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NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT NTL RY 

 

Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klauk-

kalan jäähallissa, toimiva taitoluisteluseura. Seura edistää taitoluisteluharrastusta 

tarjoamalla jäsenilleen mahdollisuuden harrastaa kuntoa ja terveyttä kohottavaa 

urheilua joko harraste- tai kilpatasolla. 

 

Seuran tavoitteena on tarjota laadukasta taitoluistelutoimintaa sekä muodostelma- 

että yksinluistelussa. Vastaavasti tavoitteena on olla seura, jossa luistelijat viihtyvät! 

Jotta luistelun ilo sekä liikkumisen riemu kukoistaisivat, seura satsaa jatkossakin 

uuden oppimiseen laadukkaassa ohjauksessa ja kannustavassa ympäristössä.  

 

Nurmijärven Taitoluistelijoissa luistelee yli 200 lasta, nuorta ja aikuista. Seura on 

nopeasti kasvava ja kehittyvä, hyvän ja laadukkaan osaamisen taitoluisteluseura. Nur-

mijärven Taitoluistelijat on Nuoren Suomen Sinettiseura sekä Suomen Taitoluistelulii-

ton ja Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsen. 

 

Seura kiittää luistelijoitaan ja jäseniään perheineen hienosta kaudesta 2013-2014.  

 

 

Seuran yhteystiedot    

Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry 

Lepsämäntie 12, 01800 Klaukkala 

Puhelin: +358 40 1564 230 

E-mail: nurmijarventaitoluistelijat@gmail.com 

www.nurmijarventaitoluistelijat.fi 

Klaukkalan jäähalli: Lepsämäntie 12, 01800 Klaukkala 

 

 

Seuran toiminnanjohtaja ja vastuuvalmentajat 

Valmentava toiminnanjohtaja Katja Lähteenmäki ntl.katjal@gmail.com 

Yksinluisteluvalmentaja Maj Holmberg  ntlmaj@gmail.com 

Muodostelmaluisteluvalmentaja Essi Bruun  ntlessib@gmail.com 

 

 

Seuran hallitus 

Puheenjohtaja ja talous  Eino Miettinen, eino.miettinen@hkruokatalo.fi 

Vpj., muodostelmaluistelu ja tapahtumat Saija Nikkilä, nikkila.saija@gmail.com 

Tiedotus ja yksinluistelu Kaisa Sainio, kmsainio@gmail.com 

Rahastonhoito ja jäsenrekisteri Marja Kinnunen, marja.kinnunen@hotmail.com 

Tapahtumat Jussi Sparre, jussisparre@saunalahti.fi 

     

 

Kausijulkaisun tekijät 

Koonti:     Kaisa Sainio ja Saija Nikkilä  

Kuvat:     Studio Häggblom, Kaisa Sainio, Sarri Peltonen, 

   Mari Hakkarainen, Essi Bruun ja Heli Luotola 

Taitto:   Kaisa Sainio 

Paino:   Tuokinprint Oy 

 

 

Kannessa: Yksinluistelun K2 ja K3 –ryhmät sekä  

                  muodostelmaluistelujoukkue Frozen Coriolis 

 

Yksärikisojen iloiset Oona, Juliette ja Julia 

Hallituksen Saija, Marja, Kaisa, Eino ja Jussi 

Loisteet kuukausikisojen vilskeessä 

http://www.nurmijarventaitoluistelijat.fi
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS  

 

Kulunut vuosi on ollut täynnä muutoksia. Uusi harjoitushalli on 

päivä päivältä lähempänä ja pian meidän kaikkien käytettävissä. 

Uusi halli tuo meille uusia mahdollisuuksia, mutta samalla myös 

uusia haasteita. Tämän kauden päättyessä seuramme on ollut, 

uudelleen aloittamisen jälkeen, toiminnassa viisi vuotta. Näihin 

vuosiin on mahtunut paljon hyviä hetkiä ja onnistumisia. Olem-

me vakiinnuttaneet paikkamme Suomen taitoluistelun parissa. 

 

Tähän kauteen asti olemme ”taistelleet” jääajoista muiden 

seurojen kanssa, mutta ensi kaudesta alkaen ja uuden hallin 

myötä saamme jääaikaa aivan toisella tapaa. Meille tulee mah-

dollisuus lisätä luistelukouluryhmiä, jotka ovat jokaisen luiste-

luseuran tärkein ryhmä, joista niitä Laura Lepistöjä ja        

Kiira Korpia maahamme nousee. Samalla vahvistamme jo    

ennestään vahvaa ja laadukasta yksinluistelua lisäämällä    

kilpailuryhmiä. Suurena tavoitteena — joka iloksemme näyttää 

toteutuvan hienosti — on myös kasvattaa muodostelma-

luisteluperhettä uudella kansalliset noviisit –joukkueella.  

 

Olen osallistunut seuran toimintaan alusta asti vanhempana, 

mutta nyt jo kolmatta vuotta myös seuravaikuttajan ja halli-

tustoimijan roolissa. Olen oppinut tuntemaan seuran työnteki-

jät ja monia luistelijoiden vanhempia ja koen NTL:n olevan yhtä 

suurta luisteluperhettä. On hienoa tehdä kanssanne työtä 

nurmijärveläisten nuorten ja aikuisten taitoluistelun hyväksi. 

 

NTL:N LUISTELIJAN POLKU 

(siniset laatikot kaudelle 2014-2015, vihreät myöhemmin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuleva kausi tuo myös muutoksia. Seuramme on järjestänyt 

kuntalaisillemme alusta asti myös iltapäiväkerhotoimintaa, 

mutta ensi kaudelle tulemme luopumaan tästä toiminnasta ja 

keskittymään entistä tarmokkaammin itse taitoluisteluun. 

 

Minulle on iskostunut NTL:n motto: seura, jossa luistelijat 

viihtyvät. Tämän olen pitänyt mielessäni ja sen eteen olen oman 

taitoluistelupanokseni antanut. Toivon, että te kaikki olette 

viihtyneet seurassamme ja tulette viihtymään myös jatkossa. 

 

Eino Miettinen 

Puheenjohtaja, NTL 
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Päivät ovat taas alkaneet pidentyä ja kevät tekee tuloaan. 

Kausi 2013-2014 on kulunut hurjalla nopeudella. Olen saanut 

tämän kauden ajan toimia valmennuksen lisäksi toiminnanjohta-

jan äitiyslomasijaisena. Pesti on ollut erittäin mieluinen ja työ 

mielenkiintoista sekä monipuolista. Työhön ovat vaikuttaneet 

hieman myös halliremontista johtuneet muutokset, ja olen 

saanut olla aitiopaikalla seuraamassa uuden harjoitushallin 

valmistumista sekä sen tuomia uusia mahdollisuuksia. 

 

Syyskausi aloitettiin jo elokuun alussa kilparyhmien päiväleirillä 

ja siitä alkaen toimintaa on ollut tarjolla kaikille ryhmille.  

Syyskauden aikana ehdittiin viettää seuralaisten yhteistä iltaa 

Huimalassa, järjestää harrastajille ja luistelukoululaisille  

mahdollisuus luistella yhdessä ystävänsä kanssa sekä tutustut-

taa  i sät  to im intaamme isänpä ivän  kunniaksi . 

            

 

Syyskaudella järjestimme myös kahdet erittäin onnis-       

tuneet kutsukilpailut, joista muistoksi jäi monta                 

hyvää  sijoitusta niin yksinluistelun, kuin muodostelma-

luistelunkin puolelta. Myös onnistuneet kisajärjestelyt ja  

osallistujien kiitokset lämmittävät mieltä vieläkin. 

 

Kauden suurin tapahtumakin järjestettiin poikkeuksellisesti    

jo jouluna, jolloin halli täyttyi suloisista koiranpennuista    

upeassa näytöksessämme 101 dalmatialaista. Näytös oli       

taas  kerran hieno ja ikimuistoinen kokemus niin luiste-       

lijoille, valmentajille, talkoolaisille kuin katsojillekin. 

 

Kauden aikana on myös tapahtunut paljon uusia asioita       

Nurmijärven Taitoluistelijoiden historiassa. Nurmijärveltä 

lähdettiin kunnan ulkopuolisiin kilpailuihin ensimmäisen kerran 

yli kolmekymmentä vuotta sitten. Silloisen taitoluistelujaoston 

tytöt osallistuivat kilpailuihin Porvoossa ja Hyrylässä. Nyt 

kolmekymmentä vuotta myöhemmin seuramme yksinluistelijat 

tekivät ensimmäisen ulkomaille suuntautuneen kilpailumatkan 

Tallinnan Gliss Open -kilpailuihin. On ollut aivan upeaa, että olen 

saanut olla osallisena näissä tapahtumissa. Taitoluistelu     

todellakin vie  mukanaan ja pysyy osana elämää aina. 

 

Uuden hallin valmistuminen syksyksi luo uusia mahdollisuuksia 

laajentaa ja parantaa toimintaamme entisestään. Jäämäärän 

lisääntyessä voimme tarjota laadukasta ja vielä paremmin las-

ten ikä- ja taitotason huomioivaa toimintaa lisäämällä eri ryh-

mävaihtoehtojen määrää. Harrastajille ja luistelukouluille sekä 

Taitureille ja Miniloisteille tarjotaan jatkossa parempia jää-

aikoja ja päivävaihtoehtoja. Lisäksi voimme syksystä alkaen 

tarjota kurssimuotoista aikuis- ja perheluistelutoimintaa. 

Kilpaluistelun puolellakin saamme perustettua uusia ryhmiä. 

Yksinluistelun puolella ryhmävaihtoehdot laajenevat käsittä-

mään K1-, K2-, K3-, Kilpataitaja-, Tuike- ja Loiste-ryhmät. 

Muodostelman luisteluryhmiksi taas kootaan Tulokkaat, Kansal-

liset Noviisit ja Aikuiset, sekä Hohde ja Säihke. Lisäämällä 

kilpa- ja kehitysryhmien määrää pystymme tarjoamaan jokai-

selle lapselle juuri hänelle parhaiten sopivan harjoitusryhmän. 

 

Kuluneen kauden aikana on ollut ihanaa seurata luistelijoidemme 

kehitystä ja intoa saapua hallille harjoituksiin jopa seitsemän 

kertaa viikossa. Jokainen luistelijan hymy onnistuneen suori-

tuksen jälkeen antaa uutta intoa myös meille valmentajille. 

Kiitos siis upeille luistelijoillemme, että olen saanut työskennel-

lä teidän kanssanne tämän kauden. Kiitos myös kaikille muille 

seuratoimijoille, jotka tekevät loistavaa työtä lajimme eteen. 

 

Katja Lähteenmäki 

Valmentava toiminnanjohtaja 

                    Katja Lähteenmäki K3-ryhmäläisten kera

TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS 

Loisteet kuukausikisoissa syksyllä 2013 

K2-ryhmän tytöt ja Laura Lepistö 
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VALMENTAJAT TENTISSÄ  

 

Katja Lähteenmäki Anni-Maria Pakarisen haastateltavana 

 

1. Miksi halusit aloittaa luistelun? 

   Perheessäni oli tapana urheilla paljon ja kokeilla eri lajeja. Olin niin pieni, kun aloitin luistelun,    

     että en enää muista syytä aloittamiselle. 

2. Mikä luistelussa on hauskaa? 

   Hauskinta on lajin haastavuus ja vauhti. Aina voi oppia uutta ja parantaa jo opittuja taitoja. 

3. Mikä valmentamisessa on hauskaa, motivoi? 

   Hauskinta ja motivoivinta on, kun luistelijat oppivat jotain uutta ja ovat onnellisia oppimastaan.  

    Luistelijoiden hymyjen avulla jaksaa valmentaa vuodesta toiseen. 

4. Mikä hyppy on kivoin ja mistä piruetista pidät? 

   Ritti on mielestäni kivoin hyppy. Pirueteista pidän eniten istumapiruettivariaatioista. 

5. Mitä haluaisit tehdä vielä luistelussa? 

   Haluan jatkaa valmentamista ja lisätä toimintaani ohjaajakouluttajana. 

6. Mikä on paras muistosi luistelusta? 

   Paras muistoni on, kun voitin seuramme sisäiset luistelukilpailut 30 vuotta sitten ja sain  

     lahjaksi pehmokoiran luistelukaverini äidiltä. Koira on vieläkin olemassa, vaikka onkin jo  

     resuisen näköinen. Vuosien varrella on kyllä kertynyt huikea määrä muitakin ihania muistoja. 

 

Maj Holmberg Julia Tuurin haastateltavana  

 

1. Mikä sai sinut aloittamaan luistelun? 

     Olin liikunnallinen ja vilkas lapsi ja äiti vei minut jäälle liikkumaan. 

2. Mikä sinusta oli mukavinta luistelussa silloin kun aloitit? 

     Vauhdikas liikkuminen ja uudet kaverit. 

3. Mikä on paras muisto omasta luistelu-urastasi? 

     Ensimmäiset kilpailut, jotka luisteltiin ulkojäällä. 

4. Mikä innosti sinua aloittamaan valmentamisen? 

     Nurmijärven Taitoluistelijoiden päävalmentaja Carita Takala oli innostava esikuva. 

5. Mikä valmentamisessa on kaikista mukavinta/kivointa? 

     Nähdä luistelijan kehittyminen ja nauttiminen luistelusta sekä menestyminen kilpailuissa. 

6. Mikä valmentamisessa työllistää eniten? 

     Kilpaohjelmien elementtien suunnittelu ja opettaminen eri-ikäisille luistelijoille. 

7. Missä kaikkialla olet valmentanut ja kuinka kauan? 

     NTL:ssä -89-94, HSK:ssa -95-96, PTL:ssä -96-98, TRT:ssä -98-99, NTL:ssä -03-05,  

     EVT:ssä -08-09 ja NTL:ssä -09-. Olen valmentanut luistelijoita 19 vuotta. 

 

 

 

 

Katja ja Anni-Maria 

Maj ja Julia 
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Essi Bruun Maria Eskelisen haastateltavana 

 

1. Kuinka monta vuotta olet luistellut?   

     Tarkkaa lukua ei taida olla, mutta kymmenen kautta on  

     tullut kisailtua.  

2. Mikä oli huippuhetkesi omalla luistelu-urallasi? 

     Kausi SM-junioreissa. 

3. Missä seuroissa olet luistellut? 

     Kaikki vuodet on luisteltu Etelä-Vantaan Taitoluistelijoissa. 

4. Mikä on parasta valmentamisessa? 

     Nähdä kuinka luistelijat kehittyvät ja kokevat onnistumisen  

     hetkiä. 

5. Kuinka monta mitalia olet saanut? 

     Tähän en luistelijana pysty valitettavasti vastaamaan,  

     valmentajana niitä on kertynyt noin 10 kolmessa kaudessa. 

6. Kuinka kauan aiot vielä valmentaa? 

     Kausi mennään kerrallaan, mutta ei kuitenkaan ole  

     suunnitelmissa lopettaa valmentamista vielä. 

 

Jonna Kinnunen Pinja Poikkimäen haastateltavana 

 

1. Miksi aloitit luistelun ja kauanko luistelit itse? 

     Aloitin luistelun EVT.ssä 5-vuotiaana ja luistelin yhteensä 18  

     vuotta. 13 vuotta yksinluistelijana ja 5 vuotta muodostelmassa. 

2. Mikä luistelussa on parasta? 

     Vauhti ja haastavuus. Aina oppii uutta, eikä mikään asia ole ikinä  

     täydellisesti tehty. Aina voi parantaa. 

3. Miksi siirryit yksinluistelusta muodostelmaluisteluun? 

     Selkäni skolioosi ei enään kestänyt yksinluistelussa olevia  

     taivutuksia ja hypyistä tulevia tärähdyksiä. En kuitenkaan  

     halunnut lopettaa luistelua, joten siirryin muodostelmaan ja voin  

     sanoa että se oli yksi parhaista päätöksistäni, mitä olen ikinä 

     tehnyt. 

4. Montako vuotta luistelit muodostelmassa? 

     Vuoden EVT:n SM-juniorijoukkue Ice Stepseissä ja neljä vuotta   

     SM-seniorijoukkue Marigold IceUnityssä. 

5. Miksi halusit valmentajaksi? 

     Olen aina kiinnostunut valmentamisesta ja on palkitsevaa kun  

     näkee valmennettaviensa kehityksen kauden aikana. 

6. Onko valmentaminen kivaa? 

     Valmentaminen on kivaa. Enhän täällä muuten olisi :D 

 

 

 

 

   Muut valmentajat, ohjaajat ja apuohjaajat               

 

               Kullanarvoista työtä luistelijoidemme eteen tekevät lisäksi   

               seurassa myös valmentavat/ohjaavat Sanna Vuorinen, Seija   

               Louhivuori, Petra Riikonen, Elina Salovuori, Karoliina Uusitalo 

               Beda Tuuri ja Vera Kettunen sekä apuohjaajat Outi Markus  

  ja Liinu Lähteenmäki 

 

               Kuvassa luistelukoulun alkuverryttely vauhdissa 

Jonna ja Essi 

Pinja ja Maria 
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TERVEISIÄ ÄITIYSLOMALTA! 

 

Ulkona on pieni valkoinen lumipeite ja pakkasta rapiat 15 astet-

ta. Jo useamman päivän ajan aurinko on ihastuttanut säteillään 

ja mielikin sitä myötä saanut aivan uudenlaisen asennon. Vuosi 

on vaihtunut äskettäin. Elämme viimein vuotta, jolloin Klaukkala 

saa toisen jäähallinsa. Sitä on odotettu ja sen eteen töitä 

tehty. Pian työn tulosta saa juhlistaa liitämällä uutta tasaista 

ja kirkasta jään pintaa pitkin vinhasti tukka hulmuten. 

         

Minun arkeni on täyttänyt syksyn ajan kaksi pientä poikaa, 

Tarmo 1v10kk ja Paavo 5kk. Pojat ovat syntymästään saakka 

saaneet tottua jäähallielämään, sillä isosiskot 8v ja 11v pitävät 

muodostelmaluisteluharrastuksensa kanssa huolen siitä, että 

saamme ajella ympäri Etelä-Suomen hallilta toiselle jatkuvalla 

syötöllä. Eikä äitikään ole malttanut aivan pysyä poissa jäältä 

vaan olen päässyt nautiskelemaan tämän kauden ajan muodos-

telman kehitysryhmien valmentamisesta.  

 

Näiden lisäksi minulla on ollut vihdoin aikaa istua katso-     

mossa ja nauttia lasteni harrastuksesta vanhempana sekä   

seuratoiminnan seuraamisesta enemmän taustalta. Se on     

ollut hieno ja avartava tunne, vaihtelua. Vaikka totuuden    

nimissä, on se ollut hieman vaikeaakin, kun on tottunut         

aina puuhaamaan jotain. Elämä on kuitenkin täynnä             

valintoja ja nyt olen pyrkinyt keskittymään perheeseen.  

 

Sivusta seuratessa olen päässyt eläytymään näytökseenkin tänä 

vuonna aivan erilaisin silmin, tirauttanut yhden jos toisenkin 

kyyneleen liikutuksesta tyttöjen onnistumisten tähden. Niiden 

tyttöjen, jotka pieninä kypäräpäinä helmat hulmuten saapuivat 

luistelukouluun ja ihmettelivät prinsessaliukujen ja lento-

konekaarteluiden saloja, mutta nyt jo valloittavat kansainvälisiä 

areenoita valtavan hienoilla ohjelmillaan. Tai niiden, jotka saa-

puivat jo kouluikäisinä harrastajina joukkoon mukaan ja joiden 

ajateltiin pysyvänkin harrastajina, mutta jotka päättäväisyy-

dellään nousivatkin seuramme taitavimpien luistelijoiden jouk-

koon. Hienoa tytöt, aina kannattaa uskoa itseensä ja unelmiinsa!  

 

Sillä ilman uskoa ja unelmia ei tämäkään seura olisi pystyssä. 

 

Uuden NTL:n 5-vuotisjuhlaan on nyt kirjoitushetkellä aikaa 

noin 1½kk. Hieman jo kovia kokeneen muistini mukaan se oli 

5.3.2009, kun päättäväisellä joukolla sinnikkäästi kirjasimme 

nimemme paperiin jäähallin isossa kokoustilassa ja hups – NTL 

oli perustettu! Siitä alkoi pienoiset jännityksen ajat: Saamme-

ko tarpeeksi jäätä? Saammeko hyviä jääaikoja? Herätämmekö 

riittävästi kiinnostusta saadaksemme ryhmät täyteen?  

Aika pian nämä jännityksen aiheet osoittautuivat turhiksi, sillä 

väkeä pursusi ovista ja ikkunoista ja jouduimme jo pian keväällä 

siirtämään ilmoittautuneita jonoon. Seuran kehitys on jatkunut 

kaikki nämä vuodet huimana. Ensin kasvatettiin toiminnan laa-

juutta, sitten siirryttiin toiminnan laadun kehittämiseen. Taka-

pakeilta ei voine välttyä, niitäkin on ajan mittaan tullut. Kaiken 

kaikkiaan seura on voinut hyvin ja kasvattanut uskottavuuttaan 

muiden eteläsuomalaisten seurojen joukossa. Tähän sopisi 

mainiosti muodostelmapiireistä tuttu rallatus: ”Hyvä minä, hyvä 

me, hyvä meidän joukkue!”. Yhteistyössä tämä kaikki on aikaan-

saatu, yhteistyö jatkukoon.  

 

Iloista ja innokasta kevättalvea kaikille toivottaen, 

 

Sanna Vuorinen 

äitiyslomalla valmentavan toiminnanjohtajan tehtävistään 

Sanna Vuorinen & Hohteet sekä Säihkeet 

Iisa Hyytin taidonnäyte 

Luistelukoululaiset leikkivarjoa pyörittämässä 
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TOTUUS LÖYTYY LUISTELUKOULULAISEN SUUSTA  

 

  1. Minkä ikäisenä aloitit luistelun?  

  - 2-vuotiaana. Luistelukoulussa aloitin 4-vuotiaana. Helmi 4 v. 

  - 3-vuotiaana. Emilia 4 v. ja Ruusu 4 v. 

  - 4-vuotiaana. Vuokko 6 v. 

  - 4-vuotiaana jäällä ja 6-vuotiaana NTL:n kurssilla. Aino 6 v. 

  - 5-vuotiaana. Aava 5 v., Veera 5 v. ja Martta 5 v. 

 

  2. Mikä on luistelussa hauskinta? Entä erikoisinta?  

  - Hauskinta on prinsessaliuku ja erikoisinta hypyt. Aava 5 v. 

  - Kun luistelee ja musiikki soi ja kivat luistelukaverit. Erikoisinta  

    on harjoitella kaikenlaista, vaikka jarruttamista. Emilia 4v. 

  - Leikit ovat hauskinta. Vuokko 6 v. 

  - Tarjotinliuku on kivaa. Erikoisinta on se noitajuttu. Helmi 4 v. 

  - Hauskinta on lelupäivä ja dalmatialaisjuttu oli erikoisinta. Ruusa   

    4 v. 

  - Kyykkyliuku on hauskaa. Erikoisinta ovat puolipiparit. Aino 6 v. 

  - Hauskinta on piruetit ja erikoisinta aikuiset. Veera 5 v. 

  - No, piparin tekeminen ja vapaa-aika on hauskinta, prinsessaliuku      

    erikoisinta. Martta 5 v. 

 

  3. Minkä liikkeen tai tempun osaat jäällä parhaiten?  

  - Parhaiten osaan autoliu’un. Aava 5 v. 

  - Kääntyä enkä kaadu silloin. Emilia 4 v. 

  - Varsahypyn. Vuokko 6 v. 

  - Kyykkyliu’un. Helmi 4 v. 

  - Pyöriä ympäri kädet pään päällä. Ruusa 4 v. 

  - Takaperinmenon. Aino 6 v. 

  - Hypyn. Veera 5 v. 

  - Kukkoliu’un. Martta 5 v. 

 

  4. Entä minkä haluaisit oppia?  

  - Yhdellä jalalla liukumisen. Aava 5 v. 

  - Pyörimisen ja hyppäämisen. Emilia 4 v. 

  - Sisiliskoliu’un. Vuokko 6 v. 

  - Hypyn yhdellä jalalla. Helmi 4 v. 

  - Erilaisia piruetteja. Ruusa 4 v. 

  - Saada piruetin kauemmin pyörimään.  Aino 6 v. 

  - Jääkuperkeikan. Veera 5 v. 

  - Piruetin. Martta 5 v. 

 

  5. Mikä oli parasta 101 dalmatialaista –näytöksessä?  

  - Koko näytös. Aava 5 v. 

  - Lahja. Vuokko, 6 v. 

  - Pukuhuoneessa kavereitten kanssa oleminen ja siellä kaikenlainen 

    puuhastelu. Helmi 4 v. 

  - Sain pukeutua dalmatialaiseksi. Ruusa 4 v. 

  - Esiintyminen. Veera 5 v. 

  - Se, kun pyörittiin siinä loppukohtauksessa. Martta 5 v. 
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6. Jos saisit pyytää kenet tahansa mukaasi luistelemaan, kenet pyytäisit?   

- Päiväkotikaverin Pihlan. Aava 5 v. 

- Päiväkodin Eeliksen, koska minä tykkään siitä niin paljon. Emilia 4 v. 

- Pyytäisin joulupukin. Vuokko 6 v. 

- Ursulan, koska se on mun kaveri. Helmi 4 v. 

- Äitin, siksi kun äiti ei ole vielä kokeillut taitoluistelua. Ruusa 4 v. 

- Kaverini Eeditin, koska hän on paras kaverini. Aino 6 v. 

- Irinan. Veera 5 v. 

- Hetan, koska se on niin kiva ja mun serkku. Martta 5 v. 

 

7. Entä kuka olisi paras valmentaja?   

- Petra, koska mä tykkään siitä. Aava 5 v ja Helmi 4 v. 

- Sinitakkinen nainen. Hän on aina iloinen ja hymyilee. Emilia 4 v. 

- Karkki (Karoliina) on paras. Vuokko 6 v. 

- Iskä. Siksi, kun iskä on jo käynyt luistelemassa. Ruusa 4 v. 

- Päiväkotini eskariope Marika, koska hän on hauska. Aino 6 v. 

- Anni on paras valmentaja. Veera 5 v. 

- Elina, koska se on niin taitava. Martta 5 v. 

 

8. Jos saisit itse valita, mitä luistelutunnilla tehtäisiin,  

mitä se olisi?  

- Luisteltaisiin koko jäällä ja tehdään liikkeitä. Aava 5 v. 

- Luistella ja musiikki soi. Emilia 4 v. 

- Tehtäisiin valssi-hyppyjä. Helmi 4 v. 

- Vaikea… ehkä hyppiä. Ruusa 4 v. 

- Harjoiteltaisiin sillä tavalla kääntymään, että jalat vaihtaa puolta. 

  Aino 6 v. 

- Luistelutunnilla tehtäisiin huivitanssi. Veera 5 v. 

- Pipareita ja takaperin luistelua ja kaveriluistelua. Martta 5 v. 
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HARRASTAJAT: MINÄ LUISTELEN, SINÄ LUISTELET  

 

Hanna Salminen kysyy, Ella Numminen vastaa 

 

1. Kauanko olet luistellut?     

   Aloitin noin 6 vuotta sitten.  

2. Mikä on luistelussa helpointa/vaikeinta?  

   Helpointa on liuku ja vaikein nostaa jalka pään taakse. 

3. Millainen fiilis sinulla on yleensä kun menet luistelemaan?  

   Jäälle on aina kiva mennä. 

4. Mikä on luistelussa parasta?   

   Se, kun saa luistella vapaasti musiikin tahtiin. 

5. Mikä on ollut sinun mielestäsi kivoin joulu-/kevätnäytös, johon olet osallistunut?         

   Kaikki esitykset ovat olleet hauskoja. 

 

Ella Numminen kysyy, Hanna Salminen vastaa 

 

1. Mikä on hauskinta luistelussa?       

     Kun saa luistella kavereiden kanssa ja oppia uusia asioita. 

2. Kuinka vanha olit kun aloitit?        

     Olin 8–vuotias, kun aloitin luistelun NTL:ssä. 

3. Haluatko jatkaa luistelua pitkään?   

     Luistelu on ainakin nyt kivaa. Tulevasta on vaikea sanoa mitään. 

4. Mikä näytös on ollut hienoin?      

     Kaikki esitykset ovat olleet hienoja, mutta paras oli ehkä Madagascarin pingviinit. 

 

 

 

Yläkuvassa Ella  

ja alakuvassa Hanna 
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Luistelukoulusta superluistelijaksi! 

 

Luistelukouluryhmäni nimi oli Vilske. Siinä oli Martti niminen 

poika mukana. Vilkeessä oli paljon kivoja juttuja, mm. erilaiset 

radat ja pehmolelupäivä sekä koiranpentuna oleminen joulunäy-

töksessä. Opin luistelukoulussa esimerkiksi koira- hyppyjä, 

piparkakkujen tekoa luistimilla ja takaperin luistelua.  

 

Uusi ryhmäni on Miniloiste. 

Miniloisteessa on tähän 

mennessä ollut oikein kiva 

luistella. Pidän siinä todella 

paljon noitapadasta. Luiste-

lu on vaan niin kivaa.  

 

Miniloiste eroaa Vilskeestä 

siinä, että nyt minulla on 

toinen ohjaaja, Maj. Ryh-

mässä on myös uusia kave-

reita ja me luistellaan 

keskellä kenttää. Isona 

minusta tulee superluis-

telija, koska harjoittelen 

nyt Supermies-liukua. 

 

Minä haluan kilpailemaan! 

 

Miniloisteissa oli tosi kivaa 

se, että Maj oli opettajana 

ja ryhmässä tehtiin hyvii 

juttui. Maj on niin hyvä 

opettaja! Ryhmä oli muu-

tenkin tosi hyvä, mutta se on ehkä vähän pienemmille. Opin 

siellä vaakaliu'un, piruetteja, sissarin, keijuliu'un, muita liukuja 

ja muuta mä en muistakaan. 

 

Myös Loiste on kiva ryhmä, koska siellä opetellaan niin kivoja 

juttuja! Minä olen oppinut jo rittipiruetin, mutta en aina muis-

ta, miten se tehdään. Loiste on jo isompien ryhmä ja siinä on 

myös kivoja kavereita. Loisteissa luistellaan enemmän kuin 

Miniloisteissa ja siellä on oheiset.  

 

Isona haluaisin ehkä tulla sekä yksinluistelijaksi että muodos-

telmaluistelijaksi. Nyt on kivempaa olla yksinluistelussa. Siksi 

koska siellä saa tehdä ihan yksin niitä juttuja ja että osais 

isompana tehdä hyppyjä ja piruetteja. Kaikista parasta on se, 

kun pääsee kilpailemaan! Sitä odotan todella kovasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loiste oli ihan kiva ryhmä, siellä oli paljon kavereita. Opin   

ryhmässä mm. ikkuna- ja nosturiliu’un. Myös K3-ryhmä on    

kiva. Meidän ei tarvitse keksiä ryhmässä omaa                    

ohjelmaa, koska kaikilla on yhteinen Tintti-kisaohjelma.  

 

K3-ryhmä on vaikeampi ryhmä kuin Loiste, myös kaverit ryh-

missä ovat erilaisia.  On mukavaa, että olen nyt kaverini Ellan 

kanssa samassa ryhmässä. Isona haluaisin tulla muodostelma-

luistelijaksi, koska luulen, että muodostelmassa on kivempaa 

luistella. Haluan myös oppia erilaisia liikkeitä. 

 

- Siiri Tahvanainen, 6 v. 

 

 

 

 

MINILOISTEET JA LOISTEET VOIVAT VALITA MONTA POLKUA 

- Toivo Ilomäki, 6 v. 

 

- Ella Viira, 5 v. 

Muodostelmaluistelussa on kivempaa! 
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TAITURIT ISOIN HARPPAUKSIN ETEENPÄIN  

 

  1. Kuinka kauan olet luistellut? 

  2. Mikä luistelussa on parasta? 

  3. Mitä opit tällä kaudella? 

  4. Mitkä olivat kauden kohokohtia? 

  5. Miten haluaisit luistelijana jatkossa kehittyä? 

 

  Jenna Lamio, 10 v. 

 

  1.  Olen harrastanut luistelua noin 4 vuotta. 

  2. Luistelussa on parasta uuden oppiminen, onnistuminen, näytökset, hyvät kaverit ja  

      kiva luisteluope. 

  3. Opin viime kaudella istumapiruetin ja  harjoittelen Akseli-hyppyä. 

  4. Luisteluharkkoihin lähteminen on aina mukavaa, mutta kohokohta oli joulunäytös. 

  5. Haluaisin kehittyä vahvemmaksi hyppääjäksi ja jaksaa kannatella ryhtiä luistelussa  

      paremmin. 

 

 

                       Jenna Lamio 

 

  1. Senni Tuohimetsä, 12 v. 

 

  1. Taitureissa olen luistellut reilun vuoden ja sitä ennen 2 vuotta harrastajissa. 

  2. Piruetit on mukavia tehdä. Luistelu kavereiden kanssa on kivaa. 

  3. Hyppyjä ja askelia. 

  4. Näytökset ovat aina mukavia. 

  5. Oppia paremmaksi luistelijaksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Senni Tuohimetsä
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Aloitin luistelun 6-vuotiaana luistelukoulussa EVT:ssä. Olen siis 

luistellut n. 8 vuotta. Kun NTL:n toiminta alkoi uudelleen, siir-

ryin luistelukoulusta Taitajat-ryhmään ja aloitin kilpailemisen. 

 

Seuraavaksi kaudeksi siirryin K2-ryhmään ja kilpaura jatkui. 

Kolmen vuoden kilpailu-uran jälkeen lopetin kilpailemisen         

ja siirryin luistelemaan Tuike-ryhmään. Suurin syy kilpailemisen 

lopettamiseen oli ajanpuute koulusta johtuen. Kilpailemisessa 

parasta oli se tunne, kun pääsi jäälle ja oma kisamusa          

lähti soimaan. Siinä hetkessä unohti itsensä ja kaiken          

muun ja keskittyi vain ja ainoastaan luisteluun. 

 

Nyt koen luistelun rennompana enkä enää niin tavoitteellisena. 

On silti kivaa, että edelleen on kehitettävää ja löytyy ryhmä, 

jossa harrastaa vielä kilpaluistelun lopettamisen jälkeen.  

 

Yksi kiva lisä omaan luisteluun on luistelukoulu, jossa käyn 

kerran viikossa ohjaamassa. Se on vähän kuin vastapainoa omal-

le luistelulle. Ylivoimaisesti parasta ohjaamisessa on, kun näkee 

lasten oppivan ja kehittyvän. Itse haluaisin vielä oppia kaksois-

hyppyjä ja parantaa jo aiemmin opittuja liikkeitä. 

 

- Beda Tuuri, 14 v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

TUIKKEISSA LUISTELLAAN RENNOSTI 
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”Muodostelmaperhe” kasvoi tällä kaudella toisella kehitysryh-

mällä, Säihkeellä. Muodostelman kehitysryhmät hohde ja säih-

ke ovat ryhmiä, joihin valikoidutaan valmentajien toimesta. 

Hohde on noin 6-8-vuotiaille tarkoitettu ryhmä, joka harjoitte-

lee kahdesti viikossa jäällä ja kerran oheisissa, säihkeessä 

luistelijat ovat noin 7-9-vuotiaita ja harjoittelevat kolmesti 

jäällä ja kerran oheisissa. Ryhmistä on mahdollisuus siirtyä 

seuran kilpailevaan joukkueeseen taitojen karttuessa. Kuluneel-

la kaudella ryhmät ovat harjoitelleet yhdessä pienen kokonsa 

vuoksi. Yhteensä tyttöjä on ryhmissä ollut 10, joista kolme 

aloitti vuodenvaihteessa, kun samaan aikaan kaksi tytöistä 

siirtyikin jo kilpailevan joukkueen mukaan harjoittelemaan. 

Muodostelmaluistelu on joukkuelaji, jonka salat ja hienous eivät 

aivan pienille taitoluistelijan aluille avaudu nopeasti. Suurien 

joukkojen mukaan saaminen ja mukana pitäminen vaatii vuosien 

työn seuran aktiivisilta toimijoilta, valmentajilta ja vanhemmil-

ta. Tämä vuonna kehitysryhmiin on saatu houkuteltua varsin 

vähän luistelijoita, mutta se ei onneksi ole syönyt mukana olevi-

en intoa. Päinvastoin, tytöillä on ollut loistava tilaisuus saada 

yksilökohtaisempaa valmennusta ja näin ollen koko porukka 

onkin kehittynyt huimasti.  

Takana on vuodenvaihde ja seuran iso, hieno joulunäytös 101 

Dalmatialaista. Hohtavat ja säihkyvät tytöt pistivät kaikkensa 

peliin, vaikka pienellä porukalla muodostelmaelementtien teko 

onkin vaikeampaa ja itse elementtejä oltiin ehditty harjoitella 

vain muutaman kerran. Pienet perhoset liitelivät jäällä kauniina 

ja osoittivat, että pystyvät mihin vain. Pienessäkin porukassa 

on siis voimaa. Kun yksi loistaa rytmitajullaan, toinen säkenöi-

vällä muistillaan ja kolmas vaikkapa lehmänhermoillaan, saadaan 

jo paljon aikaiseksi. Yhdessä kaikki on helpompaa ja mukavam-

paa. Kaveria ei jätetä pulaan, sillä jo kehitysryhmissä tytöt 

oppivat, että vain saumattomalla yhteistyöllä saadaan aikaan 

tavoiteltuja tuloksia. Ei ole minä vaan me. Näytöksen lisäksi 

tyttöjen kauden kohokohta oli varmasti seuran omat kutsukil-

pailut, joissa tytöt pääsivät harjoittelemaan paljettitytön ja 

kylttitytön roolia. Jännää, mutta hienosti meni! 

 

Valmentajan näkökulmasta näiden tyttöjen valmentaminen on 

mukavaa puuhaa. Alkuun kaikki on uutta ja ihmeellistä oheisista 

lähtien. (Tytöthän siirtyvät ryhmiin pääosin suoraan luistelu-

koulusta tai harrastajaryhmistä.) Pikku hiljaa opitaan harjoit-

telukäytännöt kuten säännöllinen alkuverryttely jäällä, itsenäi-

nen varusteiden pukeminen ja luistinten nauhoituksen hallinta, 

oheisvarustus ja oheisten tarkoitus jne. Loppukaudesta erilai-

set liikkeet ovat jo tuttuja ja voidaan keskittyä parantamaan 

niiden osaamista. Kehitys näkyy silmissä! Ja luistelun ilo. Siinä 

valmentajan silmäkin lepää.  

         Vapaajäillä muodostelma houkuttaa myös yksäreitä! 

 

Joukkuelajin hienous piilee kaiken muun lisäksi niissä pienissä 

yhteisissä ”jutuissa”. Vaikka kehitysryhmissä harjoitellaankin 

vielä pääosin yksilönä, tulee porukasta dynamiikaltaan hyvin 

saman kaltainen kuin muodostelmajoukkueet ovat. Ja näin on 

tarkoituskin, jotta joukkueeseen siirtyminen sitten aikanaan ei 

olisi niin suuri mullistus. Vanhemmat ovat läpi lapsen luistelutai-

paleen suuressa roolissa. He voivat vapaan tahtonsa mukaisesti 

järjestää tytöille jo kehitysryhmävaiheessa yhteisiä tilaisuuk-

sia, joissa tytöt tutustuvat toisiinsa paremmin ja kokevat yh-

teenkuuluvuuden tunnetta. Näistä esimerkkinä vaikkapa retki 

kotijoukkueen kisoihin lähialueelle. Yhdessä kaikki on enemmän.  

Koskaan ei ole myöhäistä aloittaa, kaikki nyt sankoin joukoin 

mukaan muodostelmaluistelun pariin! 

 

Sanna Vuorinen 

Hohde– ja Säihke –ryhmien vastuuvalmentaja 

YHDESSÄ VÄHÄKIN TUNTUU PALJOLTA 

Frozen Coriolis — 2. valintakilpailun voittaja 25.1.2014 

Hohteet ja Säihkeet 101 dalmatialaista  -näytöksessä 
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Tätä kirjoittaessani peruskausi on puolivälissä ja joukkue on 

viettämässä tehopäivää Kisakalliossa. Takana on työntäyteinen 

syksy, johon on kuulunut paljon uuden opettelua. Valmentajilla 

on ollut valmennettavanaan uudistunut joukkue, jonka kilpasar-

ja on vaihtunut. Joukkueen kokeneemmat tytöt ovat saaneet 

vastaanottaa monta uutta ja pientä joukkuetoveria ja olla 

tukena uusien kartuttaessa taitojaan. Tällä kaudella aloittaneil-

le luistelijoille miltei kaikki on ollut uutta: joukkue,            

treenit, kisat ja kilpailumatkat, leirit ja jengi-illat. 

 

Huoltojoukkojen äideillekin kausi on ensimmäinen. Myös jojot, 

Tuula ja minä, olemme mukana ensikertalaisina. Oikeastaan, kun 

summaa kaikki kuluvan kauden uutuudet,  tuntuu jopa pieneltä 

ihmeeltä, miten hyvin homma kuitenkin on toiminut. Toki muka-

na ja taustalla on pidempään muokan maailmassa olleita, jotka 

ovat tätä kokemattomien joukkiota auttaneet ja tukeneet. 

Muodostelmaluistelu on joukkuelaji, joka asettaa haastetta ja 

vaatimuksia myös luistelijan perheelle. Koska kyse on joukku-

eesta, aikatauluissa ja käytänteissä yhden täytyy mukautua 

muihin, ei päinvastoin. Harrastus, jossa treenit ovat 3-4 kertaa 

viikossa ja joihin harrastajan on säännöllisesti osallistuttava, 

aikatauluttaa koko perheen elämää. Lisäksi tulevat kisat, jotka 

sisältävät omat valmistelunsa ja nielevät kerralla paljon aikaa – 

etenkin jos sattuvat olemaan pitemmällä. Koko joukkueen tulee 

olla ahkera, joustava ja motivoitunut, jotta riittävät tekniset 

taidot saavutetaan.  Valmennus on joskus hyvinkin tiukkaa ja 

vaativaa ja siinä vaaditaan omatoimisuutta ja täsmällisyyttä.  

 

Kuten yleensäkin elämässä se, joka vaatii paljon, antaa myös 

paljon. Omilla kokemuksillani elämästä muodostelmaluistelun  

parissa, voin tämän allekirjoittaa. Olen nähnyt, millainen taito-

jen kehittyminen lyhyessä ajassa on mahdollista. Ja miten 

joukkuehenki ryhmässä kasvaa liuku liu’ulta. Olen nähnyt, että 

kun vaaditaan sitä omatoimisuutta ja täsmällisyyttä, siihen 

kyetään. Leuka auki ihmetyksestä loksahtaneena olen katsellut, 

miten valmentajat loihtivat ohjelman ja ohjaavat tytöt luistele-

maan sen mukaan. Olen nähnyt tyttömme jo useasti luistelu-

kauneimmillaan, mutta tiedän myös, mitä kaikkea taka-

huoneessa tapahtuu ennen kuin he näyttävät siltä. 

 

Joukkueenjohtajana olen jälleen oppinut sen, että ennen kuin 

asiat ovat sitä mitä niiden halutaan olevan, on tehtävä paljon 

töitä. Näen joukkueessa ja sen ympärillä ihmisiä, jotka tekevät 

paljon. Näen valmentajat, joiden taidot ovat ihailtavia ja jälki 

jäällä hienoa. Osaan aiempaa enemmän arvostaa toisten ja 

omaanikin työtä, sekä tiedonvälittämisen merkitystä. Tämä on 

ollut antoisa kokemus ja uskon, että lisää hyviä kokemuksia on 

tulossa. Oman Luistelijamme kanssa lähdimme mukaan ajatuk-

sella, että kokeilemme yhdessä vuoden. Niin on päässyt käy-

mään, että Luistelija ei näe ensi kaudelle kuin yhden vaihtoeh-

don: jatkaa joukkueessa, tottakai! Tämä puhukoon puolestaan. 

 

Aamulla pakkasessa vilkuttaessani Kisakallioon lähtijöille Klauk-

kalan linja-autoasemalla, minut täytti hyvä tunne: vilkutin mei-

dän joukkueelle. Bussissa heilui siellä täällä käsi, Meidän Tytön 

käsi. Mietin, että muodostelmaluistelujoukkueesta puhuttaessa 

monikon kolmannen persoonan pronominin käyttö on suotavaa ja 

ihanaa. Me kun ollaan Meidän Joukkue. Eikä yhteen-

kuuluvaisuuden tunne ole ollenkaan hullumpi tunne. 

 

Mari Hakkarainen 

Joukkueenjohtaja 

YHTEINEN PONNISTUS, YHTEINEN LIUKU 
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Aloitin luistelun 4-vuotiaana luistelukoulussa. Ryhmänä nimi oli 

"Punaiset". Sen jälleen olen luistellut Miniloisteessa, Loisteessa 

ja nyt K3-ryhmässä. Luistelu 

on mielestäni kivaa, koska 

harjoittelussa on paljon kivoja 

juttuja kuten liu'ut, valssihy-

pyt ja tehopäivät Kisakalliossa. 

Viimeksi tehopäivässä luistel-

tiin, leikittiin ja syötiin. Teho-

päivässä opin ohjelman, jota en 

ollut muistanut vielä ihan 

kokonaan kuukausikilpailussa. 

 

- Ella-Maria Konttinen, 7 v. 

Aloitin taitoluistelun 3-

vuotiaana vuonna 2010, koska 

se kuulosti kivalta ja kummitä-

tini on myös harrastanut luiste-

lua. Luistelussa kivointa ovat 

hypyt ja piruetit. Luistelen Tintit -sarjassa ja olen osallistunut 

siinä oman seuran kuukausi- ja kutsukilpailuihin sekä Hyvinkääl-

lä ensimmäisiin ulkopuolisiin kutsukilpailuihin marraskuussa 

2013.  

Kilpaileminen jännittää hieman, mutta kisakokemuksien kartut-

tua jännittäminen vähenee. Kilpailuihin on kiva osallistua, kun 

saa laittaa upean puvun päälle ja hiukset laitetaan kauniisti. 

Kilpailun jälkeen on aina kiva kuulla, miten onnistuin. 

Taitoluistelun tehopäivät kaksi kertaa vuodessa tuovat minusta 

mukavaa vaihtelua harjoitteluun. Tehopäivillä mukavinta on,   

kun saa olla luistelukavereiden kanssa pidempään. 

       K3-ryhmäläisiä tehopäivillä syksyllä 2013 ja keväällä 2014. 

Aloitin luistelun kolme vuotta sitten 4-vuotiaana luistelukoulus-

sa, koska halusin oppia luistelemaan. Silloin luistelin yhden 

kerran viikossa. Keväällä 2012 siir-

ryin yksinluistelun kehitysryhmä 

Loisteeseen. Siellä luistelin kolme 

kertaa viikossa. Syksyllä 2013 siir-

ryin K3 -ryhmään. Olen osallistunut 

muutamia kertoja kuukausikilpailui-

hin. Se on kivaa. Nyt luistelen neljä 

kertaa viikossa ja meillä on oheiset 

kaksi kertaa viikossa ja lisäksi tans-

si. Siellä saamme tehdä esityksiä. 

Luistelussa on parasta kaikki, myös 

tehopäivät ja leirit. Viimeksi teho-

päivänä harjoittelimme ohjelmaa ja 

opin sen ulkoa. Tehopäivissä tehdään 

kaikkea kivaa ja käytiin myös pallo-

hallissa. Pian ehkä pääsen ensimmäi-

siin kutsukisoihin ja aion valmistau-

tua "tavallisella kisatavalla". Kuunte-

len hiukan ohjelmamusiikkia ja    

kuivaharjoittelen ohjelmaa. Luistelu       

on minusta kiva harrastus, kannattaa tulla mukaan." 

 

Kaverukset Ella, Vilma ja Pihla 

K3 –RYHMÄ ON TÄYNNÄ TOUHUKKAITA TINTTEJÄ 

Harjoittelemme paljon kivoja juttuja! 

Kivointa ovat hypyt ja 

piruetit 

- Pihla Bergman, 7 v. 

Luistelussa parasta on kaikki! 

- Vilma Yliharju, 8 v. 
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Luistelun aloitin ollessani 7-vuotias, mutta kilpailemisen vasta 

11-vuotiaana vuona 2010. Pidän paljon 2-hypyistä ja vaikeista 

piruettiyhdistelmistä, mutta myös askeleista ja liu´uista. Kau-

den 2013-2014 huippuhetkiäni olivat ehdottomasti 3. sija omis-

sa kotikisoissa sekä Tallinnan ISU – tason kisat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luistelen K2-ryhmässä, jossa on aivan mahtava joukkuehenki 

isosta ikähaarukasta huolimatta. Tuemme toisiamme aina par-

haamme mukaan ja otamme kaikki huomioon. Kaikki ovat minulle 

kuin siskoja enkä luopuisi yhdestäkään heistä mistään hinnasta! 

Nauramme ja keksimme kaikenlaista outoa aina yhdessä ja siksi  

he ovat niin hirveän tärkeitä: he hyväksyvät minut tällaisena 

kuin olen. Olen saanut luistelun myötä paljon hyviä ystäviä, 

joiden kanssa vietän myös vapaa-aikaani - en tiedä mitä tekisin 

ilman heitä! Myös molemmat valmentajani ovat hauskoja ja 

hyviä valmentajia, enkä heitäkään vaihtaisi mistään hinnasta! 

 

Lähdin hakemaan Tallinnasta hyvää kisasuoritusta, mutta ennen 

kaikkea kisakokemusta ensimmäisistä ulkomaan kisoistani. 

Matka laivalla kului mitä parhaassa seurassa kavereiden kanssa 

siellä sun täällä seikkaillen ja hauskaa pitäen. Illalla saavuimme 

hotellille ja kirjasimme vielä Majn kanssa elementtilistat puhe-

limitse ylös. Aamulla herätys oli 05.40. Hiukset kuntoon, tree-

nivehkeet päälle, meikit naamaan ja ei kun tilaamaan taksia. 

Hallille saavuttuamme veimme tavaramme koppiin ja lähdimme 

lämmittelemään, sillä sarjamme alkoi jo kello 08.00. Kisapäivä 

hurahti nopeasti oman luistelun sekä muiden seuralaisten suori-

tuksia katsellen ja kannustaen, mutta ei sitä shoppailua ja 

syömistä siinä kiireessä unohdettu! Vielä illalla majoittauduim-

me Karoliinan ja Iiriksen kanssa samaan huoneeseen viettämään 

tyttöjen iltaa syöden herkkuja ja tietenkin nukkuen. Aamulla 

oli pakkausta, sekä viimehetken fiilistelyä ja puolenpäivän 

aikaan lautta starttasi kohti Suomea. Matka oli ikimuistoinen 

hyvässä seurassa, hyvine suorituksineen ja hyvää kisafiilistä 

ylläpitäen koko matkan ajan.  

- Petra Riikonen, 14 v. 

Luistelen viidettä vuotta ja nyt K2-ryhmässä 6 kertaa viikossa. 

Luistelussa kivaa on kaverit, kisat ja leirit. Jäällä tykkään 

hypyistä, erityisesti kaksoissalchowista. Seuraavaksi haluaisin 

saada kaksoisritin myös alas. 

Kilpailen nyt kolmatta vuotta ja olen käynyt noin 20 kisoissa 

seuran ulkopuolella. Parhaimmat kisat ovat olleet tämän vuoden 

NTL:n ja Hyvinkään kutsukisat, Tallinnan kisat ja EVT:n Spring 

Carnival –kilpailut. Oma ohjelmani onnistui niissä kaikissa tosi 

hyvin ja tulin sekä kotikisoissa että Hyvinkäällä kolmanneksi, 

mikä oli tosi kivaa. Spring Carnival –kisan voitin ennätyspisteil-

läni vaikka sarjassani oli jopa 43 luistelijaa! 

Olin tosi innoissani, kun kuulin, että pääsin mukaan Tallinna 

Gliss Open 2014 -kilpailuihin. Oli ihanaa päästä kilpailemaan 

ulkomaille ja vieläpä ensimmäistä kertaa ISU-arvioitavaan 

kilpailuun. Kilpailin vaativammassa Cubs A -sarjassa. Ohjelmani 

meni hyvin ja erityisen tyytyväinen olin axel-oiler-

kaksoissalchow –hyppy-yhdistelmääni ja askelsarjaani, jossa 

sain pidettyä hyvän vauhdin yllä. Tulin kilpailuissa sijalle 8./17 

ja olin 3. paras suomalainen ja tyytyväinen sijoitukseeni. Kisat 

olivat kaikin puolin tosi kivat – erityisen mukavaa oli, kun   

kavereita oli paljon paikan päällä kannustamassa! 

 

- Sanni Sainio, 10 v. 

K2:SET KISAMATKALLA TALLINNASSA 

Matkamme oli kerrassaan upea! 

Oli ihanaa päästä kilpailemaan ulkomaille! 
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Seuran yksinluistelu on kehittynyt viime vuosina huimasti. 

Sitten syksyn 2009 seuratoiminnan uudelleen käynnistämisen 

niin yksinluistelun kehitys- ja kilparyhmien, kilpasarjojen kuin 

yksinluistelijoiden määrä on kausi kaudelta kasvanut ja maine 

levinnyt – luistelijamme tunnetaan iloisina ja toisiaan            

kisatilanteissakin lämpimästi kannustavina urheilijoina.  

Kiitos ammattitaitoisten valmentajien, erityisesti vastuuval-

mentaja Maj Holmbergin, osa kilpauransa seuratoiminnan uu-

delleen käynnistyessä Taitajat -sarjassa aloittaneista luisteli-

joista osallistuu jo kansallisen tason ISU-arvioitaviin sarjoihin. 

Myös kilpailujen skaala on kasvanut: aluekilpailujen lisäksi tu-

tuksi ovat tulleet myös kansalliset valintakilpailut sekä kansain-

väliset interclub -kilpailut – aina ulkomaita myöten. Vaikka 

askel kansalliselle tasolle on iso ja menestyminen siellä vaatii 

paljon valmistautumista, kaikki edellytykset alue- ja interclub -

kilpailuissa menestyneiden luistelijoidemme onnistumisille myös 

kansallisella tasolla ovat olemassa.   

Myös harjoittelu on vuosien saatossa kehittynyt. Jääharjoit-

teiden lisäksi taitoja hiotaan myös oheisissa, tehopäivillä ja 

leireillä - tärkeitä alku- ja loppulämpöjä unohtamatta. Myös 

kilpailemista harjoitellaan kuukausikilpailuissa ja luistelun iloon 

sekä intoon kiinnitetään huomiota: K2-ryhmäläisten kesäleirien 

yksi kohokohta on oman luistelushow'n toteuttaminen ja ovatpa 

luistelijamme päässeet nauttimaan myös luistelumaailman kuu-

luisuuksien seurasta. Kaudella 2012-2013 yksinluistelijoidemme 

tähtivieraana oli Laura Lepistö ja tällä kaudella isommat yksin-

luistelijat pääsivät nauttimaan myös Dancing On Ice -show'sta 

tutun koreografi- ja esittämistaituri Eveliina Pölläsen opeista.  

                                      *   *  * 

B-silmuissa kilpailevan ja tällä 

kaudella jo useamman pokaalin 

napanneen Anna Sihvosen mukaan 

kilpaileminen oli joskus unelmaa, 

joka kääntyi ajan myötä todeksi. 

Kilpauransa NTL:ssä aloittaneen 

Annan mukaan kilpailemisessa 

parasta ovat ihanat kaverit, jotka 

kannustavat, tsemppaavat ja 

tarvittaessa lohduttavat. Kilpa-

luistelijana voin sanoa että kan-

nattaa jatkaa yrittämistä, eikä 

luovuttaa :). Anna toivoo seuraa-

valta kaudelta onnistumisia ja 

hyviä suorituksia ja iloitsee K2-

ryhmän hyvästä hengestä! Ihania luisteluhetkiä kaikille!  

 

                                             

Kansallisella tasolla Debytanteissa 

kilpailevan Iiris Arolan yksi parhais-

ta luisteluelämyksistä on viime 

kauden menestys aluedebytanteissa 

– Iiris kiipesi palkintopallille viidesti 

napaten peräti kaksi    kultaista 

pokaalia. Iiris iloitsee     myös ISU-

arvioitavaan  debyntantit -sarjaan 

pääsystään heti ensimmäisten testi-

en kautta keväällä 2013. Nyt tavoit-

teenani on päästä läpi elementtites-

teistä ja kilpailla noviiseissa ensi 

kaudella. Odotan jo innolla uuden 

kisaohjelmani tekemistä ja harjoit-

telemista! 

 

Kausi Ryhmät Sarjat Luistelijat Kauden menestynein 

2009-2010 Edistyneet Kaudella ei vielä kilpailtu 15 - 

2010-2011 Loiste, Taitajat Taitajat, Minit, B-silmut 21 Iiris Arola 

2011-2012 Loiste, Tintit, K2 Taitajat, Tintit, Minit, B-silmut 26 Anna Sihvonen 

2012-2013 Loiste, Tintit, K2 Taitajat, Tintit, Minit, B-silmut, Aluedebytantit 31 Mimosa Aronen 

2013-2014 Loiste, K3, K2 Taitajat, Tintit, Minit, B-silmut, Aluenoviisit, ja -juniorit, Debytan-

tit, Noviisit 

40 Palkitaan kevät-

tapahtumassa 2014 

2014-2015 Loiste, Kilpataitajat, K3, 

K2, K1 

Taitajat, Tintit, Minit, B-silmut, Aluedebytantit ja –juniorit, Deby-

tantit, Noviisit 

n. 55 Selviää myöhemmin :)  

YKSINLUISTELU KEHITTYY HIENOSTI 

Kaisa Sainio 

Hallituksen yksinluisteluvastaava 

*   *   *  
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Keväällä 2013 tapasimme ensimmäistä kertaa keski-Aadan 

luona jengi-illassa. Aloitimme harjoitukset Hyvinkäällä. Siellä 

harjoittelimme perusluistelua ja tutustuimme toisiimme. Kesä-

kuussa olimme Kisakalliossa kesäleirillä ja sen jälkeen pääsimme 

kesälomille ja teimme omatoimista kesätreeniä. Elokuussa 

aloitimme kisaohjelman treenaamisen. Syyslomalla menimme 

Kisakallioon leirille ja hioimme ohjelman valmiiksi kisoihin. 

Ennen ensimmäisiä kisoja esiinnyimme NTL:lle ja tutustuimme 

kisojen maailmaan. Silloin moni kaatui, mutta ensimmäisissä 

kisoissa Baronalla ei kaatunut kukaan! Sijoituksemme oli 5./12. 

joukkueesta ja olimme siihen tyytyväisiä.  

Seuraava kisa oli oman seuramme järjestämä. Olimme ainoat 

osallistujat sarjassamme ja saimme kultaa.  

 

Seuramme joulunäytöksessä 101 dalmatialaista esiinnyimme 

tähtinä. Joulunäytös oli kahtena päivänä ja toisen näytöksen 

jälkeen kiiruhdimme suoraan kisoihin Tikkurilan Trio-areenalle. 

Siellä sijoituksemme oli 5./14. Olimme tyytyväisiä suorituk-

seemme. Tämän jälkeen oli ansaittu joululoma. 

Tammikuussa meillä oli kisat Helsingissä, jossa musiikki ei 

oikein toiminut ja ohjelma keskeytyi monta kertaa.  

Seuraavalla viikolla matkustimme Ouluun 2. valintakisoihin. 

Palkintojenjaossa kaikki joukkueet tanssivat Flashmob-tanssin, 

jonka kaikki joukkueet opettelivat ennen kisoja. Palkintojenja-

ossa oli aivan hiljaista, kunnes kuuluttaja sanoi ”Tulokkaat-

sarjan voittaja ja kultamitalisti on.....”. Meidän musiikkimme 

alkoi soida! Me kiljuimme, olimme maailman onnellisimpia ja 

aivan sekaisin onnesta ja todella yllättyneitä! Oulusta tulimme 

kirkkaimmat mitalit kaulassa kotiin keskiyöllä unisina, mutta 

iloisina. 

Odotimme innoissamme Keravan kisoja ja sijoituksemme siellä 

oli 2./4. Olimme jälleen iloisia. Seuraavaksi suuntasimme kat-

seemme kohti Tikkurilan Trio-arenaa. Siellä sijoituksemme oli 

3./12. joukkueesta. Olimme todella iloisia ja yllättyneitä jäl-

leen. Maaliskuun lopussa meillä on vielä tulossa loppukisa Kouvo-

lassa. Haluamme kiittää jo tässä vaiheessa kautta valmentaji-

amme Essiä ja Jonnaa, huoltajiamme, tukijoukkojamme, puku-

suunnittelijaamme Annea sekä maskottejamme Lumipalloa, 

Kirahvihulaista ja isoa kirahvia. 

Terveisin kapteenit Maria, Aada ja Sonja sekä muut FC:n tytöt 

 

 
...ja loistavasti luistellun Oulun valintakisan jälkeen riemuitaan!!! 

Ennen tärkeää valintakisaa rentoudutaan…. 

MINIONIT VAUHDISSA! 
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Onnistumisen elämyksiä talenteissa! 

Olen luistellut aikuisyksäreissä nyt pari vuotta. Ennen tätä tuli 

luisteltua lähinnä lasten kanssa ulkojäillä noin neljä-viisi kertaa 

vuodessa, ja tätä ennen lapsena, enkä tällöinkään ollut jäillä 

mikään aktiiviluistelija.  Eli opettaja-Majlle melko haastava 

lähtökohta voisin kuvitella.  

Aikuisryhmässä aloitin NTL:n entisen puheenjohtaja-Kaisan 

houkuttelemana, ja toki kuopuksen luisteluharrastus oli myös 

hyvä kimmoke oman luistelun aloittamiseen. Onhan se hyvä edes 

ymmärtää mitä kuopus puhuu, vaikka ei itse jäällä kykene näitä 

luistelutermejä toteuttamaan.  

Henki aikuisyksäriryhmässämme on mitä parhain. Vaikka meitä 

aikuisia on samalla tunnilla Majin opissa aina meistä 

"Talenteista" edistyneimpiin luistelijoihin, kaikki kannustavat 

toisiaan ja toisten onnistumisista osataan iloita.  On hienoa 

huomata että aikuisiälläkin voi aloittaa uuden harrastuksen, ja 

vaikka kehittyminen ei ehkä olekaan yhtä huimaa kuin lapsilla, 

niin tunnille on aina yhtä kiva mennä, ja maanantaita odottaa 

aina innolla!  

– Heli Luotola 

 

Yksin tai yhdessä joukkueen kanssa  – kunhan pääsen jäälle! 

Olen harrastanut taitoluistelua – niin, en edes ihan muista 

kuinka kauan yhteensä  - mutta nyt ”toisella kierroksella” noin 

neljä vuotta. Nuoruuden 

harrastus jäi vuosiksi 

kunnes löysin takaisin 

lajin pariin tyttären 

lu iste luharrastuksen 

myötä.  Ja onneksi löy-

sin, sillä tässä lajissa 

vaan on sitä jotakin, joka 

vie mennessään!  

Aloitin ensin yksinluiste-

lun aikuisryhmässä ja 

nyt olen toista kautta 

mukana myös aikuisten 

muodostelmajoukkuees-

sa. Jos ”yksäreissä” 

nauttii siitä, että voi 

keskittyä harjoittele-

maan juuri omalla tasolla 

ja omaan tahtiinsa, niin 

”muokassa” puolestaan 

parasta on joukkueen kanssa yhdessä oppiminen, yhdessä iloit-

seminen ja jopa yhdessä mokaaminen. 

Yksäreissä pääsen harjoittelemaan teknisesti vaikeitakin juttu- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ja, esimerkiksi suosikkejani hyppyjä ja piruetteja. Muokassa 

haastetta tuo joukkueena yhteen luistelu ja se kun pitäisi 

tehdä vieläpä hallitusti ja musiikin tahtiin. Muodostelmaluistelu 

on tuonut mukanaan myös uusia elämyksiä,  kuten kisoihin val-

mistautumisen leireineen ja itse kisojen kutkuttavan tunnel-

man.  Mutta mikä tärkeintä, molemmissa ryhmissä on mahtava 

porukka ja treenin jälkeen on aina yhtä hyvä fiilis! 

- Anna Kuusisto 

AIKUISLUISTELUN ALKEITA—JA JOTAIN VAATIVAMPAAKIN 

Myös aikuisyksäreissä voi kilpailla!  
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Aloitin aikuisluistelun oman tyttäreni muodostelmaluistelu-

harrastuksen innoittamana heti, kun NTL aloitti aikuisluistelu-

toiminnan vuosien tauon jälkeen v. 2009. Luistelin ensin 

”yksäripuolella” vetristellen nuoruusvuosien koulussa ja ulko-

kentillä hankittuja omatoimitaitoja. Siirryin muodostelmapuo-

lelle syksyllä 2011. Kolme kautta on iloinen ja vaihtelevasti 

vetreä aikuisjoukkueemme harjoitellut taitojaan ja kaksi kaut-

ta jo ennakkoluulottomasti kilpaillutkin.  

Äitinä halusin tutustua tyttäreni harrastukseen ja voin sanoa, 

että se on kannattanut.  Lajin arvostus on noussut silmissäni 

huimasti: vaikka luistelu on hyvin sujuessaan erittäinkin helpon 

ja vaivattoman näköistä, mutta yritäpä ite – sitten sitä vasta 

tietää, mistä lajissa on kysymys :). Jo ensimmäinen luisteluker-

ta oikeilla lajiluistimilla lukioaikaisten kulahtaneiden marketti-

luistimien jälkeen oli elämys. Muka taitavana entisenä jääkiitä-

jänä olo olikin yhtäkkiä kuin haparoisit jäällä tiukoilla laskette-

lumonoilla, joissa on  korkokenkien korot – miksei nämä taivu 

nilkoista ja mistä nämä saa pysähtymään – apua!  

Luistelu on mahtava, koko perhettä yhdistävä arvokas asia. 

Oman harrastamisen kautta olen voinut jakaa tyttärien kanssa 

luistelun maailman ihan toisella tavalla, kun olen lajissa ”sisällä”.  

Tinja-Minttu, 12, kilpailee EVT:ssä viidettä vuotta ja Kamomil-

la, 8, on äidin seurakaveri NTL:ssä ja kisaa ensimmäistä kautta 

Frozen Coriolis –joukkueen riveissä.  Kotona soivat kisamusiikit 

ja kotituomarit antavat palautetta kisaohjelmien kuivaharjoit-

telusta. Joskus on tullut koulustakin viestiä, että taidetaan 

niitä luisteluohjelman askelia aika ajoin tapailla sielläkin... :)   

Muodostelmaluistelu on lajina ainutlaatuinen ja upea. Yhtäaikai-

nen tekeminen ja musiikkiin sulautuminen on mahtava elämys ja 

parhaimmillaan muodostelmaluisteluesitys on taide-elämys, 

joka koskettaa ihmistä syvältä. Mm. Helsingissä järjestettyjen 

muodostelmaluistelun juniorien MM-kilpailujen avajaistilaisuu-

dessa hetki, jossa useiden minorijoukkueiden sadat luistelijat 

luistelivat yhdessä ja yhteen oli taianomaisen upea ja kosketta-

va! Erikokoiset piirit pyörivät vinhasti ja hallitusti eri suuntiin: 

kaikki tiesivät paikkansa ja askeleensa ja jokainen asento ja 

ilme oli hiottu. Kokonaisuus oli enemmän kuin osiensa summa – 

siinä oli taikaa!  Kaikesta tästä lajissa kysymys.  

Arkinen harjoittelukin on upeaa.  Jäällä sukeltaa omaan maail-

maansa - kaikki muu unohtuu. Samalla aikuinenkin pysyy motori-

sesti kunnossa, saa haastaa tosissaan itseään ja voi kehittyä  

omissa taidoissaan. Kaikista arvokkaimpana koen kuitenkin 

yhteisöllisyyden kokemuksen ja yhdessä tekemisen riemun. 

Joukkueurheilu antaa paljon. Itselleni tärkeää on ilo ja hyvä 

yhteishenki. Yhdessä on naurettu paljon ja joskus itkettykin, 

yhdessä on itsemme ylitetty ja alitettu,  yhdessä on jäällä 

työkuvioita pohdittu ja päätetty, yhdessä on reissattu,  yhdes-

sä on ystävystytty – yhdessä on elämää jaettu! 

Laji vaatii myös paljon. Se vie aikaa ja energiaa ja vaatii ajo-

kilometrejä ja kimppakyytejä. Se vie rahaakin ja vaatii näppä-

riä sormia, hyviä hermoja ja ompelututtavuuksia. Laji vie vii-

konloppuja ja vaatii sitoutumista ja arjen tiukkaa  organisointia 

lukuisten harjoitusten, työn ja koulunkäynnin yhteensovittami-

sessa sekä hyviä istumalihaksia katsomossa, se vaatii itsenäistä 

harjoittelua,  kurinalaisuutta, sitkeyttä, pitkiäkin kisareissuja 

jne. Mutta laji antaa ilman muuta takaisin monin verroin    

enemmän kaikkea hyvää, jota ei voi rahassa, vaivannäössä      

tai ajassa mitata. Muodostelmaluistelu vie mennessään! 

 

- Tarleena Horto 

MUODOSTELMALUISTELU VIE MENNESSÄÄN! 
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Frozen Mistrals otti toisella kilpakaudellaan ison askeleen – 

valintakilpailuihin osallistumisen. Ensimmäinen valintakilpailu 

käytiin 24.11.2013 Barona Areenalla. Toisen kilpailun vuoro oli 

Oulussa 25.1.2014 ja pitkällä matkalla sattui ja tapahtui!  Alla 

kommentteja matkan varrelta: 

- Kohta täällä: Mistrals on Ice! 

- Matka oli hienosti järjestetty, kaikki toimi - sen kun mentiin 

   vaan ohjeiden mukaan!  

- Voitko muistuttaa siinä seittemännen kohdalla, että kohta 

   alkaa kolmisiipinen? 

- Joka kerran hämmästyttää se, miten nopeasti itse suoritus 

   on ohitse. 

- Mulle tuli heti ohjelman jälkeen semmonen olo, että mä haluun 

   tätä heti lisää! 

- Jää oli outo – oudon kova ja liukas! (Edellisetkin varoittivat, 

   että jää on sitten liukas.) 

- Eniten jännitti se solaanmeno.  

- Blokit ja linet onnistuivat elementeistä parhaiten. 

  Läpimenosta saimme huonoimmat pienet. 

 

- Erityisesti Seijan varsahyppy oli lennokas.  

- Nurmijärveläisten bussi täytyy siirtää välittömästi pois  

  invapaikalta. (Kuulutus joukkueen poistuessa jäältä. -Mikäpä  

  siinä – mennäänkö luistimilla vai otetaanko ne ensin pois?) 

- Mennään jatkossa vaan kilpailuihin, joissa tuomari nro 2 on  

  arvioimassa. (Antoi selkeästi parhaat pisteet) 

- Ratkaisun avain on ilmeissä - me tarvitaan lisää ilmeitä: yks 

   per minuutti!  

- Taas ollaan yhtä kokemusta rikkaampia! 

- Suunnat meinas mennä sekasin, kun kahvio ei ollut siellä missä 

   piti! 

- Vauhti oli hidas – mutta viime vuonna se oli vielä hitaampi! 

- Joukkueen uus motto: ainavarmahäviäjä! Meidät kannattais 

   aina kutsua kutsukilpailuihin! 

- Ei kuulkaa tytöt, nyt vaan lisää treenausta, treenausta,  

  treenausta – hinkataan, hinkataan! 

- Viime vuonna meidät tunnettiin siitä, että me vaan pumpattiin    

   – tänä vuonna me jo sirklataan – oottakaas mitä keksitään 

   ensi vuodeksi! 

- Tämä vissiin tarkoittaa sitä, että meille ei tule kutsua  

   loppukilpailuun?  

- Ei, ellei kutsuta esiintymään ennen palkintojenjakoa :)! 

- Voi kuule, ei me voitu sulle ny myllyks muuttua. 

- Mitä siitä tulis, jos kaikki haluis olla Unikkeja – ei se  

  yhteiskunta sillä lailla pyöri! 

- Ootteko te niitä lihapullaihmisiä? - Joo ollaan me.  

  (Ruokapalvelu pelasi paluumatkallakin!) 

    - Frozen Mistrals, bussikokoonpano 

Ps.   Meille on tullut useampia kommentteja, että me on  

       kehitytty hirveesti viime vuodesta! Oikeesti :D!! 

Pps. Me on ohitettu jo monta muuta joukkuetta – BUSSILLA! 

FROZEN MISTRALS JA VAUHDIKKAAT VALINTAKILPAILUT 
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ESITTELYT Luistelukoulut ja miniloiste  

(luistelijat aakkosjärjestyksessä, kuvat syksyn 2013 tilanteen mukaan) 

Luistelukoulut 

Aaltonen Pinja 

Aaltonen Essi 

Ahvenharju Ruusa 

Alhava Helmi 

Dahlström Lilian 

Ekberg Veera 

Ekholm Tiia 

Hahtola Venla 

Hellstedt Nina  

Hellsten Nuutti 

Holopainen Sara 

Huju Hilda 

Häivälä Pihla 

Kaseva Riikka 

Koivisto Sara 

Koivu Charlotta 

Kokko Emma 

Kärki Karri 

Kärkkäinen Neela 

Laakso Essi 

Laukkanen Aino 

Lindroos Anni 

Maliranta Vilma 

Maliranta Siiri 

Mattila Wilma 

Mäkelä Oona 

Mäki-Ullakko Jenna 

Nenonen Jessi 

Nissi Saana 

Nurmi Vuokko 

Olkinuora Iiris 

Pasma Milla 

Perklén Daniela 

Pieviläinen Elle 

Piispa Venla 

Pitkänen Julia 

Rantakari Aava 

Rantanen Maria 

Rekola Martti 

Rekola Raakel 

Ryhänen Lili 

Saari Lilja 

Sorsa Stella 

Stani Gabriela 

Strengell Jasmin 

Suokas Nella 

Syrjänen Kaisla 

Toivola Olivia 

Tuura Emilia 

Valimaa Martta 

Valkma Emilia 

Vilkuna Iida-Maria 

Vuorenmaa Janina 
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MYÖS TAITOLUISTELIJAT       

  TANSSITTAA 

LIIKUNTAKESKUS BALANSSI! 

       

www.liikuntakeskusbalanssi.fi 

Miniloiste 

 

Ariluoma Julia, Asikainen Julia, Heikkola Enna, Hellström Alina, Holopainen Helmi, Hänninen Pihla, Ilomäki Toivo, Kukkola 

Nea, Kyllinen Oona, Lahti Sara-Sofia, Pasma Milla  

 

Valmentaja: Maj Holmberg 

MIEHILLE JA NAISILLE! 
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ESITTELYT harrastajat, Taiturit, Tuike ja aikuiset yksinluistelu  

(luistelijat aakkosjärjestyksessä, kuvat syksyn 2013 tilanteen mukaaan) 

 

Harrastajat 

Arola Anni, 

Arontaus Cecilia 

Berggren Adeliina 

Forsström Siirinoora 

Hahtola Aino 

Hakulinen Leena 

Häivälä Hilla 

Juusola Saana 

Kantola Anni 

Kasanen Olivia 

Kasanen Sofia 

Koivusara Ines 

Koljonen Sointu 

Komulainen Kaisa 

Koponen Oona 

Kotisalo Hanna 

Kuutti Sofia 

Lahtinen Anni 

Majurinen Vilja 

Metso Heta 

Metso Tea 

Murto Ilona 

Niemelä Jenna 

Niinimaa Jessica 

Numminen Gabriella (Ella) 

Numminen Julia 

Rämö Pinja 

Paananen Jenna 

 

Valmentaja  

Maj Holmberg 

Essi Bruun 

Jonna Kinnunen 
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  TERVETULOA  
OPPIMAAN  

 LUISTELUN PERUSTAIDOT     

     
                Kauden 2014-2015  ilmoittautumiset alkavat 
                                              5.5.2014  (luistelukoulut ja harrastajat)! 
 
                       Ks. lisää:  www.nurmijarventaitoluistelijat.fi 
 

Tervetuloa mukaan viihtymään jäälle! 
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Taiturit 

Houbad Camila 

Juusola Viivi 

Karjalainen Ilona 

Koivisto Veera 

Kykkänen Essi 

Lamio Jenna 

Malin Fanny 

Ratilainen Juliette 

Salovuori Oona 

Tuohimetsä Senni 

Valmentaja 

Katja Lähteenmäki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuike 

Markus Outi 

Matilainen Annika 

Paukkunen Jasmin 

Tuuri Beda 

Valmentajat 

Maj Holmberg ja  

Katja Lähteenmäki 
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          Aikuiset YL 

Allanmaa Paula 

Aresvuo Ulla 

Asikainen Kati 

Augustin Heini 

Filatoff Kaarina 

Hakkala Krista 

Hilari Elsi 

Haverinen Tuula 

Hokkanen Anni 

Horto Tarleena 

Hyyti Titta 

Kari Sanna 

Kuusisto Anna 

Lamminaho Taija 

Louhivuori Seija 

Luotola Heli 

Majaluoma Tiia 

Manninen Henriikka 

Puttonen Katja 

Ratilainen Maria 

Sainio Kaisa 

Salojärvi Satu 

Saukkonen Hannakaisa 

Varmavuo Marika 

Valmentaja: 

Maj Holmberg 

 

 

 

 

 

 

MAINOSPAIKKA 
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ESITTELYT kehitys- ja kilparyhmät  

(luistelijat syksyllä 2013 otettujen kuvien järjestyksessä kevään 2014 tilanteen mukaan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muodostelman kehitysryhmä Hohde 

 

Vasemmalta oikealle: Mustakallio Saana, Meriläinen Anna, Haverinen Sofia ja Erica Landen (nyk. FC) 

Kuvasta puuttuu Airaksinen Lilja, Holopainen Ilona,  Saviaro Nea ja Sohlman Petra 

 

Valmentajat: Sanna Vuorinen ja Seija Louhivuori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muodostelman kehitysryhmä Säihke  

 

Vasemmalta oikealle: Kuusisto Ellen (nyk. FC), Carlsson Lina ja Kareinen Roosa 

Kuvasta puuttuu Manninen Karoliina 

 

Valmentajat: Essi Bruun, Jonna Kinnunen, Sanna Vuorinen ja Seija Louhivuori 
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Muodostelmaluistelujoukkue Frozen Coriolis 

Ylärivi: Aada Kivilompolo, Eevi Nikkilä, Bea Oksanen, Oona Hakkarainen, Emmi Mikkonen, Sonja Miettinen 

Keskirivi: Kamomilla Horto, Ada Savikko, Tuuli Koimäki, Pinja Herronen, Pinja Poikkimäki, Jenna Putkonen,  

Alarivi: Hilla Tarhonen, Aada Luotola, Maria Eskelinen, Saana Kivilompolo, Micaeala Wilkman. 

Kuvasta puuttuvat Erica Landen ja Ellen Kuusisto 

    Valmentajat:   Essi Bruun ja Jonna Kinnunen 

    Kilpailusarja:  Tulokkaat 

    Kilpailuohjelman teema:  Neiti Minionin kesäpäivä 

    Kapteenit:  Maria Eskelinen, Aada Kivilompolo ja Sonja Miettinen  

    Joukkueenjohtajat: Mari Hakkarainen ja Tuula Koimäki 

    Rahastonhoitaja: Saija Nikkilä 

    Huoltajat:   Heli Luotola, Hanna-Mari Putkonen, Tiina Savikko, Heidi Tarhonen ja 

       Sari Voutilainen 
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Muodostelmaluistelujoukkue Frozen Mistrals 

Ylärivi: Sirenius Päivi, Viira Sari, Horto Tarleena, Puttonen Katja, Varmavuo Marika, Allanmaa Paula, Kuusisto Anna, Metsämäki Katri, 

Keskirivi: Kari Sanna, Hilari Elsi, Louhivuori Seija, Paukku Päivi, Hyyti Tiitta, Yliharju Pia, Sainio Kaisa 

Alarivi: Nikkilä Saija, Lamminaho Taija, Augustin Heini, Bergman Susanna, Sovijärvi Annamari, Hareinan Tuula, Vainikka Arja 

Kuvasta puuttuvat Koimäki Tuula ja Mattila Piia-Stiina 

 

    Valmentajat:   Essi Bruun ja Jonna Kinnunen 

    Kilpailusarja:  Aikuiset 

    Kilpailuohjelman teema:  Just Dance 

    Kapteenit:  Seija Louhivuori ja Annamari Sovijärvi 

    Joukkueenjohtajat:  Paula Allanmaa ja Taija Lamminaho 
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Yksinluistelun kehitysryhmä Loiste 

 

Vasemmalta oikealle: Hyyti Iisa, Sofi Bergman (nyk. K3), Mirella Peltonen (nyk. K3), Siiri Tahvanainen (nyk. K3),  

Ratilainen Janette, Manninen Josefiina, Vuorikallas Essi ja Kinnunen Kaisla  

Kuvasta puuttuu:  Konttinen Essi, Lahti Fanny, Ojala Elsa, Pihlava Milla, Sovijärvi Anna, Lintunen Tiina ja Viira Ella 

 

Valmentajat Maj Holmberg ja Katja Lähteenmäki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yksinluistelun kilparyhmä K3 

 

Vasemmalta oikealle: Sainio Elsa, Valtonen Lotta, Vaulamo Minea, Kujala Anni, Viitanen Oona, Pakarinen Anni-Maria, Heiskanen 

Emilia, Yliharju Vilma, Konttinen Ella-Maria, Pelkonen Laura ja Kareinen Riikka. 

Kuvasta puuttuu: Bergman Pihla, Bergman Sofi,  Peltonen Mirella, Tahvanainen Siiri 

Kuvasta puuttuu: Pihla Bergman 

 

Valmentajat Maj Holmberg ja Katja Lähteenmäki 
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Yksinluistelun kilparyhmä K2 

 

Ylärivi: Uusitalo Karoliina, Aronen Melina, Salovuori Elina, Ojala Suvi, Winsten Selina,  

Riikonen Petra, Lähteenmäki Liinu ja Aronen Mimosa  

Alarivi: Tuuri Julia, Sihvonen Anna, Laurila Silke, Sainio Sanni, Vuorikallas Anni,  

Leskelä Aada, Saneri Venla ja Arola Iiris 

    Valmentajat: Maj Holmberg ja Katja Lähteenmäki 

 

                                          Kilpasarjat:  

    Taitajat:       Elina Salovuori ja Julia Tuuri 

    Minit:            Silke Laurila, Aada Leskelä, Sanni Sainio, Venla Saneri ja Anni Vuorikallas 

    B-silmut:       Melina Aronen, Liinu Lähteenmäki ja Anna Sihvonen 

    Aluenoviisit:  Petra Riikonen ja Karoliina Uusitalo 

    Aluejuniorit: Suvi Ojala ja Selina Winsten  

    Debytantit:   Iris Arola 

    Noviisit:        Mimosa Aronen 
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101 DALMATIALAISTA OLI NAPPISUORITUS! 

Kauden 20113-2014 päätapahtuma 101 dalmatialaista –näytös esitettiin harjoitus- 

hallihankkeesta johtuen jo 13.-14.12.2013. Vaikka NTL:n näytöksiltä on jo             

totuttu odottamaan paljon —101 dalmatilaista ylitti jälleen kaikki odotukset!                  

Huolellisesti valmisteltu ja harjoiteltu näytös ihastutti kolmessa näytöksessä       

yhteensä liki 1000 katsojaa ja keräsi — ja kerää yhä — yllin kyllin kiitoksia!  

 

Siinä missä näytökset tarjoavat seuralle tilaisuu-

den esitellä osaamista suurelle yleisölle, ne ovat 

myös kauden kohokohtia luistelijoille. Näytöksiin 

voivat osallistua kaikki seuran luistelijat            

2-3 –vuotiaista alkaen ja se näkyy: näytökset 

ovat koko seuran yhteisiä taidonnäytteitä, joissa 

luistelun ilo ja rakkaus lajiin kukoistavat! 

Joulunäytöksestä sanottua 
 

”Näytös oli taas kerran upea, Cruellaa esittänyt luistelija teki aivan upean suorituksen  
ja mikä eläytyminen! Vahvaa osaamista ja tasaista suorittamista!” 
 
”Kauden kohokohta oli ehdottomasti hyvin suunniteltu, sujunut ja toteutettu joulunäytös,  
jossa kaikki luistelijat saivat olla mukana!” 
 
”Joulunäytös oli varmasti tähän mennessä onnistunein!” 
 
”Hauskinta oli se, että pääsimme  dalmatilaisen pentuina jäälle monta kertaa esiintymään  
ja teimme vaikeita liikkeitä kuten ikkunaliu’un ja  eri hyppyjä! Näytökset ovat parhaita!” 

 

   

  Roolit ja esittäjät 

 

   Pongo   Petra Riikonen  

   Perdita   Liinu Lähteenmäki 

   Roger   Suvi Ojala 

   Anita   Elina Salovuori 

   Hanna   Iiris Arola 

   Cruella de´Vil  Karoliina Uusitalo 

   Jasper & Jesper    Anna Sihvonen,  

   Selina  Winsten                                         

   Eversti   Melina Aronen 

   Kersantti Tapsu  Venla Saneri 

   Danny   Mimosa Aronen 

   Ara   Julia Tuuri 

   Terrieri  Aada Leskelä 

   Hanhi   Sanni Sainio 

   Puudelit                    Anni Vuorikallas,   

   Silke Laurila 

  Pappi   Beda Tuuri 

  Bestman  Outi Markus 

  Kaasot                    Annika Matilainen,  

   Jasmin Paukkunen 

  12 pentua  K3 

  Morsiustytöt  Loiste 

  Perhoset  Hohde ja Säihke 

  Koirat + Ulkoiluttajat  Taiturit 

  Lumi   Harrastajat 

  Pennut   Luistelukoulujen Välke ja 

     Vilske, Miniloiste 

  Tähdet   Frozen Coriolis 

   Noki   Frozen Mistrals 

Anita & Roger, Pongo & Perdita sekä 12 touhukasta pentua 

Suloiset morsiusneidot 

Cruella de´Vil 
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KAUDEN KOHOKOHDAT 

Syyskausi 2013     Kevätkausi 2014 

19.8.2013 Seurakivaa Huimalassa  9.-12.1.2014 Gliss Open, Tallinna—yksärien eka kv.kisamatka! 

Vko 37  Ystäväluistelu   25.1.2014 Frozen Coriolis valintakilpailuvoittoon Oulussa!  

Vko 40  Pehmoleluluistelu   29.1.2014  KK-kisat, K3 ja Taiturit 

30.11.2013 Kk-kisat, Loiste ja K3  15.2.2014 Uuden kauden suunnittelua Kisiksessä: hallitus & valmentajat 

2.11.2013  Kutsukisat (YL)   Vko 8  Tähtidiplomisuoritukset 

vko 45   Isänpäiväluistelu   26.2.2014 KK-kisat, K3 ja Taiturit 

30.11.2013  Kutsukisat (ML)   28.2-1.3.2014 Huimaa YL-menestystä EVT:n kv. Spring Carnival 2014   

13.-14.12.2013 101 dalmatialaista –joulunäytös   -kisoissa: 2 sarjavoitta ja yhteensä 4 pokaalisijaa!!!  

      29.3.2014 The MOVIES ON ICE –kevättapahtuma 

KIITOKSET VAPAAEHTOISILLE 

Koppiemoja, arpajaismyyjiä, liikenteenohjaajia,    

puvustajia, lavastajia, tulosten laskijoita, ajanottajia, 

kahviovuoroja ja jopa kausijulkaisutoimittajia – taito-

luistelevan lapsen vanhemmille löytyy yllin kyllin   

puuhaa seuratapahtumien järjestämisessä!  

 

Taas yhden onnistuneen kauden lähentyessä loppuaan, 

on  jälleen helppo huokaista: niin kisa- kuin näytösval-

mistelut sujuivat tälläkin kertaa erinomaisesti! 

Kiitokset kaikille seuratapahtumien järjestämiseen 

osallistuneille – kaikki luistelijoidemme eteen tehty 

työ on kullanarvoista! Vapaaehtoistehtävissä tutus-

tumme toisiimme, takaamme lapsille hienoja elämyk-

siä ja annamme valmentajille aikaa keskittyä heidän 

työhönsä: lastemme valmentamiseen. 

Kiitokset vielä kerran!   
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