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NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT NTL RY 
 

Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti 
Klaukkalan jäähallissa, toimiva taitoluisteluseura. Seura edistää taitoluistelu-
harrastusta tarjoamalla jäsenilleen mahdollisuuden harrastaa kuntoa ja ter-
veyttä kohottavaa urheilua joko harraste- tai kilpatasolla. 

Seuran tavoitteena on tarjota laadukasta taitoluistelutoimintaa sekä muodos-
telma- että yksinluistelussa. Vastaavasti tavoitteena on olla seura, jossa luiste-
lijat viihtyvät! Jotta luistelun ilo sekä liikkumisen riemu kukoistaisivat, seura 
satsaa jatkossakin uuden oppimiseen laadukkaassa ohjauksessa ja kannustavas-
sa ympäristössä.  

Nurmijärven Taitoluistelijoissa luistelee yli 200 lasta, nuorta ja aikuista. Seura 
on nopeasti kasvava ja kehittyvä, hyvän ja laadukkaan osaamisen taitoluistelu-
seura. Nurmijärven Taitoluistelijat on Nuoren Suomen Sinettiseura sekä Suo-
men Taitoluisteluliiton ja Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsen. 

 
Seura kiittää luistelijoitaan ja jäseniään perheineen hienosta kaudesta 2014-
2015.  

Muut seuran luisteluohjaajat:  Jonna Kinnunen,  Vera Kettunen,  Elina Salovuori,  
Niina Kinnunen, Karoliina Uusitalo, Petra Riikonen, Elli Tuohimetsä, Liinu Lähteen-
mäki ja Outi Markus 

http://www.nurmijarventaitoluistelijat.fi
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Taas on yksi vuosi seuran historiassa takana ja kulunut vuosi on jälleen 

ollut mielenkiintoinen ja uusia asioita täynnä. Viime syyskuun alusta 

olemme saaneet käyttöömme uuden harjoitushallin ja sen myötä saimme 

kasvatettua jääaikaamme haluamallemme tasolle. Toiveena olisi myös 

ollut, että ainakin toinen halleista olisi ollut käytössä myös toukokuun, 

mutta se ei valitettavasti tänä vuonna vielä onnistunut. Toiveissa on, 

että ensi vuonna myös tämä onnistuisi.  

Muutoksia on myös tuonut uusi kahvio yhdessä Seiskojen ja Kurran 

kanssa. Olemme saaneet jo kahviosta ihan mukavasti tuottoa, joka siis 

jaetaan kaikkien jäsenseurojen kesken. Kahvion merkitys pienillä jääur-

heiluseuroilla on erittäin merkittävä. Sen tuotoilla voimme taata toimin-

nan jatkumista ja pienentää maksujen korotuspaineita. Pienellä tuot-

teistuksen miettimisellä ja asioiden tarkennuksilla voimme saada vielä-

kin parempaa tuottoa kahvilasta. Haluankin teitä jokaista kahviotoimin-

taan osallistunutta kiittää koko seuran puolesta. 

Olemme myös kuluvalla kaudella saaneet nauttia useamman luistelijan 
loistavasta kilpailumenestyksestä. 

Eino Miettinen , Puheenjohtaja, NTL 

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 

Jäähallin laajennusosan avajaiset. Venla Saneri, Ville Peltonen, Outi Mäkelä, Pihla Bergman 

Eino Miettinen 



 

5  

TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS 

Uusi kausi toi uusia kuvioita. Harjoitushalli aukesi syyskuus-
sa ja jääaikaa tuli reilusti lisää.  

Luistelukoululaisilla oli tällä kaudella kolme vaihtoehtoa 
milloin luistella. Iloksemme ryhmät ovat olleet lähes täysiä 
joka päivä. Harrastajia on ollut myös mukavasti. Heillä har-
joitus mahdollisuudet pysyivät aikaisempien vuosien tapaan 
kahdessa päivässä. Taiturit-ryhmästä on myös halukkaat 
päässeet kuukausikilpailuihin kokeilemaan kilpajäitä. Aikuis-
ten yksinluistelun puolella on riittänyt innokkaita naisia 
opettelemassa luistelun saloja. Miehiäkin ryhmään otetaan 
mukaan..  

Joulutapahtuma oli tällä kaudella harrasteluistelijoiden ja 
kehitysryhmien näyttämö. Valmentajat ja ohjaajat olivatkin 
tehneet hienoja esityksiä jouluisin teemoin. Nähtäväksi jää 
mitä kaikkea kevätnäytökseen on keksitty. Kilpaluistelijoilla 
oli yhteisiä luisteluhetkiä jonka jälkeen he siirtyivät ihaile-
maan esityksiä katsomoon.  

Yksinluistelussa on luisteltu tällä kaudella K1-, K2-, K3-, 
Kilpataitaja-, Tuike- ja Loiste-ryhmissä. Lähes kaikki ryhmät 
vierailivat Kisakalliossa tehopäivien ja leirien merkeissä 
kauden aikana. Kehitystä on tapahtunut kaikilla luistelijoilla 
ja menestystä kilpajäillä on tullut. Jään lisääntyminen on 
varmasti ollut osa syy kehitykseen ja menestykseen mutta 
loistava valmennustiimi ja ahkerat luistelijat ovat yhdessä 

saaneet hienoja tuloksia aikaan.  

Muodostelmaluistelussa tulokas-, noviisi- ja aikuisjoukkueet 
ovat pärjänneet omissa sarjoissaan hienosti jopa yli odotusten. 
Kehitysryhmä Säihkeessä löytyy myös innokkaita tyttöjä jotka 
haluavat tulevaisuudessa kilpajäille. Myös muodostelman puolel-
la on Kisakallion jäitä kulutettu tehopäivillä ja leireillä. Tällä 
kaudella harjoituksia on tulokkailla ja noviiseilla ollut päällek-
käin. Ensi kaudelle onkin toiveissa lisää jäätä jolloin joukkueet 
pääsisivät luistelemaan harjoitukset kokonaan omalla jäällä.   

Kilpaluistelijoilla on vielä viimeiset kilpailut edessä jonka jäl-
keen aloitamme näytösohjelmien harjoittelut. Harrasteluisteli-
joilla on jo hiljalleen näytösohjelmien harjoittelu aloitettu.  

 

Kauden kohokohtaa eli kevätnäytöstä sekä tulevaa kautta 
innolla odottaen!  

Essi Bruun 

Toiminnanjohtaja kaudella 2014-2015 ja muodostelmaluistelun 
vastuuvalmentaja 

Frozen Coreolis joulukuuussa Barona-areenalla 
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Syksyllä 2014 pystyimme perustamaan lisää yksinluistelun kil-
paryhmiä, kun uusi harjoitushalli valmistui. Ryhmät olivat K1, K2, 
K3 ja Kilpataitajat (KT). Halusimme uskoa unelmiimme ja aloimme 
harjoitella sisukkaasti uudessa harjoitushallissa. 
 
NTL:n K1 ryhmässä kaudella 2014-2015 luisteli 14 tyttöä iältään 
10-15 v. Tytöt harjoittelivat 6-7 kertaa viikossa jäällä, omatoimi-
sissa oheisharjoituksissa 3 kertaa viikossa, ohjatuissa oheishar-
joituksissa 2 kertaa viikossa sekä tanssissa kerran viikossa. 
Ryhmässä harjoiteltiin kaksois- ja kolmoishyppyjä sekä vaikeam-
pia askelkuvioita ja eri tason piruetteja. Luistelijat kilpailivat 
kansallisella ja aluetasolla. 
 
NTL:n K2 ryhmässä kaudella 2014-2015 luisteli 12 tyttöä iältään 
7-10 v. Tytöt harjoittelivat viisi kertaa viikossa jäällä, ohjatuissa 
oheisissa kaksi kertaa viikossa sekä tanssissa kerran viikossa. 
Ryhmässä harjoiteltiin yksöis- ja kaksoishyppyjä, hyvää perus-
luistelutaitoa, kaari- ja askeltekniikkaa ja eri tason piruetteja. 
K2 ryhmäläiset kilpailivat Tintit ja Minit kilpasarjoissa ja osallis-
tuivat oman seuran kuukausikilpailuihin sekä alueellisiin kilpailui-
hin. 
 
NTL:n K3 ryhmässä kaudella 2014-2015 luisteli 14 tyttöä. Ryhmä 
harjoitteli 4 kertaa viikossa jäällä, ohjatuissa oheisharjoituksissa 
sekä tanssissa kerran viikossa. Luistelijat olivat iältään 5-9 vuoti-
aita. Ryhmässä harjoiteltiin perusluistelua, yksöishyppyjä, aske-
leita, liukuja ja piruetteja. Luistelijat kilpailivat seuramme kuu-
kausikilpailuissa tai osallistuivat alueellisiin kilpailuihin. 
 
NTL:n Kilpataitajat ryhmässä kaudella 2014-2015 luisteli 8 tyt-
töä. Ryhmä harjoitteli neljä kertaa viikossa jäällä, ohjatuissa 
oheisharjoituksissa sekä tanssissa kerran viikossa. Luistelijat 
olivat iältään 11-16 vuotiaita. Ryhmässä harjoiteltiin yksöis- ja 
kaksoishyppyjä, askeleita, perusluistelua ja piruetteja. Luistelijat 
kilpailivat alueellisissa kilpailuissa Taitajat -sarjoissa. 
 
Jää- ja oheisharjoittelun lisäksi ryhmät osallistuivat syksyllä ja 
keväällä järjestettäviin tehopäiviin sekä syys- ja kesäleirille. 
Tehopäivät ja leirit vietimme Kisakallion urheiluopistolla. Kil-
paryhmässä luisteleville tehdään oma kilpailuohjelma. 
 
Kilparyhmien lisäksi vastuullani oli kehitysryhmä Loiste ja Tuike -
ryhmä. 
NTL:n kehitysryhmä Loisteessa  kaudella 2014-2015 luisteli 8 
iältään 5-6 vuotiasta lasta. 
Ryhmä harjoitteli kolme kertaa viikossa jäällä ja kerran viikossa 
ohjatuissa oheisharjoituksissa. 

 

USKO UNELMIISI JA TEE NIISTÄ TOTTA  

Liinu, Melina ja Eeva 

Sanni, Anni, Venla ja Aada 
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Loiste ryhmässä harjoiteltiin perusluistelua, askeleita, liukuja, 
piruetteja ja helpoimpia yksöishyppyjä. Ryhmän luistelijat osal-
listuivat seuran kuukausikilpailuihin omalla harjoitteluohjelmal-
laan. 
 
NTL:n Tuike harjoitteli kaudella 2014-2015 yhdessä Kilpataita-
jat ryhmän kanssa. Tuike harjoitteli kolme kertaa viikossa jäällä 
ja kerran viikossa ohjatuissa oheisharjoituksissa. Ryhmässä oli 
mukana neljä tyttöä jotka  harjoittelivat yksöis- ja kaksoishyp-
pyjä, piruetteja, askeleita ja liukuja. Tuike ryhmässä luistelevat 
eivät osallistu kilpailuihin. 
 
Kilpailutahtimme oli hurja. Yksinluistelijat osallistuivat 28 eri 
kilpailuun kauden 2014-2015 aikana. 
Kausi huipentui ulkomaille Tallinnaan, jossa osallistuimme Gliss 
Open -kilpailuun. Saimme arvokasta ja hyvää palautetta suorituk-
sistamme sekä yhteisiä hauskoja muistoja. 
Tästä on hyvä jatkaa tulevalle luistelukaudelle. 

Olen toiminut valmentajana NTL:ssä kuusi vuotta. Luistelijat 
ovat oppineet kilpailemaan, kannustamaan toisiaan, käsittelemään 
pettymyksiään ja nauttimaan onnistumisistaan. 
Vaadin luistelijoilta keskittymistä ja yrittämistä. Olen tasapuoli-
nen, innostava ja motivoiva valmentaja luistelijoilleni. 
Viihdyn työssäni. Kiitos tästä kuuluu työparilleni Katja Lähteen-
mäelle. Menetimme sydämemme taitoluistelulle jo NTL.n ulkojäil-
lä kymmeniä vuosia sitten. 
Katja ja minä haluamme olla mukana toteuttamassa luisteli-
joidemme unelmia. 
 
 
Maj Holmberg 
Yksinluistelun vastuuvalmentaja 

Emilia Järvinen 

Iiris Arola, Karoliina Uusitalo, Petra Riikonen 
ja Mimosa Aronen 

Karoliina Uusitalo, Minea Mikkola 
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LUISTELUKOULULAISET JA MINILOISTEET 

 

Kaudella 2014-2015 luistelukouluissamme ja miniloisteissa  luis-
teli yhteensä noin 60 alle kouluikäistä tyttöä ja poikaa. Luistelu-
koululaiset suorittivat kauden aikana STTL:n tähtidiplomeja, 
tutustuttivat ystävänsä lajin saloihin ja hulluttelivat naamiais-
luisteluissa. Pienet luistelijat olivat innokkaita harjoittelijoita ja 
jokaisen lajitaidot kasvoivatkin hurjasti kauden aikana. Jäällä 
nähtiin paljon onnistumisen elämyksiä ja iloisia ilmeitä. Kiitos 
hauskoista tunneista innostaville ohjaajillemme. 

Kouluikäisten harrastajien ja taitureiden ryhmissä harjoitteli 
yhteensä 55 tyttöä ja poikaa. Harrasteryhmissä harjoiteltiin 
innokkaasti kaaria ja käänteitä, tutustuttiin yksöishyppyihin ja 
peruspiruetteihin, sekä liukuihin. Taitureista kolme tyttöä osal-
listui kevätkaudella seuramme kuukausikilpailuihin omalla kilpai-
luohjelmallaan. Hienoa työtä kaikilta luistelijoilta. 

Lisäksi harraste- ja luistelukouluryhmät osallistuivat pääesiinty-
jinä NTL:n joulutapahtumaan. Jäällä nähtiin upeaa taiturointia ja 
hauskoja ryhmänumeroita. Nyt keväällä tapahtuvassa Pinokkio-
kevätnäytöksessä samat luistelijat valtaavat jään. Luistelukoulu-
laiset ja miniloisteet pörräävät kentällä pirteinä ampiaisina ja 
harrastajat sekä taiturit esiintyvät myrskyävänä vesisateena. 
Iloisia näytöspäiviä kaikille! 

Kyselimme hieman luistelukoululaisten ja miniloisteiden koke-
muksista ja tulevaisuuden suunnitelmista. 

Matleena Rannanjärven, 6v, mielestä luistelukoulussa kivoin-
ta on kaverit ja itse luisteleminen, valssihyppyjä, tulppeja, uusia 
liukuja ja piruetteja on tullut opittua. Isona Matleenasta tulee 
luisteluopettaja, delfiinien kouluttaja, hammaslääkäri ja alppi-
laskija. 

Matleena 6v Disney on Ice –
esityksessä 

5 –vuotiaan Lissu Nyqvistinkin mielestä hypyt ja 
liut ovat kivoja. Hän osaa myös siirtyä piruettiin 
taaksepäin sirklauksesta. Isona Lissu aikookin mennä 
muodostelmaluistelun MM-kisoihin luistelemaan. 

Emilia Tuura 5 v pohdiskelee luistelukoulusta,  että muka-
vinta on se, että on mukavia kavereita ja opettajat ovat kivo-
ja. Ne keksii kaikkea jännää.Loppuluistelussa saa tanssia ja 
luistella musiikin mukaan. Hän on oppinut ampparinäytöstä, 
pyörimään, hyppimään, luistelemaan takaperin ja tulinopeesti 
luistelua. Isona Emiliasta tulee sellainen, joka on kiva ja tutkii 
ihmisten sydämiä. Tai eläinlääkäri ja kampaaja. Mielellään 
molemmat. 

Ella 6v tykkää kyykkyliusta ja 
on oppinut pomppimaan. Ellasta 
tulee päiväkodinhoitaja. 

Katariina, 5v, toteaa oppineensa luistelukoulussa luistelemaan.  Sitä 
hän ei ollutkaan osannut aiemmin. Katariinasta tuleekin luistelija. 
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K3 –RYHMÄSSÄ HARJOITELLAAN AHKERASTI JA TUTUSTUTAAN KILPAILEMISEN SALOIHIN 

K3-ryhmässä luistelee tällä hetkellä 14 innokasta tyttöä, jotka ovat iältään 6-9-vuotiaita. Ryhmällä on neljä jääharjoitusta, yksi 
oheisharjoitus ja tanssitunti viikossa. Ryhmän kaikki luistelijat kilpailivat kuluneella kaudella seuran omissa kuukausikilpailuissa Tintit
-sarjassa. Osa luistelijoista kokeili kilpailemista myös seuran ulkopuolisissa kilpailuissa Uudenmaan alueella. Ryhmähenkeä ylläpide-
tään ja kehitetään yhteisillä illanvietoilla ja tapaamisilla.  

 

Muutamat ryhmän tytöt kertoivat ajatuksiaan siitä, miltä kilpaileminen tuntuu ja mitä kaikkea siihen kuuluu  

Olen Siiri Tahvanainen 7 vuotta ja luistellut kohta neljä vuotta. 
Kilpailen toista vuotta. kilpaileminen on minusta kivaa ja parasta 
siinä on kun pisteet paranee. Kilpailussa jännittää Vähän se, että 
voi kaatua. Jännitys kutittaa masua. Kilpailuun valmistautuminen 
alkaa kun Äiti tekee nutturan. Hallilla ilmoittaudun ja vien mu-
salevyn. Vien tavarat koppiin ja menen lämppäämään. Sitten puen 
luistimet ja puvun. Jäällä yksin oleminen on Tosi kivaa kun ei 
törmäile kehenkään. 

 

Olen Ella Viira 6 vuotta ja olen luistellut jo kolme vuotta. Aloitin 
luistelun vuonna 2012 luistelukoulussa, sieltä siirryin Miniloistei-
siin, sieltä Loisteisiin ja nyt olen K3 -ryhmässä. Kilpaileminen on 
kivaa, koska saa esiintyä yleisölle. Kilpaileminen ei jännitä minua. 
Kilpailuihin valmistaudun siten, että äiti laittaa kisakampauksen 
hiuksiini ja laitan kisapuvun päälle. Ennen kilpailusuoritusta menen 
lämmittelemään esim. juoksusuoralle. Jäällä on kiva olla yksin, 
sillä silloin kukaan ei tule tielle tai häiritse suoritusta. Pystyn 
myös keskittymään paremmin jäällä, kun olen siellä yksin. Odotan 
jo innolla, että pääsen joskus kilpailemaan myös seuran ulkopuoli-
siin kilpailuihin. 

 

Olen Milla Pihlava 7 vuotta ja Olen luistellut kohta 2 vuotta. 
kilpailen nyt ensimmäistä vuotta. Kilpaileminen on jännittävää, 
mutta kivaa. Kilpailuissa erityisesti jännittää se, että olen yksin 
jäällä ja se kuinka ohjelma onnistuu ja paljonko saan pisteitä. 
Jännitys tuntuu siltä että perhosparvi lentelee perhosia. val-
mistaudun kisaan lämppäämäällä. Äiti laittaa kisakampauksen.  
jäällä on kiva olla yksin vaikka se vähän jännittää, koska ei tar-
vitse varoa muita. 

 

Olen Essi Konttinen 6 vuotta. Aloitin luistelukoulussa 3-vuotiaana 
ja tänä vuonna olen osallistunut ensimmäisiin kilpailuihin. Minusta 
kilpaileminen on kivaa. Parasta kilpailemisessa on Esittäminen.  
Kilpaileminen jännittä vähän. Eniten jännittää palkintojen jako.  
En osaa sanoa miltä jännitys tuntuu. Valmistaudun kilpailuun siten, 
että Lämmittelen, laitan luistimet jalkaan, puen kisapuvun, hiuk-
set laitetaan kauniisti. Yksin jäällä oleminen on Vähän jännittävää. 

 

Olen 6-vuotias Mirella Peltonen.  Aloitin luistelun hieman alle 
kolme vuotiaana. Olen kilpailut nyt vuoden verran. Kilpailussa 
hauskinta on että pääsee esiintymään yksin. Kilpailussa parasta on 
voittaminen. Kilpailu ei minua jännitä. Tykkään siitä. Valmistaudun 
kilpailuun aina tekemällä hyvän alkuveryttelyn ja mietin että 
kaikille tsemppiä kisoihin.  

Minea Mikkola 
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K2 KILPAILUKOKEMUKSIA KAUDELLA 2014-2015 
 
K2-ryhmäläiset kilpailivat kaudella 2014–2015 pääsääntöisesti alueellisissa Tintit ja Minit sarjoissa. Kilpailemaan on päässyt oman 
kotihallin ulkopuolella lähialueen kutsukisoissa, alue cupin kilpailuissa sekä omalla kotihallilla seuran kutsukisoissa sekä kuukausikisois-
sa.  Kävipä muutama luistelija kokeilemassa kansainvälistä kisatunnelmaa Tallinnassa saakka.   
Ohessa luistelijoiden kokemuksia kaudelta 2014–2015. 
 
KYSYMYKSET: 
 
1. Kuka olet? 
2. Missä sarjassa kilpailet? 
3. Kauanko olet kilpaillut? 
4. Mikä kisa tai asia on jäänyt parhaiten mieleen ja miksi? 
5. Mikä kilpailemisessa on parasta? 
6. Miten valmistaudut kilpailuun?  
 
VASTAUKSIA: 
 
Elsa Sainio 7 v.  
2. Tintit 
3. Toista kautta seuran ulkopuolisissa kilpailuissa 
4. Tämän kauden 1. kisat Keravalla, joissa tulin kolmanneksi. Myös erityismaininnat iloisesta esittämisestä Tuusulasta ja kotikisoista 
oli kivat yllätykset. 
5. Suorituksen jälkeen tulee aina hyvä mieli. 
6. Mietin ohjelmaani, jotta onnistuisin ja sijoittuisin hyvin. 
 
Anni Kujala 10 v. 
2. Minit 
3. Noin kolme vuotta 
4.Parhaiten on jäänyt mieleen onnistumiset kisoissa. 
5. Kun saa olla kavereiden kanssa samoissa kisoissa ja ylittää omassa suorituksessa itsensä. 
6. Laitetaan hiukset kauniisti, lämmittelen, puen puvun ja kisasukkikset ylle, laitan luistimet jalkaan ja nauhat kisasolmuille sekä 
menen jäälle alkuveryttelyyn. 
 
Emilia Heiskanen, 7 v 
2. Tintit 
3. Tämä on 1. kausi, kun osallistun seuran ulkopuolisiin kisoihin. Aikaisemmin olen osallistunut seuran omiin kuukausikisoihin Loisteissa 
ja Tinteissä. 
4. Parhaiten muistan Tinttien Alue Cupin 1. valintakisan syksyltä ja kun pääsin siitä jatkoon :) 
5. Parasta on, kun pääsee esittämään oman ohjelman. 
6. En mitenkään ihmeellisesti, mennään kisapaikalle hiukset laitettuina ja tehdään alkuverkat siellä ja sitten vaihdetaan kisapuku 
päälle ja sitten onkin jo oma vuoro mennä jäälle. 
 
Anni-Maria Pakarinen 9v. 
2. Minit 
3. 2 vuotta 
4. Ensimmäiset Keravan kisat Tintit-sarjassa, koska ne olivat ensimmäiset kilpailuni. 
5. Esittäminen. 
6. Alkuverkkaan ja käyn kilpailuohjelmaani läpi mielessäni 

Silke Laurila  
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ENSIMMÄINEN KAUSI KILPATAITAJISSA 

Ensimmäisen kauden kilpataitajat olivat kaikki yhtä mieltä 
siitä, että kilpaileminen on ollut kauden kivoin juttu.  

Kaikki ovat päässeetkin nyt kilpailemaan uusilla ohjelmillaan, 
jotka valmistuivat syksyn aikana. Ensimmäiset kilpailut olivat 
tietenkin kaikkein jännittävimmät. 

 

Ennen jäälle menoa jännittää eniten, mutta jäälle päästyä 
jännitys unohtuu ja sitä odottaa vain musiikin alkamista –Essi
- 

Melkein koko ryhmä koostuu vanhasta taiturit-ryhmästä, 
jossa hieman päästiin kokeilemaan kilpailemista omissa kuu-
kausikilpailuissa. Kivaa on ollut myös, kun saimme oman mu-
siikin ja ohjelman. Ohjelmia onkin muokkailtu hieman pitkin 
kautta ja tyttöjen mukaan niihin pystyy eläytymään koko 
ajan paremmin. 

 

Ohjelman tekeminen oli kivaa ja se jäi yllättävän helposti 
mieleen –Ilona-  

Kun Kilpataitajien kanssa juteltiin siitä, mikä on harrastuk-
sessa kivaa, pintaan pulpahti moni asia: Kisakallion leirit.ja 
ruoka, joku tytöistä huusi ja kaikki purskahtivat nauruun. 
Tehopäivät ja kivat kaverit saivat myös kannatusta tyttöjen 
kesken. Tanssi ja oheiset ja kaikki ja taas nauretaan. Kaikki 
on kivaa! Kilpataitajissa kaikki tsemppaavat toisiaan. Myös 
valmentajat ovat kivoja ja innokkaat tytöt tuntuivat olevan 
innoissan uusien asioiden oppimisesta ja omasta kehityksestä. 

Kivat kaverit –Jenna- 

MUODOSTELMAN KEHITYSRYHMÄ SÄIHKE 

 

Säihkeessä on kaudella 2014-2015 luistellut seitsemän innokasta ja motivoitunutta tyttöä. Luistelua on harrastettu 
vuodesta kolmeen ja puoleen vuoteen. Säihkeessä on voinut luistella kaksi tai kolme kertaa viikossa. Oheiset ovat kuuluneet 
myös kerran viikossa ohjelmaan.  

Ryhmässä harjoitellaan perusluistelua sekä jonkin verran yhdessä luistelua. Pienen ryhmäkoon takia ei kaikkia muodostelma-
luistelun elementtejä päästä harjoittelemaan ja moni elementti jääkin vielä arvoitukseksi.  

Helpoiksi asioiksi luistelussa koetaan tärkeä perusluistelu johon kuuluu mm. sirklaus ja idioottikolmoset. Vaikeimmiksi on taas 
koettu piruetti, ikkuna sekä takaperin vaaka. Luistelijat kaipaavat vielä neuvoja takaperin vaa’an ja sisiliskon opettelussa.  

Ryhmä esiintyi joulutapahtumassa lumiukkoina hienojen asujen täydentämällä vauhdikasta ohjelmaa. Kevätnäytöksessä sukel-
letaan veden alle jolloin ryhmä esiintyy kalojen roolissa. Osa ryhmästä kävi tutustumassa muodostelmaluisteluun omissa kut-
sukilpailuissamme toimien palkintojenjaon kylttityttöinä. Ryhmä vietti yhdessä pikkujouluja nyyttäripöydän notkuessa ja sa-
malla televisiosta katsottiin miltä muodostelmaluistelu näyttää.  

Muodostelmaluistelun kilpajoukkueissa harjoitellaan noin kolmen minuutin ohjelmaa jota käydään esittämässä kilpailuissa. 
Harjoittelu onkin tiivistä ja hyvä yhteistyö tärkeää. Säihke-ryhmäläisten sanoin muodostelmaluistelu on kivaa yhdessä teke-
mistä. Ryhmästä edetään keväisin järjestettävien testiluisteluiden kautta tulokas-joukkueeseen. Yksi luistelija haluaisikin 
oppia muodostelmaluistelusta sen miten kilpaillaan. Tämä asia ehkä selviää siis jo tulevalla kaudella.  

 

Tämä juttu on koottu osittain Säihkeläisten vastauksista muutamiin kysymyksiin ja osittain valmentajan juttuja käyttäen.  

Kaikki muodostelmaluistelusta kiinnostuneet ovat tervetulleita luistelemaan Säihke-ryhmään kaudelle 2015-2016! Lisätietoja 
ryhmästä löydän seuran nettisivuilta.  

Säihke ryhmän vastuuvalmentaja  

Essi Bruun 
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Syksyllä muodostelmaluistelun aloitti uudistunut joukkue, 19 
innokasta luistelijaa. Vuoden vaihteen jälkeen joukkueeseen 
siirtyi vielä yksi luistelija eli 20 tyttöä yhteensä. Vain kuusi tyt-
töä oli edellisenä vuonna luistellut joukkueessa. Osa uusista jouk-
kueemme luistelijoista tuli muodostelmaluistelujoukkueen kehi-
tysryhmästä Säihkeestä ja osa aloitti luistelun ihan uutena har-
rastuksena. Tämä kuvasti näistä tytöistä todella halua päästä 
sisälle muodostelmaluisteluun ja eivätkä he pelänneet ottaa haas-
teita vastaan. Kauden aloitimme "isosiskojen" kanssa yhteisellä 
jengitapaamisella syksyllä alpakkatilalla. 
 
Pian porukka oli järjestäytynyt joukkueena ja harjoitukset täy-
dessä vauhdissa. Innolla odottelimme kisaohjelman teemaa, puku-
ja ja millainen kampaus olisi tulossa. Hienosti tytöt pitivät salai-
suuden kunnes lupa tuli kertoa, meille tietenkin viimeisenä. 
 
Ajopeli oli tämän kauden teema ja puvut aivan ihanat. Kampaus, no 
eräille letitys tuotti vaikeuksia mutta onneksi osaavat kädet aina 
auttoivat hiukset kuntoon. Kiitos huoltseille, joista on löytynyt 
letittäjätaitureita sekä vanhemmille, jotka ovat pitkälti ehtineet 
letittää tyttöjen hiukset myös itse. 
 
Marraskuussa aloitimme kisakauden kauden ainoalla pidemmällä 
kisakaudella Lappeenrannassa. Siellä olikin mukana kaikki kolme 
muodostelmaluistelujoukkuetta.  Perhosia vatsanpohjassa oli 
varmasti tytöillä kuten myös meillä jojoilla sekä uusilla että van-
hoilla huoltajilla. Tuulalla oli jo kokemusta, mutta Sari oli ihan 
pihalla kaikesta kisakäytännöistä.  Yhteispelillä niistäkin selvit-
tiin. Paljon uuttaa ja ihanaa asiaa tuli pitkin kautta koettua ja 
nähtyä. Onnentarraa on tullut pidettyä itsekin rinnuksilla niin 
pitkään kuin se vain pysyy. 
 
Tyttöjen kisat ovat menneet paremmin kuin hyvin.  Hienoja suori-

tuksia ja hienoja tunnelmia on tullut pitkin kautta. Tyttöjen kes-
kittymiskyky on todella upea ja kisoissa tytöt ovat yltäneet 
yleensä parhaimpaansa. 
 
 Tekemättä jäi paljon mielessämme olleita yhteisiä juttuja. Yh-
teinen tekeminen yhdistää tyttöjä ja auttaa puhaltamaan yhteen 
hiileen. Vilkkaimpaan kisakauteen on vaikea mahduttaa edes kivaa 
ekstratekemistä. Ensi kaudella on siis aloitettava kivat jutut heti 
järjestäytymisen jälkeen.  Vaikea uskoa tätä juttua kirjoittaessa, 
että ensi viikolla on todellakin kauden viimeiset kilpailut, kevät-
näytöstä on ehditty harjoitella jo jonkin aikaa ja kohta on aika 
siirtää katseet tulevaan kauteen. 

Joukkueenjohtajat, Sari ja Tuula 

 

FROZEN CORIOLIS, KAUSI 2014-2015 

 

Pinja, Tuuli ja Ada 
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KYSYMYKSIÄ CORIOLIKSEN TYTÖILLE 

 

 

1. Miksi luistelet Frozen Corioliksessa? 
 2. Mikä kuluvalla kaudella on ollut kivointa? 

3. Mikä kisoissa viehättää? 
4. Aiotko jatkaa ensi vuonna? 

Lina Carlsson: 
1. Luistelen Corioliksessa, koska olen aina halunnut harrastaa muodostelmaluistelua. 
2. Kivointa kuluvalla kaudella ovat olleet olleet leirit, jengi-illat ja kisat 
3. Kisoissa viehättää jännitys siitä miten ohjelma menee ja miten joukkue sijoittuu. 
4. Tottakai! 

Anna Meriläinen: 
1. On kivaa luistella joukkueena. 
2. Kivointa oli kisat. 
3. Palkintojenjako 
4. Joo!! 
 
Inka Tarhonen: 
1. Haluan harrrastaa muodostelmaluistelua 
2. Kisat ja kaverit 
3. Kisasuoritus ja verkka 
4. Joo 

 
Ellen Kuusisto: 
1. Koska halusin kivaan joukkueeseen. 
2. Kaverit 
3. Ohjelman tekeminen ja pieni kisajännitys. 
4. Totta kai! 

Roosa Kareinen: 
1. Saa uusia kavereita 
2. Ohjelman tekeminen 
3. Kun mennään jäälle 
4. Kyllä 
 
Ada Savikko: 
1. Haluan luistella muokassa 
2. Ollaan menestytty kisoissa ihan hyvin 
3. Jännitys 
4. Kyllä 
 
Pinja Herronen: 
1. Koska luistelu ja joukkueurheilu on kivaa. 
2. Onnistumiset kisoissa, kivat joukkuekaverit. 
3. Se kun saa tehdä joukkuekavereiden kanssa parhaansa 
4. Mahdollisesti 

Erica Landen 
1. Tykkään luistella joukkueessa. 
2. Kivointa on ollut ohjelman tekeminen. 
3. Kisoissa viehättää hyvä fiilis ja jännitys. 
4. Aion jatkaa joukkueessa. 

Karoliina Manninen: 
 1. Koska saan oppia uusia asioita . 
 2. On ollut kivaa käydä kisoissa kavereiden kanssa. 
 3. Saa tietää miten joukkueet ovat pärjänneet. 
 4. Aion jatkaa luistelua ensi vuonna. 

 

Saara Mustakallio: 
1. Halusin päästä kisailemaan 
2. Meidän oma ohjelma ja kilpailut 
3. Kaikki 
4. Joooooo! 
 
Pinja Poikkimäki: 

1. Koska satuin tulemaan siihen.  
2. Ohjelman teko 
3. Kaikki 
4. Aion jatkaa luistelua 
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AIKUISENA ASIAT AVAUTUVAT AJAN KANSSA  
 
 
Seuramme aikuisluistelu on ollut ihailtavan runsasväkistä tänäkin 
vuonna. Syksyllä aikuisten luistelukoulussa aloitti täysi 30 luiste-
lijan innostunut ryhmä. ”Luistelukoulu”-nimi on tälle ryhmälle 
sinänsä harhaanjohtava, että moni luistelijoista on innostunut 
oikein tosissaan harjoittelemaan myös hyppyjä ja piruetteja. 
Onnekseni aikuisia on kanssani valmentanut taitava Jonna Kinnu-
nen, jonka kanssa jaamme ryhmän viikoittain kahtia 
”Pertteihin” (perusluistelu) ja Hyppiäisiin (hypyt ja piruetit) 
vuorotellen eri ryhmissä. Toki kaikki ovat päässeet kokeilemaan 
hyppimisen ihmeellistä maailmaa ja joka viikko on voinut valita 
ryhmänsä uudestaan – jopa kesken tunnin.  
Aikuisten luistelutunnit ovat luonteeltaan joskus jopa hieman 
hämmentäviä valmentajan näkökulmasta. Lapset pitävät valmenta-
jiaan helposti ylimpinä auktoriteetteina, joita ei kyseenalaisteta. 
Aikuiset sen sijaan ovat jostain nähneet tai kuulleet, oma lapsi on 
opettanut tai toinen valmentaja kertonut miten jokin asia teh-
dään ja he mielellään tekisivät sen juuri niin, vaikka valmentaja 
sanoo toisin. Aikuisilla on mielipide. Joskus aika vahvakin. Ja 
mielipiteitä on tietysti yhtä paljon kuin luistelijoitakin. Mikä 
miellyttää toista, ei miellytäkään toista.  
Edellisestä saa ehkä kuvan, että oma mielipide olisi huono asia. Ei 
suinkaan. Juuri tästä syystä aikuisten kanssa on huisin hauskaa. 
En muista yhtään tuntia, etten ole nauraa rätkättänyt ääneen. En 
tietenkään pilkatakseni vaan heidän kanssaan. Eli huumoria löytyy 
– myös niistä omista vahvoista mielipiteistä. Ja itselle osataan 
toden totta nauraa. Onhan aikuisena luistelun aloittaminen kui-
tenkin aika jännää hommaa ja jännitys purkaantuu usein hihittely-
nä tai naurun remakkana. (Tähän kuuluisi saada nyt sellainen hyvin 
naurava naama, mutten keksi miten sellainen tehdään =D.) Lapsia 
valmennettaessa harvoin nauretaan erityisen paljon. Lapsille ei 
ole kehittynyt vielä niin vahva itseluottamus tai kyky ymmärtää 
vaikkapa sarkasmia, että he osaisivat heittäytyä nauramaan itsel-
leen. Heidän kanssaan tulee myös olla varovainen sen suhteen 
millä tavalla asiat heille ilmaisee. Etenkin ne kehitettävät asiat. 

Kun kerran vertailemaan aloin niin mainitsenpa vielä käsitteen 
Aika. Tämä lienee näkyvin ero lasten ja aikuisten välillä, jos oppi-
misnopeutta mitataan. Kyllä vanhenemisen myötä asioiden oppimi-
seen menee enemmän aikaa kuin lapsena, mutta toisaalta aikuiset 
saattavat vetää pidemmän korren oppimisen alkuvaiheessa ym-
märtäessään nopeammin kuulemansa. Kuten käsitteet vasen ja 
oikea, ulkoterä ja sisäterä, pottuvarpaan puoli tai pikkuvarpaan 
puoli. Suurimmalla osalla aikuisista on myös kehittynyt kyky miet-
tiä ensin kuulemaansa ja lähteä vasta sitten toteuttamaan. Lap-
set lähtevät liikkeelle jo muutaman sanan jälkeen kuuntelematta 
mitä oikeastaan siis pitikään tehdä. Suotakoon se heille. 
Paljon löytyy eroavaisuuksia lasten ja aikuisten valmennuksen 
välillä enkä kaikkea ala tähän kirjoittamaankaan, mutta mieleen 
tulee yksi asia, joka on molemmissa silmiin pistävän samanlainen. 
Se on positiivisen palautteen kaipuu. Osaamisen huomaaminen. 
Mitä sitten, jos suurin osa hypyistä menee päin seiniä tai kol-
mosetkaan ei tahdo onnistua. On taito huomata se jokin onnistu-
minen ja kehua. Kannustaa vielä kovemmin. Sitä arvostaa sekä 
lapsi että aikuinen. Kannustavan positiivinen valmennuskulttuuri 
on jotain mitä haluaisin elämäni aikana saada edistettyä. 
Lopuksi totean, että ihmiset ovat kyllä valtavan nokkelia vielä 
aikuisinakin. Vaikka Aikuisena Asiat Avautuvat Ajan kanssa niin 
lopulta ne kuitenkin avautuvat. Koskaan ei ole liian myöhäistä 
oppia uutta eikä liian myöhäistä aloittaa luistelua. Kypärä suojaa 
pelokasta mieltä eikä rannesuojistakaan ole haittaa (pysyy ainakin 
ranteet suorina pyytämättä J). Toivottavasti taas ensi vuonna 
suuri joukko innostuneita aikuisia liittyy mukaan luistelun maail-
maan! 
Iloista kevättä ja kesää toivottaen 
Sanna Vuorinen 

 

 

Sannan rento hetki jäällä :) 
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VIELÄ OPPII JA PYSTYY LUISTELEMAAN 

 

Nyt on melkein syys- ja kevät kausi takana aikuisluistelua, ja kivaa on ollut. Kaikki taisi lähteä sitä, kun televioissa pyöri Dancing On 
Ice- ohjelma vuonna 2013. Muistin yhtäkkiä, että olin luistellut ala-asteikäisenä muutaman talven Kirkkonummen Taitoluisteluklubis-
sa. Kumma innostus alkoi, ja piti googlettaa missä voisi luistella aikuisena. Välillä hautasin jo koko ajatuksen, mutta keskellä kuuminta 
kesää 2014 sitten ilmoittauduin NTL:n aikuisluisteluun. 

Vanhat luistimet mukaan ja ensimmäisiin harjoituksiin mieli intoa täynnä. Kyllähän siinä pieni paniikki varmaan jossain vaiheessa iski, 
kun tajusi että mukana on myös paljon enemmän luistelleita. Jäällä oli kuitenkin mukava olla, vaikka huomasi että viime kerrasta olikin 
jo todella paljon aikaa, eikä tasapainokaan ollut ihan kohdillaan. Eikä se sitten haitannut ollenkaan, vaikka toiset ovat kokeneempia. 

Muutaman harjoituskerran jälkeen piti sitten ostaa uudet luistimet, kun innostusta tuntui riittävän. Se oli hyvä ratkaisu, vaikka 
vähän totuttelua uudet luistimet vaativatkin. Mieheni kysyy aina hymyillen, että mitä opin tällä kertaa, kun tulen kotiin. Välillä olen 
hänelle tuskaillut, että en kyllä opi ikinä mitään. Ja sitten vakkapa seuraavalla viikolla, hän on saanut kuulla, kun olen aivan innoissani 
selittänyt miten opin jonkin pienen jutun. Ja että en ole ihan seniili ja toivoton tapaus oppimaan uutta. Hän ei varmaan ymmärrä 
yhtään mitä selitän, mutta hyvä kun on hengessä mukana. 

Paljon on löytynyt uusia lihaksia ja ensimmäisen kerran jälkeen jalat olivat ihan jumissa. Siihen varmaan edes auttoi samalla viikolla 
ollut ratsastustunti, jota en ole myöskään harrastanut yli viiteentoista vuoteen. Että joku ikä kriisi tässä varmaan on takana, kun 
pitää alkaa uudelleen harrastamaan nuoruuden lajeja… Mutta sillä se lähtee millä on tullutkin, joten seuraavalla viikolla vai uudelleen 
jäälle, niin jalat vertyivät kummasti. 

Aina ei jaksaisi lähteä, mutta kun paikan päälle pääsee, niin kivaa on ja hyvä olo kun lähtee pois. Jotenkin jäällä aivot tyhjenevät, kun 
keskittyy harjoitukseen, ja yrittää saada itseään kääntymään oikeaan suuntaan tms. Ei ole mielessä työt tai muut asiat. Tasapaino on 
parantunut, vaikka välillä on tullutkin kunnon kaatumisia. Ja on aivan huippua kun huomaa, että oppii jonkin askeleen tai liikkeen, kun 
se ei ole meinannut millään ensin onnistua. Joten ei huolta nelikymppinen, ei ole todellakaan liian vanha tähän. Hyvä laji harrastaa. 

Hanna Jussila 
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Oli vähäluminen, räntäsateinen sekä lämpöasteilla oleva tammikuun puoliväli, kun 
yksinluistelijamme pakkasivat kisakamppeensa laukkuun ja matkustivat Su-
omenlahden yli laivalla Tallinnaan. Siellä järjestettiin taitoluistelukilpailu Gliss 
Open, ajalla 15. - 18.1.2015. Intoa puhkuen matkaan lähti 15 yksinluistelijaa ja 
ihana valmentajamme Maj, sekä tietenkin kannustusjoukot. 

Yksinluistelijamme kilpailivat ja edustivat seuraamme seitsemässä eri sarjassa, 
Cubs B 2005 tytöistä Bronze III-IV naisiin ja ikäjakauma oli 9- vuotiaasta 39- 
vuotiaaseen. Joukossa oli kaksi ensikertalaista, jotka lähtivät iloisin mielin 
kisamatkalle. 

 

Luistelijamme keräsivät rutkasti kisakokemusta kovatasoisesta kilpailusta ja 
nauttivat yhdessä olosta. Kisailo välittyi heistä ja ylpeänä sai jokainen palata 
kotiin. Yksi palkintosija tuli: Bronze sarjassa voiton nappasi aikuisluistelijamme 
Kaisa Sainio ! Saimme myös kokea, että sairastuminen ei katso aikaa eikä paikkaa. 
Yksi tytöistämme joutui jättämään kilpailut kokonaan väliin ja toinen sairastui 
kilpasuorituksen jälkeen. Silti he urheasti jaksoivat matkan loppuun asti, sin-
nikkäitä tyttöjä ! Kaikinpuolin kisamatka Tallinnaan oli huikea kokemus ! 

- Heidi, K1 jojo - 

 

TERVEISET 
TALLINASTA! 

K1 KISAMATKALLA 

Mimosa Aronen 

Melina Aronen, Maj Holmberg 



 

17  

 

Luistelijoiden fiiliksiä: 

 

"Tallinnan kilpailu oli tosi kiva kokemus, mun ensimmäinen 
ulkomaan kilpailu ! Erilaista oli tuomareiden pisteiden 
näkeminen heti ohjelman jälkeen ja sitä odotettiin kivassa kiss 
& cry cornerissa Majn kanssa, siinä vähän jännitti. Kävimme 
myös shoppailemassa isossa kauppakeskuksessa ja syömässä 
yhdessä kavereiden kanssa. Hieman ikävää oli, kun sairastuin 
kesken matkan ja matkustin kotiin kuumeessa. Haluan lähteä 
ehdottomasti uudestaan, jäi hyvät muistot !" - Venla.T. 9v – 

 

"Mukavaa oli se, kun sai kisata samana päivänä kaverin kanssa. 
Myös kauppakeskuksissa oli kiva käydä ostamassa vaatteita. 
Kaikin puolin hyvät kisat, Oli kivaa !" - Liinu 13v. - 

 

"Kisat oli nyt erilaiset kuin viime vuonna, kun paikka ja kiss & 
cry nurkkaus olivat jo tuttuja. Suoritukseni meni ihan hyvin ja 
oli taas kiva seurata pisteitä sekä sijoituksia kilpailujen 
edetessä. Näki uusia tapoja luistelijoilla; palkintojenjaossa 
oltiin kisapuvussa ja niiattiin yleisölle. Oli hauskaa leikkiä 
kavereiden kanssa ja pääsi kylpylään uimaan yhdessä. Hassua 
oli, kun äiti luisteli samoissa kilpailuissa Bronze- sarjassa ja 
yllättäen voitti sen." - Sanni 11v. - 

 

Donya Zare 

Kaisa Sainio Venla Tsupari 
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Joukkue on tämän kauden uutuus nimeään, Frozen Notos, myöten. 
Osa joukkueen luistelijoista on tullut Frozen Corioliksesta, osa 
muualta. 

Ensimmäisen kerran uudella joukkueella tapasimme Hillalla jengi-
illan merkeissä. Harjoituksen alkoivat Hyvinkäällä ja kokeilimme 
aiempaa vaikeampia perusluistelutreenejä. Viimeistään kesäleiril-
lä Kisakalliossa olimme hitsautuneet yhdeksi joukkueek-
si.Kesäleirin jälkeen koitti kesäloma omatoimitreenien parissa. 

Elokuun alussa kokoonnuttiin Aadalle. Siellä paistettiin lettuja ja 
vohveleita. Seuraavana päivänä olikin jo ensimmäiset treenit 
loman jälkeen. Aloimme harjoittelemaan uutta Hawaii ohjelmaam-
me. 

Syysleirillä treenasimme ohjelmaa kuntoon ekoihin kisoihin; en-
nen niitä oli kuitenkin muodostelman ensi-ilta. Marraskuun lopulla 
bussi vei meidät Lappeenrantaan kisaamaan. Lappeenrannassa 
joukkueemme sijoittui neljänneksi. Seuraavat kisat, kauden en-
simmäiset valintakisat, olivat jo viikon päästä Barona –areenalla. 
Sieltä lähdettiin kotiin pronssimitallit kaulassa! Syyskauden 
kolmannet kisat olivat EVT:n järjestämät; niissä sijoituksemme 
oli seitsämäs. 

Ansaitun joululoman jälkeen treenit alkoivat jälleen täysillä. 
Tammikuussa esiinnyimme Klaukkalan kotihallin  uuden laajen-
nusosan avajaisissa. NTL:n omat kutsukisat olivat vuorossa seu-
raavaksi ja niissä saimme jälleen pronssia. Seurasi kuukauden 
kisatauko, jonka käytimme ohjelman hiomiseen tiptop –kuntoon. 

Myös kansallisten sarjojen toisista valintakisoista voitimme 
pronssia. Niiden jälkeen viikon päästä, Ystävänpäivänä, kisasimme 
Lahdessa ja kuinka ollakaan, tuloksena jälleen bussillinen pronssi-
mitalisteja! 

Jengi-iltaa vietettiin tammikuun lopulla Megazonessa ja kokemus 
oli monelle uusi ja kaikille unohtumaton. Helmikuussa tehopäivil-
lämme Kisakalliossa ja päivän päätteeksi vietimme vielä iltaa 
Essillä herkutellen ja katsoen kisavideoita. 

Tätä kirjoitettaessa on maaliskuun loppu ja edessä ovat loppuki-
sat Tikkurilassa sekä seuran kevätnäytös. Onnistuneesta ja 
ihanasta kaudesta haluamme kuitenkin jo kiittää valmentajiamme 
Essiä ja Jonnaa, jojoja, huoltseja, vanhempia, kannustusjoukkoja, 
Anne –pukusuunnittelijaa ja sisarjoukkueitamme Frozen Coriolis-
ta ja Frozen Mistralsia. 

 

 

Hyviä me ollaan, 

Nurmijärveltä me tullaan, 

puhtaasti me luistellaan, 

kultaa ehkä voitetaan! 

FROZEN NOTOS! 

 

 

Sonja Miettinen, Kapteeni FN 

apunaan: 

Minja Luukkonen, Kapteeni Fn  

ja muut Frozen Notoksen tytöt 

ENSIMMÄINEN KAUTEMME KANSALLISISSA NOVIISEISSA ONNISTUI LOISTAVASTI 
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Keväinen tervehdys Frozen Notosin jojoilta! 

Seuran ensimmäinen kilpaileva muodostelma”muokka”luistelujoukkue, 
Ice Winds, edusti NTL:ää kaudella 2010-2011. Kaudella 2012-2013 
saatiin muokkaperheeseen mukaan aikuisten joukkue, Frozen Mistrals. 
Samalla yhtenäistettiin seuran joukkueiden nimet ja minorit –sarjassa 
luistellut joukkue sai nimekseen Frozen Coriolis. Seuran määrätietoi-
nen työ muodostelmaluistelun hyväksi on tuottanut tulosta ja muokka-
perhe sai tälle kaudelle kauan toivotun uuden perheenjäsenen, kansal-
liset noviisit –sarjassa luistevan Frozen Notos –joukkueen.  

Frozen Notoksessa on luistellut 16 iloista tyttöä ikäjakaumalla 9-15v. 
Esityksen teemana on ollut Hawaiji. Uudessa sarjassa luisteleminen 
jännitti aluksi meitä kaikkia, mutta pian joukkue pääsi vauhtiin ja onkin 
suoriutunut kaudesta upeasti! Joukkue on ollut motivoitunut ja innokas 
oppimaan uutta. Näinpä ohjelmaa onkin muokattu aina kisoista saadun 
palautteen perusteella ja tehty siitä kohti loppukautta aina vain haas-
tavampi. Muodostelmaluistelu on joukkuelaji ja jää- ja oheisharjoitus-
ten lisäksi tytöt viettävät paljon aikaa yhdessä mm. kisalakanaa teh-
den, jengi-illoissa, tehopäivillä ja leirillä. Tämä edistää porukan hitsau-
tumista kauden aikana yhä yhtenäisemmäksi ja tämä näkyy positiivi-
sesti myös jäällä. Onhan yksi muodostelmaluistelun arvosteluelemen-
teistäkin unisono eli yhdenaikaisuus, yhdenmukainen luistelu.  

Jäällä ei olekaan kaksitoista tyttöä vaan yksi joukkue. Tämä yksi iloit-
see menestyksestä, mutta myös kantaa vastoinkäymiset yhtenä. Jouk-
kueessa muodostuvat kaverisuhteet yltävät paljon kauemmas kuin 
jäähallin ympäristöön; ajallisesti ne voivat kestää pitkään, ehkä vuosi-
kymmeniä. Frozen Coriolis ja Notos ovat toisiinsa nähden sisaruussuh-
teessa. Luistelun pikkusiskot Corioliksessa ovat Notoksen tytöille 
tärkeitä ja Notos puolestaan tarjoaa luistelullista esimerkkiä Coriolik-
sen luistelijoille. Kisoissa on ihanaa puolin ja toisin kannustaa saman 
luisteluperheen jäseniä kovaan ääneen. 

Muodostelmaluistelulla on todella hyvä mahdollisuus päästä uudeksi 
olympialajiksi jo vuonna 2018. Kaikki muokkaperheet ympäri maailmaa 
pitävät peukkuja pystyssä asialle ja eritoten Suomelle tämä olisi mie-
luinen uutinen, sillä esimerkiksi edellisistä MM-kisoista Suomella oli 
tuomisinaan kultaa ja pronssia! Laji on valloittava ja vie helposti muka-
naan. Muodostelmaluistelukisoja kannattaa käydä katsomassa ja huo-
mata esimerkiksi se, kuinka reilusti yleisö kannustaa kaikkia joukkuei-
ta ja eritoten niitä hieman heikompia. Helposti tulee muutama liiku-
tuksen kyynelkin vuodatettua katsomossa. 

 Ensi kaudella Frozen Notosilla on luvassa mm. haastavampia kuvioita 
ja lisää vauhtia. Tule mukaan kannustamaan joukkuetta vaikkapa seu-
raaviin oman seuran järjestämiin kisoihin. Tartu muodostelmaan mu-
kaan, yhdessä kaikki pyörii paremmin! 

Kaunis kiitos kuluneesta kaudesta niin valmentajille kuin joukkueen 
toimihenkilöille, joukkueen taustaporukoille, kannustajille ja eritoten 
joukkueen tytöille. Me kaikki yhdessä teemme tätä suurella sydämellä! 
Ja tytöt, te ootte aivan ihania  

Joukkueenjohtajat Maarit ja Mari 

ALOHA! 
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ESITTELYT 

Luistelukoulut ja Miniloiste (nimet aakkosjärjestyksessä, kaikki osallistujat, myös kuvista puuttuvat) 
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Luistelukoulut: Aaltonen Essi,  Ahvenharju Ruusa,  Alhava Helmi,  Hellstedt Nina,  Häivälä Pihla,  Järvinen Anni,  Kinnunen Nelli,  
Kokko Katariina, Kolu Sarah,  Kuosmanen Pihla,  Kärkkäinen Ella, Laakso Essi, Lammi Iisa, Laukkanen Inka, Laurila Henniina, Leinonen 
Aati, Leinonen Eelin, Linqvist Lara, Lindström Sara, Lintala Roni, Lisovoy Kristina, Länsivuori Sara, Muukka Ella, Nenonen Jessi, Nis-
kavaara Nalini, Nissinen Olivia, Nousiainen Nettapeppi, Nousiainen Viivi, Nykänen Nelli, Ojala Elsa, Olkinuora Eerika, Olkinuora Iiris, 
Paanane Wilma, Palmu Iita, Perkola Mimosa, Pieviläinen Elle, Rekola Regina, Saarelainen Alysa, Sandberg Iisa, Satola Mineka, Sjöblom 
Nea, Sjöblom Nora, Stani Gabriela, Suomi Aleksandria, Tuura Emilia, Valimaa Martta ja Valkeinen Taru 
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Miniloiste: 

Ariluoma Julia  

Dahlström Lilian 

Hänninen Pihla   

Koivisto Sara  

Lehiö Liia 

Lehtola Inka 

Nyqvist Lilja  

Rannanjärvi Matleena 

Saari Lilja  

Valmentaja: Maj Holmberg 
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ESITTELYT Harrastajat, Taiturit, Tuike ja aikuisten yksinluistelut 
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Harrastajat:  

Aaltonen Roni 

Ekholm Tiia 

Hahtola Venla 

Huju Hilda  

Häivälä Hilla 

Jokinen Tuuli       

Juusola Saana   

Kanerva Siiri 

Kinnunen Pinja  

Komulainen Kaisa   

Kortelainen Iines         

Laukkanen Aino 

Lintunen Riikka   

Lintunen Tiina  

Lääveri Nita 

Maaniittu Ella 

Maaniittu Laura  

Niinimaa Jessica  

Nordman Emilia 

Nummilampi Elviira     

Olander Minja           

Penttinen Meri     

Raatikainen Siiri   

Ryhänen Lili  

Saukkonen Jenna  

Suokas Nella  

Suominen Jenna 

Valimaa Venla 

Valmentaja Katja Lähteenmäki 
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Taiturit: 

Hahtola Aino 

Kantola Anni 

Mattila Wilma 

Numminen Gabriella 

Palokangas Minttu 

Ruotsalainen Riina 

Salmela Anniina 

Salminen Hanna 

Erica Saneri 

Sparre Anni 

 

Valmentaja 

Katja Lähteenmäki 

Tuike 

Houbad Camila 

Paukkunen Jasmin 

Tuohimetsä Senni 

Tuuri Beda 

 

 

Valmennus 

Maj Holmberg 
(vastuuvalmentaja) 

Kaja Lähteenmäki 

Jonna Kinnunen 
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Aikuisten yksinluistelu 

Ylärivi vasemmalta:Tuula Haverinen, Saija Nikkilä, Anna Kuusisto ja Tarleena Horto 

Alarivi vasemmalta:Hannakaisa Saukkonen, Titta Hyyti, Annamari Sovijärvi , Piia-Stiina Mattila 

Kuvasta puuttuvat: Anni Nieminen, Elsi Hilari, Hanna Jussila, Heidi Penttilä, Heini Augustin, Kaarina Filatoff, 
Kaisa Sainio, Liisa Kuri, Marika Varmavuo, Minna Lönnqvist, Paula Holopainen, Paula Allanmaa, Satu Salojärvi, 
Pia Yliharju, Pirjo Oehlandt, Päivi Paukku, Tarjo Kinnunen, Ulla Aresvuo 
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Loiste Asikainen Julia,  Heikkola Ena,  Holopainen Helmi,  Ilomäki Toivo,  Kukkola Nea,  Kyllinen Oona,  Perklen Daniela,  
Rekola Raakel     

Valmennus Maj Holmberg (vastuuvalmentaja), Katja Lähteenmäki 

ESITTELYT kehitys ja kilparyhmät (nimet aakkosjärjestyksessä, kaikki osallistujat, myös kuvista puuttuvat) 

TUOKIN PRINTTI 

MAINOS 
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Klaukkalan jäähallin laajennusosa valmistui kesällä 2014  

K3  Bergman Sofi,  Kareinen Riikka,  Konttinen Essi,  Lahti Fanny,  Lahti Sara-Sofia, Manninen Josefiina, Pelkonen Laura, Peltonen 
Mirella, Pihlava Laura, Ratilainen Janette,  Sovijärvi Anna, Tahvanainen Siiri,  Viira Ella, Vuorikallas Essi 

Valmennus Maj Holmberg (vastuuvalmentaja), Katja Lähteenmäki, Jonna Kinnunen, Elina Salovuori (apuna) 
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K 2  Bergman Pihla,  Heiskanen Emilia,  Konttinen Ella-Maria, Kujala Anni, Laurila Silke, Mikkola Minea, Pakarinen Anni-Maria, Sai-
nio Elsa, Vaulamo Minea, Viitanen Oona, Zare Donya 

Valmennus Maj Holmberg(vastuuvalmentaja), Katja Lähteenmäki, Sanna Vuorinen 
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K1 Arola Iiris, Aronen Melina, Aronen Mimosa, Lähteenmäki Liinu, Järvinen Emilia, Leskelä Aada, Mero Eeva, Riikonen Petra, Sainio 
Sanni, Saneri Venla, Tsupari Venla, Uusitalo Karoliina, Vuorikallas Anni 

Valmennus Maj Holmberg (vastuuvalmentaja), Katja Lähteenmäki, Jonna Kinnunen 
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Kilpataitajat: Karjalainen Ilona,  Kykkänen Essi,  Lamio Jenna,  Malin Fanny,  Ratilainen Juliette, Salovuori Oona,  Tuuri Julia,  
Winsten Selina 

Valmennus Maj Holmberg (vastuuvalmentaja), Katja Lähteenmäki, Jonna Kinnunen 
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Frozen Coriolis (ylärivi) Tarhonen Inka,  Kuusisto Ellen,  Hirvikoski Aurora,  Munkki Alina,  Manninen Karoliina,  Landén Erica,  
(keskirivi) Meriläinen Anna, Savikko Ada(C), Poikkimäki Pinja(C), Herronen Pinja, Hynynen Oona, Koimäki Tuulimaria, (alarivi) Kareinen 

Roosa, Putkonen Jenna, Kuusisto Aino, Carlsson Lina, Horto Kamomilla, Mustakallio Saara, Sohlman Petra ja Yliharju Vilma 

 

 

Vastuuvalmentaja: Essi Bruun 
Valmentaja: Jonna Kinnunen 
Apuna valmennuksessa: Niina Kinnunen 

Kilpailusarja: Tulokkaat 

Joukkueenjohtajat: Tuula Koimäki ja Sari Kareinen 
Huoltajat: Hannamari Putkonen, Tiina Savikko, Anna Kuusisto, Riina Mustakallio, Katja Meriälinen, Tarleena Horto ja Heini Hynynen 
Rahastonhoitajat: Anna Kuusisto 
Varustevastaavat: Siisi Hirvikoski ja Sanna Vuorinen 

Kauden teema: Ajopeli 

 

ESITTELYT muodostelmajoukkueet ja Säihke (muodostelman kehitysryhmä) 
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Frozen Notos (ylärivi) Markus Outi, Miettinen Sonja, Mero Elina, Kaiku Emma, Mikkonen Emmi, (keskirivi) Eskelinen Maria, Kivilom-
polo Saana, Nikkilä Anni, Tarhonen Hilla, Luotola Aada (alarivi) Nikkilä Eevi, Kivilompolo Aada,  Laurila Trine, Juusola Viivi, Luukkonen 
Minja , Oona Hakkarainen 

 

 

Kapteenit: Minja Luukkonen ja Sonja Miettinen 

Vastuuvalmentaja: Essi Bruun 
Valmentaja: Jonna Kinnunen 
Apuna valmennuksessa: Niina Kinnunen 

Kilpailusarja: Kansalliset noviisit 

Joukkueenjohtajat: Mari Hakkarainen ja Maarit Kivilompolo 
Huoltajat: Sari Voutilainen, Heli Luotola, Heidi Tarhonen 
Rahastonhoitaja: Saija Nikkilä 
Varustevastaavat: Anne Juusola ja Minna Laurila 

Kauden teema: Hawaii 
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Frozen Mistrals (takarivi) Viira Sari,  Kuusisto Anna,  Puttonen Katja,  Allanmaa Paula,  Horto Tarleena,  Metsämäki Katri 
(eturivi) Nikkilä Saija, Haverinen Tuula, Hyyti Titta, Sovijärvi Annamari,  Vainikka  Arja 

 

 

Vastuuvalmentaja: Essi Bruun 
Valmentaja: Jonna Kinnunen 
Apuna valmennuksessa: Niina Kinnunen 

Kilpailusarja: Aikuiset 

Kapteenit: Anna-Maria Sovijärvi 
Joukkueenjohtajat: Paula Allanmaa ja Tarleena Horto 

 

Kauden teema: Fabulous swing 
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Säihke: 

Airaksinen Lilja, Haverinen Sofia, Holopainen Ilona, Holopainen Sara, Maliranta Siiri, Niemelä Jenna, Nissi Saana,  

Valmennus Essi Bruun (vastuuvalmentaja) ja Sanna Vuorinen 

Kilpailevia muodostelmajoukkueita valmentavat 

Jonna Kinnunen ja  Essi Bruun 
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KAUDEN KOHOKOHTIA: 

 

 Yksärit vauhdissa kotikisoissa 1.11.2014: tuomisina 5 pokaalia ja 5 erityismainintaa! 

 Frozen Notos 1. valintakilpailuissa pronssille 22.11.2014 

 Frozen Coriolis voitti upeasti tulokkaat -sarjan omissa kutsukisoissa 24.1.2015  

 Joulutapahtumassa 13.12.2014 luistelukoululaiset ja harrastajat esittelivät taitojaan suurelle yleisölle 

 Seuralaiset edustivat upeilla esityksillä harjoitushallin avajaisissa 10.1.2015! 

 Tallinnan Gliss Open 15.-18.1.2015 onnistui jälleen - tuloksena yksi sarjavoitto ja monta hienoa onnistumista! 

 Mimosa Aronen sijoittui 7. sijalle noviisien hopeafinaalissa 21.3.2015! 

 Tähtisarjojen aluemestaruuskisoista 28.3.2015 seuralle B-silmut, Taitajat (Axel), Taitajat (Axel + 2H) ja Alue- 

  juniorit -sarjojen aluemestaruudet ja useita erityismainintoja!  

 Frozen Coriolis ja Frozen Notos päättivät kisakautensa tyylikkäästi loppukisoissa 28.3.2015! 

 PINOKKIO -kevätnäytös huipentaa kauden 17.-18.4.2015! 

Anni Vuorikallas, Aada Leskelä 
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JÄÄN JA KAIKEN MUUNKIN LAIDALTA 

 

Jotta harrasteseura toimisi, se vaatii paitsi harrastajat, myös kymmenien ihmisien 

työpanoksen, Työn suorittaminen tapahtuu palkka– ja talkootyönä. Lisäksi asioiden 

jouhevaan sujumiseen tarvitaan iso määrä yhteistyötä eri tahojen kanssa sekä 

verkostoitumista. 

 

Yhdyn kiitoksiin, joita tässäkin julkaisussa on jaettu seuran valmennukselle ja 

toiminnanjohtamiselle. Valtavan iso kiitos kuuluu myös kaikelle sille talkootyölle, 

jota seuran organisaatiossa ja käytännönjärjestelyissä tehdään. Kiitos kuuluu myös 

kaikille seuran vanhemmille, jotka ahkerasti tukevat lapsensa harrastusta autta-

malla heitä osallistumaan siihen. Jään laidaltakin löytyy ihanaa porukkaa! 

Seurassamme luistelija on se tärkein. Ihan jokainen. Kaikki tämä on hänelle. Jotta 

olisi hyvät ja onnelliset liut jäällä ja elämässä ja kokemus ja tieto siitä, että kaa-

duttuaan noustaan ylös. Ei se sen kummempaa ole.  Noustaan ylös sitten ja jatke-

taan. Mutta huilatakin saa välillä. Sekin oikeus kuuluu kaikille. 

Näiden sanojen myötä toivotan kaikille myös ihanaa ja ansaittua kesälomaa! 

Mari Hakkarainen 

PS: Ruusut ja risut: marihakkarainen9@gmail.com 
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