 5-vuotta. 
 
Koska ja miksi aloitit luistelun? 

- Mirella: NTL:ssä 3-vuotiaana. Koska se toissa päivä-
nä vaan alkoi. 

- Elsa: NTL:ssä 3-vuotiaana. Koska mä halusin ja Sanni 
siskokin luistelee. 

- Noel: Nyt syksyllä aloitin. Aloitin, koska luistelu on 
niin kivaa! 
 

Aiotko luistella kauan? 
- Mirella: Viisi vuotta. 
- Elsa: Kahdeksan vuotta. 
- Noel: Joo, aion luistella kauan. 

 
Mikä luistelussa on mukavaa? 

- Mirella: Harjoitukset. 
- Elsa: Voi tehdä kaikkia temppuja. 
- Noel: Kun saa luistella ympäri ämpäri, tällai shiu 

shiu, musiikin mukaan. 
 

Mikä luistelussa on helppoa tai vaikeaa? 
- Mirella: Piruetti on helppo. En tiedä, mikä on vaikeaa. 
- Elsa: Helppoa on, ku pidetään sellaista sateenkaarta 

ja vaikeaa se, että kaatuu. 
- Noel: Vaikeeta on ne Majn alkujutut. Ja helppoa on 

se ihmeen potkuhomma.  
 

Kuka sinua valmentaa? 
- Mirella: Ne kaksi opettajaa. Ne on kivoja, mutta en 

tiedä miksi. 
- Elsa: Alina. Se on kiva, koska se tuo aina niitä luiste-

luopettajan leluja. 
- Noel: Maj. 

 
Harrastatko muuta urheilua? 

- Mirella: Loppulaukkaa. 
- Elsa: Tanssia. Se on plää plää plää. Siinä voi hyppiä 

renkaasta toiseen. 
- Noel: En mä mun mielestä. 

 



11   TAITOLUISTELU ON KIVA HARRASTUS 
_____________________________________________________________ 

 
Olen harrastanut ringetteä viisi vuotta ja aloitin 
taitoluistelun tänä syksynä. Olen käynyt katsomassa 
pikkusiskoni Oonan taitoluistelunäytöksiä ja ne 
näyttivät niin hienoilta, että halusin itsekin kokeilla.  
 
Luistelen muodostelmaluistelukoulussa ja ringetessä 
kaksi kertaa viikossa. Taitoluistelu kiinnostaa minua, 
koska se näyttää hienolle ja on sopivan haastavaa. Me 
olemme menneet ryhmässä sirklausta, ristiaskelia, 
mohawkeja, kaksoiskolmosia ja kaksoiskaksosia.  

Jatkossa haluaisin päästä Ice Winds joukkueeseen ja 
oppia menemään samaan tahtiin joukkuekavereiden 
kanssa. 
 
 Olen saanut muodostelmaluistelukoulusta uusia 
kavereita ja suosittelen taitoluistelua myös kavereil-
leni, koska se on kivaa. Essi on mukava ja hyvä opet-
tamaan, koska hän neuvoo nätisti, vaikka tekisi 
väärin. Olisi kiva saada isompi muodostelmaluistelu-
kouluryhmä, koska nyt ryhmässä on aika vähän luiste-
lijoita. 

                                                                                                     
       - Ida Pasanen, 9 vuotta. 

 
 
Aloitin luistelun 4-vuotiaana ja odotin heti aloittaessani piruetteja. 
Äitini luisteli aikaisemmin, siksi minäkin halusin  kokeilla.  Luistelen 
nyt Taitureissa ja harjoittelen keskiviikkoisin ja  lauantaisin. Aikai-
semmin luistelin koululaisissa, mutta sitten halusin jotain enemmän 
ja siirryin Taitureihin.  
 
Luistelussa minua kiinnostaa erityisesti kauniit puvut ja temppujen 
tekeminen. Osaan mielestäni kukkopiruetin valssiaskel-lähdöstä aika 
hyvin. Nyt harjoittelemme kiihdytyspiruettia ja hyppyjä - niitä olisi 
kiva oppia! Sini-siskoni luistelee myös ja olemme tutustuneet NTL:n 
koululaisissa ja taitureissa moneen luistelijaan: harrastuksien 
kautta voi saada jopa parhaan ystävän! Harrastan myös yleisurhei-
lua ja tanssia. Niistä on hyötyä luistelussa ja nekin ovat kivoja 
harrastuksia.  
 
Valmentajista minua valmentaa Katja, joka on todella hyvä – opin 
Katjan valmennuksessa nopeasti uusia asioita. Minä suosittelisin 
luistelua ystävillenikin, sillä minusta NTL:ssä on kiva yhteishenki ja 
luistelusta saa kivoja uusia kavereita. 
 
- Heta Laitinen, 11-vuotta 
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”Pienenä useat ystäväni harrastivat enkä tullut 
koskaan aloittaneeksi. Isompana,kun tuli mahdolli-
suus kokeilla, päätin tarttua haasteeseen!” Lau-
seet pitävät paikkansa meistä monen kohdalla. Vaikka 
useimmat ovat saaneet ensimmäiset taitoluistimensa 
vasta viime vuosina, on osa aloittanut lajin jo paljon 
aikaisemmin. Meitä vetävät jäähallille monet eri 
seikat: lasten harrastukseen tutustuminen, halu oppia 
luistelemaan ja lajin haastavuus – koukuttipa yhden 
meistä jopa Moskovan jääsirkus! 
 
”Yksinluistelu viehättää enemmän erilaisine ele-
mentteineen, mutta muodostelmakin on kyllä varsin 
mukaansa vievää!” NTL:ssä aikuisluistelua voi har-
rastaa sekä yksinluistelussa että muodostelmassa. 
Yksinluistelua puoltavat mahdollisuus treenata omalla 
tasolla sekä lajin eri elementit – hyppyvaljaista 
puhumattakaan! Muodostelmassa puolestaan houkut-
taa lajin innostavuus ja ryhmässä luistelemisen 
hauskuus. Myös aikataulut vaikuttavat – vaikka 
innokkaimmat meistä valitsivat aikatauluhaasteista 
huolimatta molemmat lajit!  
 
”Jään tuntu ja ääni luistimen alla, vauhti, muun 
maailman unohtuminen, mahtava porukka!” Taito-
luistelu on laji, jossa voi aina oppia lisää ja saada 
uusia elämyksiä. Myös mahdollisuus eläytyä musiikkiin 
on plussaa! Samoin me - uusiin ihmisiin tutustuminen 
ja iloinen ryhmähenki takaavat sen, että luistelutunti 
on todellinen irtiotto arjesta! 
 
”On vaikeaa muistaa, mistä kaikista osista liike 
muodostuu ja tehdä ne kaikki oikein ja oikeaan 
aikaan!” Haasteita lajissa todellakin riittää: askelten 
oppiminen, ryhdin pitäminen, kaaret, linjeeraus, 

hypyt, liikkeiden ilmentäminen musiikin tahtiin, omien 
rajojen hyväksyminen, puutteet voimassa, tekniikassa 
ja rohkeudessa jne. jne. Lista on loputon…  
 
”Tavoitteeni on oppia niin paljon kuin mahdollista 
ja kehittyä joka kausi eteenpäin, vaikka sitten 
vähänkin!” Oppiminen, taitojen palauttaminen, uskal-
taminen, esiintymiset sekä hauskanpito ja kuntoilu – 
siinä tavoitteemme tiivistettynä. Me muodostelma-
ryhmäläiset haaveilemme myös suorista riveistä ja 
kauniista kuvioista… Sen, miten niissä onnistumme, 
näette kevätnäytöksessä! 
 
”NTL on järjestänyt aikuisluistelun erinomaisesti: 
hienoa, kun perustettiin muodostelmakoulu aikuisil-
le!” Myös valmentajia ja luistelijoiden kuuntelemista 
kehuttiin. Vaikka jääajat ovat osin hankalat, me 
olemme tyytyväisiä, onhan tunneilla ammattitaitoiset 
ja mukavat opettajat sekä ohjelmassa sopivasti niin 
perustekniikkaa kuin vaikeampiakin juttuja – jotain 
jokaiselle! Vaikka väliin kaikki suunnitellut aikataulut 
tuntuvat pettävän, niin me lähdemme aina kotiin 
hyvällä mielellä!  
 
”Lisää palautetta, sopivasti perusluistelua ja 
temppuja” on varmasti meistä jokaisen toive! Ja 
mikäli vanhat merkit paikkansa pitävät – näitä me 
myös saamme! Suurkiitokset Maj ja Essi!! 
 
- Sähköpostikyselyn vastausten perusteella Kaisa  
  Sainio 
 
Ps. Tervetuloa mukaan, molempiin ryhmiin mahtuu 
vielä hyvin muutama innokas!!  

 



13   TÄÄLTÄ TULLAAN KISAT  
_____________________________________________________________ 
 
NTL:n Tintit Aada, Anni, Minja, Sanni sekä Venla ja 
Verna ovat keväästä lähtien harjoitelleet yksinluiste-
lun Tintti-sarjan kisoja varten. Majn, jota tytöt 
kehuvat kilvan kivaksi, hauskaksi ja hyväksi, johdolla. 
Pääosin keväällä Loisteesta Tintteihin siirtyneet 
tytöt harjoittelevat Pieni talo Preerialla –ohjelman 
musiikkiin tehtyä kilpailuohjelmaansa ja sen eri 
elementtejä jäällä neljä kertaa viikossa. Lisäksi tytöt 
treenaavat kolme kertaa oheisissa Majn kanssa ja 
kerran Meriläisen Moonan vetämässä tanssissa.  
 
Vaikka harjoittelumäärä on jo melkoinen, tytöt 
tahtoisivat jäälle jopa useammin, jos vain jääaikoja 
olisi saatavilla. Vernan mielestä erityisen hauskaa 
harjoituksissa on se, kun saa helposti vauhtia liukuja, 
hyppyjä ja piruetteja varten. Myös oheiset ovat 
Tinttien mieleen: Minja pitää etenkin juoksemisesta, 
Sanni tekniikasta ja Aada venyttelystä ja zumbasta. 
Vaikka treenaaminen on hauskaa ja oppiminenkin 
näille 5-7 -vuotiaille tytöille pääosin helppoa, ovat 
harjoitukset joskus myös haastavia.  Venlan mukaan 
opettelua vaatii esimerkiksi se, kun hypyissä pitää 
ponnistaa ylös ja tehdä kierroksia.  
 
Tytöt odottavat jo innolla ensimmäisiä kisojaan. 
Minja, Aada ja Venla myöntävät hieman jännittävänsä 
kisoja, Sanni, Anni ja Verna sen sijaan kertovat 
ottavansa tulevat koitokset rennommin. Venlan 
mielestä jännittävää on se, kun kyseessä on oikea 
kilpailu, jossa on paljon muitakin luistelijoita. Aadaa 
puolestaan jännittää eniten oma esiintyminen. Kisaoh-
jelma on kaikille tytöille mieleen: Anni tykkää erityi-
sesti liuista ja Sanni hypyistä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kisoihin valmistautuminen on sujunut tytöiltä hyvin 
niin omassa jäähallissa kuin Kisakallion tehopäivällä ja 
leirilläkin. Vernan mukaan tytöt ovat myös harjoitel-
leet reippaasti, joten jäämme innolla odottamaan 
kohta alkavaa kilpailukautta!  
 
Harjoittelun lomassa tytöistä on tullut myös hyviä 
ystävyksiä: yhdessä pölistään ja leikitään ja kävivät-
pä tytöt porukalla syksyllä myös Luukissa retkeile-
mässä ja Finlandia Trophyssä kisatunnelmia aistimas-
sa sekä Kiira Korpea tapaamassa! Tytöillä oli myös 
yhteiset halloween –juhlat, joissa riemu raikasi! 
 
Vaikka luistelu haukkaakin monta tuntia viikosta, 
Tinteille jää onneksi vapaa-aikaakin. Vapaalla olles-
saan Sanni käy nykytanssissa ja hoitaa Elmeri-
hamsteria, Minja ja Aada ratsastavat Aadan ja 
Sannin myös piirtäessä paljon. Lisäksi Annille ja 
Minjalle jää aikaa leikkeihin Vernan ja Venlan käy-
dessä mielellään uimassa. Ehtiipä Venla vielä kuvatai-
dekerhoonkin!  
 
- Tinttien lokakuisten haastattelujen perusteella  
   Kaisa Sainio 
 
Ps. Kisapuvut tytöillä on luonnollisesti jo strasseineen 
päivineen hankittuna. Katso sivulta 25 minkälaiset! 
 
Pps. Marraskuussa Tinteillä oli ensimmäiset seuraki-
sat, jotka menivät tosi hyvin! Sanni voitti, Minja tuli 
toiseksi, Anni kolmanneksi ja muutkin tytöt onnistui-
vat tosi hyvin! Aada sai erityismaininnan hienoista 
käsistä! 
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Saavuimme Kisakallioon maanantaiaamuna 24.10.2011. 
Päivä hurahti nopeasti, koska meillä oli paljon ohjel-
maa. Illalla meillä oli ulkoleikkejä, joista mieleen-
painuvin oli pussihyppely. Saunoimme, mutta emme 
päässeet vielä uimaan.  
 
Tiistaina Suvin kynsilakat joutuivat kovalle koetuk-
selle. Volttimonttu, uiminen ja puhtaalle meno jäällä 
kisapuvut päällä kruunasivat koko leirin. Puhtaalle 
menoa varten laittauduttiin monta tuntia. 

Keskiviikkona olimme niin väsyneitä, että nukahdimme 
päätalon sohville, koska huoneet oli jo luovutettu. Kun 
valmentajat löysivät meidät, he salakuvasivat meitä, 
koska nukuimme niin hulluissa asennoissa! 
 
Meillä oli leirin aikana monenlaisia taito- ja kuntora-
toja sekä venyvyystesti ja tietenkin paaaaaaljon 
jäätä . Meillä oli superkivaa!!! 
 
- K2, Taitajat ja Tintit 

 



15   ICE WINDSILLÄ ON TAVOITTEET KORKEALLA 
_____________________________________________________________ 
 
Ice Winds on muodostelmajoukkue, joka kilpailee 
tulokassarjassa nyt toista kauttaan. Joukkueemme 
etsii kisakokemuksia ja luistelun iloa valmentajinaan 
Essi Bruun ja Janniina Pärssinen. Joukkueemme 
harjoittelee Klaukkalan jäähallilla jäällä ja oheishar-
joituksissa kolmena päivänä viikossa. Lisäksi kerran 
viikossa pidetään tanssitunnit Moona Meriläisen 
ohjauksessa. 
 
Tähän kauteen valmistautuminen alkoi jo toukokuus-
sa. Harjoittelimme juhannukseen saakka Hyvinkään 
jäähallilla ja sen jälkeen jokainen luistelija vastasi 
itse harjoittelusta kesätreeniohjelman mukaan. 
Kesän jälkeen aloitimme ohjelmamme harjoittelun 
elokuun tehoviikolla. Sen jälkeen olemme harjoitel-
leet säännöllisesti viikoittain. 
 
Viime kaudella ohjelmamme teemana oli Kevät, jonka 
esitimme kilpailuissa kirkkaanvihreissä kukikkaissa 
puvuissa. Kilpailimme tällä ohjelmalla mm. Riihimäellä, 
Espoossa ja Joensuussa. Hyviä kokemuksia saimme 
jokaisesta kisasta. Tällä kaudella teemana on Aristo-
katit, jonka luistelemme Aristokatti –elokuvan musii-
kin tahdissa. Teemamme näkyy kisapuvuissa, joissa on 
paljon paljetteja, tassuja ja rusettihäntä. Essi ja 
Janniina pitivät meille jengi-illan, jossa katsoimme 
Aristokatit elokuvan, jotta jokainen ymmärtäisi 
ohjelman teeman ja tunnelman. 
 
Aloitimme ohjelman harjoittelun linellä kisamusan 
tahtiin ja kun kaikilla oli askelsarjat hallussa, aloi-
timme blokin harjoittelun. Siitä pikkuhiljaa opette-
limme askel askeleelta ohjelman, joka matkan varrel-
la kerkesi muuttua monta kertaa. Saimme ohjelmaa 
paljon eteenpäin lokakuussa Kisakallion viikonlopun 
mittaisella leirillä. 
 
Ice Winds –joukkueessa on hyvä yhteishenki, joka on 
saavutettu mukavilla jengi-illoilla, leireillä ja yhdessä 

 

 
harjoittelemalla. Nämä jutut ovat parasta muodos-
telmaluistelussa, vaikka harrastus viekin paljon aikaa. 
Kouluarki on sen takia välillä vaikeaa, kun illan mene-
vät hallilla eikä läksyjen lukuun jää välttämättä aikaa. 
Myös aikaiset harjoitusajat hankaloittavat koulun-
käyntiä. Luistelemme kuitenkin kaikki mielellämme, 
koska opimme uusia juttuja ja ohjelmamme menee 
eteenpäin. Tämän kauden kisoissa pyrimme ehjiin ja 
puhtaisiin kisasuorituksiin! 
 
- Elli Tuohimetsä ja muut Ice Windsin tytöt 
 
Ps. Ice Winds sijoittui hienosti toiseksi HSK:n 
järjestämissä kauden avajaiskilpailuissaan Helsingis-
sä marraskuussa. Onnittelut joukkueelle! 
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Keskiviikko  
punaiset  

 
Airaksinen, Lilja 

Amper, Kia 
Bergman, Sofi 

Damar, Pelin 
Heiskanen, Emilia 

Kukkola, Nea 
Nevakallio, Aada 
Nevakallio, Elsa 

Peltonen, Mirella 
Sainio, Elsa 

 
Ohjaajat 

Alina Salojärvi ja  
Vera Kettunen 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keskiviikko  

keltaiset 
 

Ahvenainen, Maria 
Eloranta, Inka 

Ervasti, Hilla 
Hurskainen, Nea 

Juusola, Saana 
Koimäki, Tuulimaria 
Mustakallio, Saara 

Oral, Havem 
Saloranta, Aura 

Tiililä, Milla 
Töyrylä, Sonja 

Valtonen, Lotta 
Yliharju, Vilma 

 
Ohjaajat 

Eveliina Elg ja  
Elina Salovuori 
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Keskiviikko  
vihreät 
 
Gûzel, Esra 
Herronen, Pinja 
Horto, Kamomilla 
Kareinen, Riikka 
Kareinen, Roosa 
Koivisto, Veera 
Mattila, Iisa 
Oral, Nudem 
Penttinen, Peppi-
Lotta 
Pispala, Vaula 
Putkonen, Jenna 
Rämö, Pinja 
Saneri, Erica 
Vesterinen, Eerika 
 
Ohjaaja 
Janniina Pärssinen 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Keskiviikko  
pojat 
 
Damar, Sipan 
Lammi, Pietu 
Lång, Aleksi 
Lång, Oskari 
Mustakallio, Iikka 
Teittinen, Tommy 
Uusitalo, Noel 
Vesterinen, Tuukka 
Yliharju, Vertti 
 
Valmentaja 
Maj Holmberg 
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Lauantai 
punaiset 

 
Hahtola, Venla 

Hyyti, Iisa 
Kinnunen, Kaisla 

Kiviranta, Rosa-Maria 
Koponen, Oona 

Kujala, Essi 
Kuokkanen, Aino 

Ratilainen, Janette 
Saikkonen, Sofia 

Tahvanainen, Siiri 
Tikkanen, Elli-Noora  

 
Ohjaajat 

Elli Tuohimetsä ja 
Salla Kähkönen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lauantai  
keltaiset 

 
Carlsson, Lina 
Hahtola, Aino 

Hietanen, Tara 
Häivälä, Hilla 

Koimäki, Tuulimaria 
Komulainen, Kaisa 

Kuokkanen, Aino 
Lauronen, Roosa 
Lehtonen, Nella 
Noponen, Senni 

Nylund, Elli 
Pakarinen, Anni-Maria 

Pelkonen, Laura 
Perkovuo, Rea  

Routama, Aura 
Suominen, Sanni 

 
Ohjaaja 

Sara Manninen 
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Lauantai  
vihreät 
  
Carlsson, Lina 
Gûzel, Esra 
Kareinen, Riikka 
Kareinen, Roosa 
Koimäki, Tuulimaria 
Kujala, Anni 
Kuusisto, Ellen 
Landen, Erica 
Putkonen, Jenna 
Repo, Sara 
Saneri, Erica 
Savikko, Ada  
 
Ohjaaja  
Janniina  
Pärssinen 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
                                                        
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Lauantai  
aikuinen-lapsi 
 
Elli ja Suvi Nylund 
Aura ja Satu Routama 
Essi ja Juha Vuorikallas 
 
Ohjaaja  
Essi Bruun  
 
Ryhmän luistelijat siirtyivät syksyn kuluessa toisiin 
ryhmiin tutustuttuaan vanhempien kanssa ensin 
luistelun saloihin. Ryhmä voidaan käynnistää  
uudelleen, jos aloittajia löytyy tarpeeksi monta.
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Keskiviikko  
 

Erkkilä, Pia  
Hietanen, Sara 

Hiltunen, Nette-Nina 
Kivilä, Viivi 

Luotola, Aada 
Pulkkinen, Emmi 

Punnonen, Katariina 
Pursiainen, Inna 
Salminen, Hanna 

Sarvi, Venla 
Sparre, Anni 

Terhan, Sude 
Ylinen, Anna  

 
Ohjaaja 

Janniina Pärssinen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lauantai  
 

Arola, Anni 
Bemeleit, Erin 
Halmela, Iina 

Huotari, Wilma 
Iso-Tryykäri, Siiri 

Juusola, Viivi 
Kantola, Anni 
Korsman, Ella 
Lamio, Jenna 

Lohilahti, Janette 
Murto, Ilona 

Murtoniemi, Laura 
Nyström, Nana 

Palokangas, Minttu 
Routama, Lumia 
Ryhänen, Annu 

Salmela, Anniina 
 

Ohjaajat 
Sara Manninen ja 

Janniina Pärssinen 
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2 krt viikko 
 
Blomqvist, Erica 
Eskelinen, Maria 
Karjalainen, Ilona 
Korhonen, Iida 
Lahtinen, Anni 
Numminen, Ella 
Oksanen, Bea 
Patrikainen, Julianna 
Ratilainen, Juliette 
Salminen, Hanna 
 
Valmentaja 
Katja Lähteenmäki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fun keskiviikko 
 
Antila, Laura 
Hietala, Kiia 
Houbad, Camila 
Kallioniemi, Jenni 
Kovalainen, Noora 
Mikkonen, Emmi 
Tuohimetsä, Senni 
 
Valmentaja 
Maj Holmberg
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Fun lauantai 
 

Houbad, Camila 
Remahl, Lotta 
Remahl, Lumi 

Vaulamo, Jenna 
 

Ohjaaja 
Essi Bruun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taiturit 
 

Anohins, Vladik  
Hussa, Sini 

Kettunen, Vera  
Kykkänen, Essi 
Laitinen, Heta 
Markus, Outi 
Oksanen, Bea 

Paukkunen, Jasmin 
 

Valmentaja 
Katja Lähteenmäki 
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Muodostelma-
luistelukoulu 
 
Hakkarainen,  Oona  
Harilainen, Tea 
Luukkanen, Peppi  
Oksanen, Bea  
Parkkinen, Julia 
Pasanen, Ida  
Suontausta, Reetta  
Wilkman, Micaela 
 
Ohjaajat  
Essi Bruun ja 
Janniina Pärssinen  
apunaan  
Elli Tuohimetsä ja 
Alina Salojärvi 
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Aikuiset 
yksinluistelu 

 
Allanmaa, Paula 
Bemeleit, Nina 

Bergman, Susanna 
Filatoff, Kaarina 
Henttonen, Anna 

Hurskainen, Emmi 
Kemilä, Camilla 

Kemilä, Miia 
Kinnunen, Marja 

Koimäki, Tuula 
Kuusisto, Anna 

Majaluoma, Tiia 
Martelius, Tarja 

Mattila, Piia-Stiina 
Meriläinen, Moona 

Putkonen, Hannamari 
Ryhänen, Arja 

Salojärvi, Satu 
Sainio, Kaisa 

 
Valmentaja 

Maj Holmberg 
Ohjaaja 

                  Essi Bruun 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aikuiset  
muodostelma-

luistelu 
 

Augustin, Heini 
Horto, Tarleena  

Kari, Sanna 
Lammi, Mariia  

Metsämäki, Katri 
Peura, Heidi  
Sainio, Kaisa 

Sandberg, Saana 
Sovijärvi Annamari 

Suorsa, Arja 
Toivonen, Susanna 

Virta, Annariitta  
 

Ohjaaja 
Essi Bruun 
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Loiste 
 
Vaulamo, Minea 
Saarnio, Rosa,  
Aulanko, Jenna, 
Vuorikallas, 
Anni 
Laurila, Silke 
Diakite, Fatim 
Bergman, Pihla 
 
Valmentaja 
Maj Holmberg 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tintit 
 
Leskelä, Aada  
Saneri, Venla 
Peltonen, Minja 
Arajuuri, Verna 
Sainio, Sanni 
Nikkilä, Anni 
 
Valmentaja  
Maj Holmberg 
 
Teema  
Pieni talo  
preerialla 
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           Taitajat  

 
                                               Tuuri, Beda  
                                               Tuuri, Julia  
                                         Salovuori, Elina  
                                                Ojala, Suvi  

 
                                Valmentaja 

                                     Katja Lähteenmäki 
 

                                      Teemat 
                    Karjalan kunnailta St’Elmoon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
K2  

(kilparyhmä suluissa) 
 

Sihvonen, Anna  (minit) 
Mero, Eeva (B-silmu) 

Uusitalo, Karoliina (taitaja) 
Matilainen, Annika (taitaja) 

Winsten, Selina (taitaja) 
Riikonen, Petra (taitaja) 

Aronen, Mimosa (B-silmu) 
Aronen, Melina (minit) 

Arola, Iiris (B-silmu) 
 

Valmentaja 
Maj Holmberg 

 
Teemat 

Rottatouillesta  
Madagascariin 

 ja Mac Guyverista  
Sound of Musiciin 
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Tulokasjoukkue  Ice Winds 
 
Ylin rivi (oikealta vasemmalle) Keskimmäinen rivi  Alin rivi 
 
Lukkari, Mirva  Suominen, Pihla  Saarnio, Julia 
Tuohimetsä, Elli  Kivilä, Roosa  Hilari, Jasmin 
Heinonen, Noora  Keravuori, Liia  Kivilompolo, Aada  
Kähkönen, Salla  Nikkilä, Eevi  Leikas, Hanna 
Hietala, Venla  Immonen, Emilia  Laurila, Trine 
Hänninen, Jenna  Puttonen, Ida  Paukku, Anniina 
Mero, Elina  Poikkimäki, Hanna  Miettinen, Sonja 
  Tossava, Julia 
 
Valmentaja 
Essi Bruun 
Ohjaaja 
Janniina Pärssinen 
 
Teema 
Aristokatit 
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Nurmijärven Taitoluistelijat ylläpitää Klaukkalassa 
kahta iltapäiväkerhoa jäähallilla ja Haikalassa. Seu-
ran liikunnallisissa iltapäiväkerhoissa tutustutaan 
läksyjen teon ja muun touhuamisen ohessa eri liikun-
talajeihin (mm. yleisurheilu, jalkapallo, sähly, jääur-
heilu, mahdollisuuksien mukaan uinti) ja kannustetaan 
lapsia liikkumaan esimerkiksi erilaisten pihapelien ja 
temppuratojen kautta. Liikuntatuokiot aloitetaan 
myös erilaisilla liikuntaleikeillä, jotka tarjoavat 
lapsille sekä itse liikuntaa että liikunnan riemua.  
 
 
 
 

 
Iltapäiväkerhojen työntekijät Essi Bruun, Maj 
Holmberg, Katja Lähteenmäki, Janniina Pärssinen, 
Anne Koskela  (Haikala vastuu),  Ritva Telaja, Arto 
Tuominen ja tarvittaessa sijaisena Minna Laurila. 
 
Iltapäiväkerhojen sähköpostiosoitteet 
nlt.jhip@gmail.com ja ntl.haikalaip@gmail.om 
 
”Iltapäiväkerhossa on hauskaa, koska siellä saa 
luistella ja olla pihalla kavereiden kanssa! Tosin 
luistelussa olisi kivempi luistella ilman kypärää.” 
 
- Aino Kari, Haikalan ip 

 

 
 
 
 
 
 

 
Jäähallin 

iltapäiväkerholaisia 
vauhdissa 

 
ja 
 

Haikalan 
iltapäiväkerholaisia 

tuulettamassa. 
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Syyskausi 2011  
  
NTL mukana Yritysten yössä 26.8..2011  
Vanhempien luistelutapahtuma 27.8.2011 
Yksinluistelijoiden Kisakallion tehopäivät 13.9.2011 
Luistelukoulujen naamiaiset viikolla 42 
Kisakallion leirit kilparyhmillä viikoilla 42-43 
Isänpäiväluistelu viikolla 45  
Yksinluistelun kuukausikisat starttasivat 10.11.2011  
Luistelukoulun tähtidiplomisuoritukset viikolla 47 
Ice Winds saa hopeaa kauden 1. kisoissaan 26.11.2011! 
Joulutapahtuma 17.12.2011  
 
Kevätkausi 2012 
 
Luistelut alkavat 2.1.2012 
Hiihtoloma, hiihtolomakursseja viikolla 8                                         Verna Arajuuri vastaanottaa viime 
Kevätnäytösharjoitukset käynnistyvät viikolla 11                              hetken vinkit Maj Holmbergilta. 
Kevätnäytösinfo 3.3.2012      
Yksinluistelijoiden testiluistelut 2.-3.4.2012     
Tiedot testiluistelujen tuloksista ilmoitetaan ennen kevätnäytöstä.   
Kevätnäytökset 13-14.4.2012 
NTL:n kevätjuhla 16.5.2012 
NTL:n järjestämät Koko perheen liikuntamessut 27.5.2012 
Kehitys- ja kilparyhmien kausi jatkuu viikolle 22 
Kilparyhmien leirit Kisakalliossa viikolla 23 
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	Loisteen Anni Vuorikallas, Rosa Saarnio
	ja Minea Vaulamo harjoittelevat. 5   PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
	Tällä kaudella seuramme päätti aikaistaa kausijulkaisun tekemistä, jotta toimintaamme voitaisiin esitellä oikeassa vaiheessa kautta ja kaikki ehtisivät pohtia tulevaisuuden suunnitelmiaan luistelun suhteen ajoissa. Koko tämän hetkisen elinkaarensa aja...


