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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 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. Nurmijärven 

Taitoluistelijat on Suomen Taitoluisteluliiton ja 

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsen ja 

Nuoren Suomen Sinettiseura. 

Seura kiittää luistelijoitaan ja jäseniään 

perheineen onnistuneesta luistelukaudesta 

2015-2016. 

 

Seuran yhteystiedot 

Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry 

Lepsämäntie 12, 01820 Klaukkala 

Puhelin: 040 1584 503 

E-mail: nurmijarventaitoluistelijat@gmail.com 

www.nurmijarventaitoluistelijat.fi 

Seuran toiminnanjohtaja ja vastuuvalmentajat          NTL hallitus 2015-2016 

Valmentava toiminnanjohtaja  Katja Lähteenmäki - ntl.katjal@gmail.com    

Yksinluisteluvalmentaja  Maj Holmberg - ntlmaj@gmail.com  

Muodostelmaluisteluvalmentaja  Essi Bruun - ntlessib@gmail.com 

Seuran hallitus 

Puheenjohtaja Heidi Suolanko, ntl.hallituspj@gmail.com 

Vpj., tapahtumat Satu Kujala, satu.kujala@kotikone.fi 

Tapahtumat Sari Viira, sari.viira@gmail.com 

Henkilöstö Marjo-Kaisa Konttinen, marjokaisa.konttinen@gmail.com 

Markkinointi ja varainhankinta Anna Kuusisto, annakristiina.kuusisto@gmail.com 

Talous, rahastonhoitaja (vj.) Saija Nikkilä, nikkilasaija@gmail.com 

Viestintä (vj.) Kaisa Sainio, kmsainio@gmail.com 

Kausijulkaisun tekijät 

Koonti ja taitto: Kaisa Sainio ja Mari Hakkarainen 

Taitto: Sari Viira 

Kuvat: Studio Häggblom, Kaisa Sainio, Jukka Nikkilä, Kirsi Turtiainen,  

Meri Hakkarainen, Heidi Niemimuukko ja Henriikka Manninen 

Paino: Tuokinprint Oy 

Kannessa:  Frozen Coriolis, Donya Zare, Ella-Maria Konttinen, Sanni Sainio ja Frozen Notos 
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS   

Hei seuran luistelijat, perheet, valmentajat 

sekä ystävät, tuttavat ja tukijoukot. Kuluva 

kausi alkaa olla lopuillaan ja oma oppimatka 

seuran puheenjohtajana on hyvällä mallilla, kausi 

on antanut minulle todella paljon ja opettanut 

lisää seuran toiminnasta sekä arjen että kauden 

juoksevista asioista. Ilokseni voin todeta: 

seuramme voi hyvin sekä meillä on seurassa 

loistava, positiivinen yhteishenki! Toiminnan 

sujuvuuden kannalta tämän merkitys on todella 

suuri. Samoin yhteisöllisyyden näkyvyys on 

ihailtavaa, olen vilpittömän iloinen huomattuani 

kuinka yhteinen voima kantaa eteenpäin 

hyvinkin kepeästi. Hyvä me, jatkakaamme 

samaan malliin! 

Kaudessa on tapahtunut taas paljon, seuramme 

järjesti sekä yksinluistelun että 

muodostelmaluistelun isot kutsukilpailut 

marraskuussa. Nämä kilpailut vaativat paljon 

perheiden ahkeraa talkootyötä ja sen merkitys 

on todella suuri. Talkootyöllä me saamme paljon 

aikaan, yhdessä tehden kevennetään jokaisen 

talkootyötaakkaa sekä yhdessä tekeminen on 

todella kivaa! Muistakaamme jokainen, miksi 

teemme talkootyötä: lastemme harrastamisen 

hyväksi, tuemme näin lapsia. Joulukuussa 

saimme nauttia luistelijoiden joulunäytöksestä, 

Kaupunkien joulu. Oi, se tunnelma, joka valtasi 

koko jäähallin.  

 

 

 

 

 

Upeat esitykset ja lämminhenkinen tunnelma 

toivat joulumieltä sydämiimme. Luistelukoulu- 

ja harrastajaryhmät ovat täynnä iloisia 

luistelijoita, on mukava seurata kuinka suurella 

innolla jäälle mennään oppimaan uusia taitoja 

sekä nauttimaan luistelusta. Sekä 

muodostelma- että yksinluistelijat ovat myös 

kauden aikana ahkerasti kilpailleet ja niistä on 

saavutettu useita pokaali- ja mitalisijoja sekä 

hyviä tuloksia.  

Hyvää ja ahkeraa työtä ovat tehneet luistelijat 

ja valmentajat yhdessä. Kevätpuolella nautimme 

seuramme yhteisestä, suuresta 

kevätnäytöksestä Tuhkimo. Tämä tapahtuma 

antaa mahdollisuuden esittää ja ihailla opittuja 

taitoja, nähdä luisteluryhmien yhdessä 

toimimista sekä suurta luistelun iloa! Kesän 

kynnyksellä seuramme järjestää myös 

ensimmäistä kertaa aikuisten yksinluistelun 

ISU-kilpailut. Seurassamme on halua kehittyä 

myös ISU-arvioitavien kilpailujen 

järjestämiseen jatkossakin. Kivoja tapahtumia 

on ollut ja on vielä, tulethan myös jatkossakin 

toteuttamaan yhdessä tapahtumia, se on todella 

opettavaista ja antoisaa!  

Haluan osoittaa kiitokseni kaikille teille 

vanhemmille ja sukulaisille, jotka tuette 

lapsianne ja nuorianne niin hyvinä kuin heikkoina 

hetkinä, kannustatte näin heitä eteenpäin. 

Haluan kiittää vanhempia myös kaikesta siitä 

työstä, jonka teette seuran toiminnan eteen. 

Suurin kiitos ohjautuu luistelijoillemme sekä 

valmentajillemme / ohjaajillemme, olette 

valinneet itsellenne upean lajin sekä työn ja 

ennen kaikkea upean seuran, jossa lajia 

harrastatte sekä valmennatte!  

Heidi Suolanko



TERVEHDYS MM2015 – KISOISTA  

 

Ensi keväänä, 29.3.−2.4.2017, taitoluistelevan 

maailman katseet ovat kohti Helsinkiä. Hartwall 

Areena täyttyy meistä kotimaisista sekä 

kansainvälisistä faneista ja 

huipputaitoluistelijoista. 

Helsingissä esiintyvät 

parhaista parhaimmat 

luistelijat, sillä juuri silloin 

jaetaan maapaikat vuoden 2018 

talviolympialaisiin.   

On upeaa, että Suomen 

Taitoluisteluliitolle 

myönnettiin MM-kilpailut juuri 

vuonna 2017, sillä onhan 

kyseessä samalla Suomen 

itsenäisyyden 100-

vuotisjuhlavuosi. MM-

organisaation tavoite onkin 

järjestää elämyksellinen 

urheilujuhla, jollaista lajimme 

arvokilpailuissa ei ole koettu 

vielä koskaan ennen. 

Huippuluistelun sekä avajais- ja 

loppunäytösten ohella 

tarjoamme nähtävää ja 

koettavaa kaikille aisteille.  

Sitä ennen edessämme on työntäyteinen aika. 

Tapahtumaa, joka kerää jo pelkästään 

televisioiden ääreen satoja miljoonia katsojia 

ympäri maailman, ei synnytetä yhden eikä 

kahden ihmisen voimin vaan se tehdään 

yhteistyössä suomalaisten taitoluistelu-

seurojen ja niiden jäsenien kanssa. MM-kilpailu 

on meidän jokaisen taitoluistelua 

tavalla tai toisella harrastavan 

kisa. Onnistuessamme lajimme 

arvostus Suomessa nousee, 

jäähallit täyttyvät harrastajista 

ja ehkä sponsorirahakin löytää 

luoksemme helpommin. Ennen 

kaikkea positiivinen lopputulos 

takaa meille entistä parempia 

resursseja kehittää lajiamme. 

Maaliin päästäksemme pienikin 

teko, kuten vaikkapa tykkäys 

sivustamme Facebookissa, on 

merkityksellinen! 

Toivotan kaikki Nurmijärven 

Taitoluistelijoiden luistelijat, 

valmentajat ja muun seuraväen 

ylpeänä juhlimaan ja nauttimaan 

meidän kaikkien omista MM-

kisoista!  

 

Mila Kajas-Virtanen 

viestintä- ja lehdistöpäällikkö 

Taitoluistelun MM2017 

Ps. Löydät kisat sosiaalisen median kanavista 

tunnisteella /helsinki2017 #helsinki2017. 

 

 

 

 

 



TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS   

Kevään aurinko alkaa jo lämmittää ja kausi 

lähenee loppuhuipennustaan, Tuhkimo-

kevätnäytöstä. Kauteen on taas mahtunut paljon 

valmennustunteja, kilpailuja, tapahtumia, 

leirejä, diplomisuorituksia ja kaveri-luisteluita. 

Lisäksi on tehty paljon vapaaehtoistyötä, kun 

luistelijoiden vanhemmat ovat käyttäneet 

vapaa-aikaansa oman ja muidenkin lasten 

harrastustoiminnan mahdollistamiseen. Kiitos 

teille kaikille ahkerille vapaaehtoisille, joita 

ilman urheiluseuran toiminta ei olisi mahdollista. 

Kuluneen kauden positiivisia yllätyksiä on ollut 

kouluikäisten harrasteluistelijoiden suuri 

määrä. Innokkaita luistelijoita on kauden aikana 

ollut todella paljon ja uusia ryhmiä on ollut 

pakko perustaa, että kaikki halukkaat ovat 

mahtuneet mukaan. Osaavat ohjaajat ja useat 

ryhmävaihtoehdot ovat mahdollistaneet 

laadukkaan harjoittelun sekä harraste- että 

luistelukouluryhmissä. 

 

 

. 

  

 

 

 

 

 

 

Kilpa- ja kehitysryhmiinkin on riittänyt paljon 

innokkaita ja ahkeria luistelijoita niin 

muodostelman kuin yksinluistelunkin puolella. 

Kaudella on kilpailtu monena viikonloppuna ja 

välillä myös arkena niin kotimaassa kuin 

ulkomaillakin. Työpäivän paras hetki onkin, kun 

pääsee jäälle valmennushommiin ihanien 

luistelijoiden kanssa. 

Katja Lähteenmäki 

 

 

Luistelukoulussa on kivaa                      Tinttien Alue Cup Lohjalla 7.2.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALMENTAJAT JA OHJAAJAT    

Maj Holmberg 

Tehtävä: Yksinluistelun vastuuvalmentaja 

Valmennettavat ryhmät: K1, K2, K3, KB ja 

Loiste  

Koulutus: II -tason yksinluisteluvalmentaja, 

koreografikoulutus sekä useita 

täydennyskoulutuksia 

Parasta valmentamisessa: Parasta on se, kun 

näkee luistelijoiden oppivan uutta. 

Valmentajana minulla on tilaisuus kokea 

kilpailuissa samat suuret tunteet joita 

luistelijatkin kokevat. 

Kauden mieleenpainuvimmat onnistumiset: 

Osallistuminen Noviisien hopeafinaaliin sekä 

aluemestaruuskilpailuihin saavutetut 

finaalipaikat. 

Odotukset kaudelle 2016-2017: Odotan 

innokkaasti yhä vaikeampien hyppyjen 

onnistumisia luistelijoiltamme.  

 

 

Katja Lähteenmäki 

Tehtävä: Luistelukoulujen ja harrastajien 

vastuuvalmentaja, yksinluisteluvalmentaja 

Valmennettavat ryhmät: K1, K2, K3, KB ja 

Loiste  

Koulutus: Lasten- ja nuorten 

liikunnanopetuksen erikoistumisopinnot 

Helsingin yliopisto, II-tason 

yksinluisteluvalmentaja, lukuisia 

taitoluisteluvalmentajakursseja ja 

valmentajaklinikkakoulutuksia 

 

 

 

 

Tarja Forsman 

Tehtävä: Yksinluisteluvalmentaja. 

Koulutus: I-tason yksinluisteluvalmentaja, 

useita täydennyskoulutuksia ja 

valmentajaklinikoita. 

Valmennettavat ryhmät: K1, K2, KB ja 

aikuisten luistelukoulu. 

Parasta valmentamisessa: Nähdä 

luistelijoiden kehitys ja luistelun ilo. 

Kaudessa parasta on ollut: 

Että on saanut olla mukana! 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luistelukoulun ohjaajat: Vera Kettunen, Liinu 

Lähteenmäki, Outi Markus, Emmi Mikkola, 

Jasmin Paukkunen, Petra Riikonen, Elina 

Salovuori, Oona Salovuori, Elli Tuohimetsä ja 

Karoliina Uusitalo 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eveliina Elg   Essi Bruun       Elli Tuohimetsä 

Essi Bruun 

Tehtävä: Muodostelmaluistelun 

vastuuvalmentaja 

Koulutus: I-tason 

muodostelmaluisteluvalmentaja ja useita alan 

täydennyskoulutuksia. 

Valmennettavat ryhmät: Frozen Coriolis, 

Frozen Notos, Frozen Mistrals ja Säihke 

Parasta valmentamisessa: Nähdä luistelijoiden 

kehittyvän vuosi vuodelta.  

Kauden mieleenpainuvimmat onnistumiset: 

Jokainen luistelija on kokenut onnistumisen 

tunteen ja kehittynyt kauden aikana.  

Odotukset kaudelle 2016-2017: 

Muodostelmaperheen kasvaminen 

juniorijoukkueella toisi hyvän polun seuramme 

muodostelman puolelle. 

 

Eveliina Elg 

Tehtävä: Muodostelmaluistelun ja aikuisten 

luistelukoulun ohjaaja 

Koulutus: luistelun ohjauksen peruskurssi 

Valmennettavat ryhmät: Frozen Coriolis, 

Frozen Notos, Frozen Mistrals ja aikuisten 

luistelukoulu 

 

Parasta valmentamisessa: Nähdä 

luistelijoiden innokkuus ja halu kehittyä aina 

vain paremmaksi, niin yksilönä kuin joukkueena.  

Kauden mieleenpainuvimmat onnistumiset: 

kilpailut.  

Odotukset kaudelle 2016-2017: Tuleva kausi 

tuo mukaan paljon uusia asioita, joita odotan 

innolla. 

 

Elli Tuohimetsä 

Tehtävä: Muodostelmaluistelun ohjaaja 

Koulutus: Luistelun Ohjauksen Peruskurssi, 1-

tason valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen VOK1 

Valmennettavat ryhmät: Frozen Coriolis ja 

Frozen Notos 

Parasta valmentamisessa: Luistelijoiden 

auttaminen onnistumaan ja se, että voi antaa 

heille mahdollisuudet saavuttamaan yhteiset ja 

omat tavoitteensa.  

Kauden mieleenpainuvimmat onnistumiset: 
Koko kausi ja joukkueen näkeminen kehittyvän 

yhdessä.   
Odotukset kaudelle 2016-2017: Hyvät 

joukkueet, jossa on hyvä yhteishenki, 

motivaatiota treenaamiseen ja luistelijoiden 

kiva luistella.  

Muodostelmaluistelun ohjaajat (syyskausi):  

Aida Jakobsen  

 



LUISTELUKOULUT JA HARRASTAJAT   

 

LUISTELUKOULU – TOTUUKSIA JA TOIVEITA LASTEN SUUSTA 

 

Mikä on taitoluistelussa parasta? 

- Liu´ut, hypyt, valssiaskeleet (Julia, 6 v.) 

- Parasta on luisteleminen (Tia, 6 v.) 

- Kun saa näyttää vaikka esityksissä temppuja joita on oppinut. (Anni, 6 v.) 

- Se tuntuu hyvältä ja on hauskaa. (Lara, 6 v.) 

- Taitoluistelussa parasta on vaakaliuku (Darya, 5 v.) 

- Kyykkyliuku (Erika, 5 v.) 

Entä vaikeaa?  

- Sisiliskoliuku (Julia, 6 v.) 

- Tehdä piruetteja (Tia, 6 v.) 

- Tasapainossa pysyminen yhdellä  

jalalla on vähän haastavaa. (Anni, 6 v.) 

- Istumapiruetti, kotona harjoittelu. (Lara, 6 v.) 

- Vaikeaa taitoluistelussa on takaperinluistelu,  

koska pitää varoa kavereita. (Darya, 5 v.) 

Jos voisit itse suunnitella harjoitustunnin, mitä tunnilla tehtäisiin?  

- Tehtäisiin intiaaniliuku, ikkunaliuku, sisiliskoliuku, valssiaskeleita. (Julia, 6 v.) 

- Kaikenlaista esim. hyppyjä, piruetteja ja liukuja ja esityksiä. (Anni, 6 v.) 

- Tekisin kukkopiruetteja ja erillaisia liukuja musiikin kanssa. (Lara, 6 v.) 

- Omalla harjoitustunnillani oltaisiin vain musiikkiluistelua. (Darya, 5 v.) 

- Vaikka jotain kyykkyliukui ja jotain juttuja. (Erika, 5 v.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entä jos voisit tehdä luistimilla minkä tahansa tempun, mitä tekisit? 

- Vauhtipiruetin.  (Julia, 6 v.) 

- Koklata piruettia. (Tia, 6 v.) 

- Tosi korkean kierroshypyn tai voltin. (Anni, 6 v.) 

- Istumapiruetin tosi hyvin. (Lara, 6 v.) 

- Haluaisin tehdä kaikenlaisia kierrehyppyjä jäällä, 

mutta vielä en osaa vaan kaadun. (Darya, 5 v.) 

- Vaikka kyykkyliun (Erika, 5 v.) 

Millainen on  hyvä taitoluistelun opettaja?  

- Sellanen vähän niinku Kiira Korpi. (Julia, 6 v.) 

- Hyvä taitoluistelu opettaja on hauska ja kiva. (Tia, 6 v.) 

- Millainen on mielestäsi hyvä taitoluistelun opettaja? Sellainen joka opettaa vähitellen uusia 

juttuja ja on kiltti ja kannustava. (Anni, 6 v.) 

- Kiltti ja paras luistelija, joka osaa kaikki temput. (Lara, 6 v.) 

- Hyvä taitoluisteluopettaja on Liinu. ;) Koska hän on vain kiva ja keksii kaikkea kivaa tekemistä 

luistelussa. (Darya, 5 v.) 

- Jasmin (Erika, 5 v.) 

Mitä mieltä olet Tuhkimo  -kevätnäytöksestä? 

- Hyvä juttu, koska se on prinsessa. (Julia, 6 v.) 

- Tuhkimo  -teema on hauska ja kiva. (Tia, 6 v.) 

- Haluan osallistua näytökseen. Siitä tulee  

varmaan tosi kivaa. (Anni, 6 v.) 

- Esiintymisvaatteisiin pukeutuminen on kivaa ja pelottaa 

vähän koska on niin paljon ihmisiä katsomassa, 

koska olen ujo. (Lara, 6 v.) 

- Minusta on kivaa päästä esitykseen mukaan. (Darya, 5 v.) 

- Se on kiva juttu (Erika, 5 v.) 

Mikä olisi sinusta hyvä teema ensi kauden näytökseen?  

- Heinähattu ja vilttitossu, koska se on niin hauska ja meillä on se kirja. Haluaisin olla 

Heinähattu. (Julia, 6 v.) 

- Ensi vuoden näytökseen teemana olisi hyvä Frozen ja haluaisin oppia piruetin. (Tia, 6 v.) 

- Frozen. Olisin mielelläni Anna tai Elsa tai sitten kaunis lumihiutale. (Anni, 6 v.) 

- Disney:n Frozen, ja haluaisin olla Elsa. (Lara, 6 v.) 

- Ensi vuonna näytöksen teema voisi olla Prinsessa Ruusunen ja tietysti olisi kivaa olla itse 

Aurora. :) (Darya, 5 v.) 

- Frozen, haluaisin esittää siinä Elsaa. (Erika, 5 v.) 

 

 



HARRASTAJIEN YSTÄVYSTYNEET ANNIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Ei tarkalleen muisteta milloin aloitin luistelun. 

Olen harrastanut sitä n 5- 6 vuotta, eka-

tokaluokasta lähtien. Luistelu on mukava 

harrastus, sieltä löytyi paljon kavereita. 

Näytöksissä on ollut mukava esiintyä.  

Tylsää oli viime- ja edellistalvena, kun minulla oli 

liikuntakielto polven takia ja en saanut luistella. 

Olen oppinut luistelussa vuosien varrella     

perusluistelun lisäksi, piruetteja, hyppyjä, 

liukuja sekä askeleita.Mieleenpainuvin muisto 

luistelusta on, kun meitä oli ryhmässä neljä 

Annia ja meistä tuli parhaita ystäviä.  Ja nyt 

meitä on enää vain me kaksi, minä ja Anni K.”    

Anni Sparre, 12  

 

”Olen harrastanut luistelua n. 9 vuotta. Aloitin 

luistelun kun olin 3-4 -vuotias, mutta jossain 

vaiheessa pidin vuoden taukoa. Luistelu on kiva 

harrastus, sain sieltä paljon uusia kavereita. 

Olen oppinut luistelussa vuosien varrella 

perusluistelun lisäksi kaikenlaisia hyppyjä, 

piruetteja, askeleita ja liukuja. Näytöksissä on 

aina ollut kiva esiintyä. Mieleenpainuvimpia 

muistoja on ollut näytökset ja se, kun samassa 

ryhmässä oli neljä Annia ja meistä tuli todella 

hyviä ystäviä.” 

Anni Kantola, 14

TAITUREISSA ON TOSI KIVAA!

”Aloitin taitoluistelun 4-vuotiaana, koska 

isosiskonikin luisteli. Tykkään erityisesti 

hypyistä ja liu’uista – lempihyppyni on ritti ja 

seuraavaksi haluaisin opetella lutzin. Luistelin 

aiemmin myös noin vuoden kilparyhmässä ja 

kilpailin tinteissä, joissa jopa voitin yhdet 

kuukausikilpailut. Se oli tosi kivaa! Halusin 

kuitenkin harrastaa myös telinevoimistelua, 

tennistä ja tanssia, joten siirryin luistelemaan 

Taitureihin. 

Taitureissa on tosi kivaa, teemme esimerkiksi 

erilaisia askeleita. Viime kaudella meillä oli oma 

ohjelmakin, jota opettelin. Nyt harjoittelen 

kaksi kertaa viikossa ja ryhmämme on tosi kiva, 

olen saanut uusia kavereitakin.  

Tykkään harjoitusten lisäksi myös 

tähtidiplomien suorittamisesta ja erilaisista 

näytöksistä. Paras näytös on mielestäni ollut 

Rio, jossa sain esittää näytöksen alussa pientä 

Blue -lintua. Ison yleisön edessä ei ollut yhtään 

jännittävää luistella yksin, mutta vähän 

hankalaa oli se, kun olin näytöksen alussa 

piilossa pienessä laatikossa esiintymispuvun ja 

nutturan kanssa.”   

Erica Saneri, 8 v



TAITOLUISTELUUN JÄÄ KOUKKUUN 

”Olen lapsena luistellut muutaman vuoden  

ajattelin ihan mielenkiinnosta lähteä 

kokeilemaan NTL:n  aikuisryhmän ilmaista 

kokeilutuntia sitä, ja miltä luistimet tuntuisivat 

jalkaan 12 vuoden jälkeen. Kokeilua on nyt 

kestänyt jo 1,5 vuotta ja eikä loppua todellakaan 

näy!  

Treenaan seuran jäällä ja ohareissa kerran 

viikossa ja omatoimisesti 3 kertaa viikossa 

yleisöjäillä. Teen myös harjoituksia kotona 

piruettilusikan ja hyppynarun kanssa. Olen 

kehittynyt luistelussa jo tänä aikana ja jatkan 

varmasti treenaamista Nurmijärven 

taitoluistelijoissa! Pidän luistelemisesta, koska 

se tarjoaa haasteita ja pitää mielen iloisena. 

Myös kunto paranee. Parasta on se tunne, kun on 

monta monta kertaa harjoitellut jotain asiaa 

jäällä ja sitten se onnistuu – voi sitä riemua ja 

iloa! Kun astun jäähalliin, niin kaikki muu jää 

jäähallin ovien ulkopuolelle. Taitoluistelu on 

mukava tapa nollata arjen kiireet ja viettää 

aikaa lajin parissa, joka on älyttömän kivaa ja 

mitä rakastaa. 

 

 

 

NTL:n aikuisyksäreissä luisteleminen on ihan 

mahtavaa touhua! Hyvät, hikiset ja hyvän 

tuuliset treenit joka kerta – niin valmentajien 

kuin muiden luistelijoidenkin ansiosta! Seurasta 

olen saanut elämääni uusia mukavia ihmisiä, 

joiden kanssa treenaaminen on ihan huippua! 

Meitä on eri-ikäsiä ja eritasoisia, mutta mukaan 

mahtuu myös uusia luistelijoita. Suosittelen 

lämpimästi tulemaan kokeilemaan lajia seuran 

aikuisyksäreiden riveihin! NTL on hyvä valinta!  

Valmentajat ovat ammattitaitoisia, iloisia, 

kannustavia ja erittäin mukavia ihmisiä 

kummatkin. He huolehtivat jokaisen luistelijan 

tason mukaisesta opetuksesta ja heittävät 

myös haasteita ja kannustavat ylittämään 

itsensä tarpeen tullen. Kiitos Eve & Tarja!”  

Tanja Vilén

 

 

”On vaikea pysyä pois jäältä, kun taitoluistelua 

on harrastanut yli kymmenen vuotta. Jää kutsuu 

takaisin jatkuvasti, ja myös kilpaileminen. 

Taitoluistelu ja kilpaileminen ovat tulleet 

minulle sellaisiksi asioiksi, mitä rakastan. Aikaa 

ei ole harrastaa enää viisi kertaa viikossa 

taitoluistelua niin kuin ennen oli, mutta olen 

iloinen, että pääsen ainakin yhden kerran 

viikossa jäälle luistelemaan aikuisten 

yksinluisteluryhmän kanssa.  

 

Eroa vanhojen treenien ja uusien treenien välillä 

ei paljoakaan ole, vain se, että aikuisten 

treeneissä on vähän rennompaa, mutta ei se 

haittaa. Ja sitten on myös aika: ennen treenejä 

oli ihan aamulla tai päivällä koulutuntien kanssa 

päällekkäin, nykyään treenit alkaa 20:15, joka 

sopii minulle todella hyvin koulun takia. 

Seuraavana kautena olen ajatellut aloittaa taas 

kilpailemisen. Olen nyt vuoden ollut pois 

kilpajäiltä, mutta nyt haluan jatkaa sitäkin. 

Jäällä yksin oleminen ja sen tekeminen, mitä 

rakastan, tuntuu niin simppeliltä ja ihanalta, 

että sitä on vain pakko jatkaa. Minulla ei ole 

väliä se, missä sarjassa kilpailen jne., tärkeintä 

minulle on se, että saan tehdä mitä rakastan: 

luistella, esiintyä, tehdä sitä mitä haluan. 

Luistellessa ja kilpaillessa elämä tuntuu 

luistavan ja taitoluistelusta on tullut minulle niin 

suuri osa elämääni, että en osaa lopettaa sitä, 

en edes osaa ajatella sen lopettamista. 

Luistelusta on tullut minulle elämäntyyli, ja aion 

jatkaa sitä siihen asti kunnes en pysty enää 

luistelemaan.”  

 

Selina Winsten
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Ripsipidennykset 

Rakennekynnet 

Suihkurusketukset 

Kestopigmentoinnit 

Parturi- ja kampaamopalvelut 

Meikkaus ja meikkausopastus 

Ompelu- ja korjauspalvelut 

Kisa-asut ja koristelut 
 

 

Viirintie 3, Klaukkala                Kauppakeidas 2.krs 

 

p. 050-5413856 Tanja 

p. 045-1244887 Krista 

 



YKSINLUISTELU     

 

LOISTEEN LIJLA JA LIIA HAASTATTELUSSA 

 

1. Miten innostuit taitoluistelusta?  

2. Mikä lajissa on hauskinta?  

3. Mistä tykkäät harjoituksissa eniten?  

4. Mitä haluaisit oppia seuraavaksi?  

5. Jos sinua pyydettäisiin opettamaan 

 taitoluistelua kavereillesi, mitä opettaisit ensimmäiseksi? 

6. Oletko saanut luistelusta uusia kavereita?  

7. Mitä odotat Tuhkimo  -kevätnäytökseltä? 

 

Lilja Nyqvist, 6 v. 

1. Isosiskonikin harrastaa taitoluistelua. 

2. Tykkään hypyistä ja liu’uista. 

3. Musiikkiluistelu ja oheiset on kivoja. 

4. Haluaisin oppia rittipiruetin ja ritin.  

5. Opettaisin ekaksi perusluistelua, sitten tokaksi  

kahdenjalan piruetin ja vielä kolmanneksi ehkä varsahypyn. 

 Opettaisin ne, koska ne ovat kolme helpointa juttua luistelussa. 

6. Joo, olen. Me jutellaan kopissa ja aitiossa.  

7. Näytös jännittää ja kovasti. Näytös on kiva juttu,  

koska meillä on kiva rooli ja esittäminen on hauskaa.   

Tykkään niistä valoista ja on mukavaa, kun on paljon yleisöä. 

 

 

Liia Lehiö, 6 v. 

1. Halusin kokeilla luistelua, koska halusin tietää 

onko se kivaa vai tylsää. 

2. Piruettien tekeminen.  

3. Tehdä liukuja, koska silloin saa olla yhdellä 

jalalla. 

4. Flipin ja vaakapiruetin, jotta minusta tulisi hyvä 

luistelija. 

5. Opettaisin piruetin, hienot liu’ut ja tekemään 

hyppyjä, jotta heistäkin tulisi hyviä luistelijoita.  

6. Kyllä. Me luistellaan yhdessä. 

7. Odotan esitystä kovasti ja esitys myös 

jännittää. Toivoisin, että esityksessä heiluteltaisiin 

käsiä ja koko kehoa. 



K3:SET KYSELEVÄT JA VASTAILEVAT 

 

Helmi: Miten luistelijan pitää syödä? 

Toivo: Ei ainakaan karkkia ja muuten syö hyvin. 

Janette: Terveellisesti. Ainakaan herkkuja ei saa syödä. 

 

Daniela: Aiotko harrastaa luistelua opettajaksi  

(valmentajaksi) asti? 

Julia: No en voi, koska musta tulee isona kaupan omistaja. 

Ella: En halua valmentajaksi, sillä haluan itse kilpailla. 

 

Daniela: Mitä uusia asioita olet oppinut luistelussa? 

Ella:  Valssiaskel-valssihyppy-rittihypyn, sekä istumapiruetin. 

Anna:  Lutzin, en osaa sitä kyllä vielä ;) ja vaakapiruetin. 

Helmi: Olen oppinut tekemään paremmin liukuja ja olen oppinut  

uusia piruetteja, kuten vaakapiruetin ja istumapiruetin.  

Lisäksi olen oppinut uusia hyppyjä, kuten ritin ja flipin. 

 

Toivo: Minkälaisia kokemuksia sinulla on kuukausikisoista tai muista kilpailuista? 

Daniela: Olen jännittänyt vähän kuukausikisoissa ja ulkopuolisissa kisoissa, mutta kun olen päässyt 

vauhtiin, on tuntunut kuin olisin ollut vain harjoittelemassa kotihallissa. 

Janette: Kuukausikilpailut on ollut kivoja. 

Enna: On ollut kivaa, esiintyminen on kivointa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                   K3 joulutapahtumassa tonttuina. 



K2:SET KIIRAN JA BEATAN TERÄNJÄLJILLÄ 

”Aloitin luistelun 4-vuotiaana luistelukoulussa. 

Kilpailen tammikuusta alkaen Minit -sarjassa, 

jossa tavoitteenani on luistella puhdas ohjelma. 

Uudessa ohjelmassani parasta on askelsarja. 

Kilpailemisessa minua viehättää se, että se tuo 

varmuutta ohjelmaan. Kilpailen siksi, että saan 

tietää kuinka hyvä olen. Kilpailuissa jännittää se, 

jos vaikka unohtaa ohjelman tai että kaatuu. 

Paras kilpailumuisto on, kun nousin ensimmäistä 

kertaa palkintopallille omissa kisoissa viime 

syksynä. Kilpailemisesta olen oppinut sen, ettei 

aina voi voittaa. Kilpaileminen edellyttää, että 

harjoituksissa tekee kaiken pyydettävän ja 

osaa tarvittavat hypyt. 

Luistelukaverit merkitsevät harjoituksissa 

hyvää seuraa ja kisoissa kannustusjoukkoja. 

Leireillä on ollut aikaa tutustua kavereihin 

paremmin ja ystävystyä heidän kanssa. 

Kaverisynttäreitäkin on ollut kiva viettää 

yhdessä isolla porukalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valmentajien tuki ja neuvot harjoituksissa on 

kaiken uuden oppimisen pohjana ja 

kilpailemisessa tsemppaavana tukena. Majssa 

parasta on se, että hän on iloinen ja hyvä 

valmentaja ja myös Katja on hyvä valmentaja ja 

reipas. Kilpaluistelija idolini on Kiira Korpi, 

koska se on niin hyvä.” 

 Emilia Heiskanen, 9 v.

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

     

K2 kesäleirillä Kisakalliossa.

”Aloitin luistelun 6-vuotiaana ja luistelen Minit-

sarjassa. Tykkään käydä kisoissa, koska aina 

ensin jännittää, mutta kun aloittaa ohjelman, 

niin sitten ei enää jännitäkään niin paljoa. 

Kilpailua varten harjoitellaan paljon, omaa 

ohjelmaa ja elementtejä. Kisaan pitää myös 

laittaa tukka nätisti kiinni ja kisapuku päälle. 

Kisoissa eniten mietityttää, mitä tuomarit 

ajattelevat suorituksesta ja kivointa on 

askelsarja, koska se on vauhdikas ja vähän 

vaikea. Kilpailutavoitteeni on, että saisin vaaka-

istuma-kukkopiruetin puhtaasti ja kunnon 

kierroksilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensimmäisistä ulkopuolisista kisoista jäi hauska 

muisto. Tulin siellä viimeiseksi ja muistin 

lukeneeni kuinka Kiira Korpikin tuli 

ensimmäisissä kisoissaan viimeiseksi. Hän 

järjesti siskonsa kanssa häviämisjuhlat ja mekin 

teimme pienet juhlat, kun pääsimme kotiin. Olen 

oppinut kilpailemisesta sen, että vaikka 

kaatuisi, niin sitten vain nousee ylös ja hymyilee 

vielä enemmän!  

Luistelukaverit ovat kivoja ja heidän kanssaan 

on kiva harjoitella. Kisoissa he kannustavat 

huutamalla ja taputtamalla. Synttäreitä 

juhlimme usein aika isolla kaveriporukalla ja 

leireillä ja tehopäivillä on parasta vapaa-aika 

kavereiden kanssa. Myös Maj ja Katja ovat 

kivoja valmentajia ja hyviä kannustamaan. 

Kisoissa he antavat aina alkulämmittelyssä 

vinkkejä kisasuoritukseen ja harkoissa neuvoja, 

jos joku menee väärin esimerkiksi suorista 

jalka, ojenna kädet... 

Kilpailuluistelijaidolini oli Beata Papp. Hän oli 

tosi kiva ja hyvä, mutta lopetti juuri 

kilpailemisen. Tutustuin Beataan 

luistelukaverini kanssa eräällä luisteluleirillä 

viime kesänä.” 

Lotta Valtonen, 10 v.



”Aloitin taitoluistelun 5-vuotiaana NTL:n 

luistelukoulussa ja kilpailen nyt Aluesilmut -

sarjassa. Kilpailen omalla kisaohjelmalla, jossa 

musiikkina What makes you Beautiful -kappele. 

Valitsin sen yhdessä valmentajan kanssa, sillä 

tunsin sen sopivan minulle hyvin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilpailemisessa on parasta itsensä ylittäminen 

sekä kavereiden kanssa oleminen ja heidän 

kannustaminen. Kilpaileminen on jännittävää, 

mutta kun on luistellut kisaohjelman ja 

onnistunut, tulee tosi hyvä fiilis! Se on ihan 

parasta! Kilpailemisessa olen oppinut sen, että 

aina pitää yrittää parhaansa ja ylittää itsensä. 

Harjoittelen K2-ryhmässä 5 päivänä viikossa. 

Harjoittelemme paljon hyppyjä, piruetteja sekä 

askeleita. Lempihyppyni on Axel 

ja lempipiruettini vaaka-istuma-kiihdytys-

yhdistelmäpiruetti. Koemme harjoituksissa 

hauskoja ja kivoja juttuja sekä vaikeampia 

harjoitteita, eikä hulvattomilta kommelluksilta 

vältytä :). 

Luistelukaverini ovat hauskoja ja energisiä ja 

tuovat synkkäänkin päivään auringonpaistetta! 

Valmentajani ovat tsemppaavia, hauskoja, iloisia 

sekä tiukkoja ja vaativia tarpeen vaatiessa. 

Olen oppinut valmentajilta valtavasti ja olen 

hyvin kiitollinen heidän ammattitaidostaan. 

Valmentajat ovat opettaneet sitkeyttä ja 

päättäväisyyttä sekä antaneet tavoitteita 

joiden saavuttaminen antaa hurjasti lisäpotkua 

treenaamiseen! 

 

Luistelija idoli minulla on Kiira Korpi. Kiiran on 

aurinkoinen, iloinen ja energinen luistelija. 

Kiiralta olen oppinut että vaikka tapahtuisi 

epäonnistuminen, hän silti hymyilee ja on aina 

valmis yrittämään uudelleen. Kiira on kaunis ja 

lahjakas suomalainen urheilija.” 

Anni Kujala, 11 v.

 

     K1 oheisissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K1:SET TREENAVAT KOVAA 

”Olen harrastanut luistelua 12 kautta ja olen 

kilpaillut kahdeksan kautta. Tämä kausi oli 

ensimmäiseni noviiseissa. Tavoitteenani oli 

päästä kilpailuissa 10 parhaan joukkoon. Tämä 

tavoite täyttyi jo kauden ensimmäisissä 

kisoissani, joten nostin tavoitetta ensimmäisen 

kilpailun jälkeen. Uusi tavoitteeni oli päästä 

viiden parhaan joukkoon. Tämäkin tavoite 

toteutui jo syyskauden puolella. 

Tavoitteenani kaudelle 2016-2017 on päästä 

hopeafinaalissa viiden parhaan joukkoon tai 

päästä kultafinaaliin.Viikon aikana harjoituksia 

on kuusi jäätä, kahdet ohjatut maalla tehtävät 

harjoitukset eli oheiset, kahdet omatoimiset 

oheiset ja tanssi. 

Luistelussa eniten motivoivaa on itsensä 

haastaminen ja uusissa asioissa onnistuminen. 

Myös kilpailut ja näytökset ovat minulle 

tärkeitä, koska niissä saa esiintyä ja näyttää, 

kuinka paljon luistelu minulle merkitsee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauden parhaita kisoja ovat olleet Hyvinkäällä 

ollut InterClub-kilpailu, jossa tulin 

ensimmäiseksi sekä Keravalla pidetty 

aluemestaruuskilpailu, jossa tulin kolmanneksi.” 

Liinu Lähteenmäki, 14 

”Aloitin luistelun 5-vuotiaana, mutta koska 

muutimme kolme vuotta sitten äitini kanssa 

ulkomaille vuodeksi enkä päässyt siellä 

harrastamaan luistelua, olen harrastanut 

luistelua yhdeksän vuotta. Tämän kauden olen 

luistellut Kansallisissa Noviiseissa. Minun 

tavoitteitani tänä vuonna oli saada hyppyjä 

varmoiksi niin kisoissa kuin treeneissäkin ja 

sijoittua kisoissa puolenvälin paremmalle 

puolelle. Tavoitteeni onnistuivat hyvin. Ensi 

kaudella siirryn kilpailemaan Junioreihin ja 

minulle tulee lyhyt- ja vapaaohjelma. 

Tavoitteenani ensi kaudella on luistella kisoissa 

yhtä varmasti kuin treeneissäkin.  

 

 

 

Tällä kaudella minulla on ollut treenejä viitenä 

päivänä viikossa; kuusi jäätä, kahdet oheiset, 

baletti ja omatoiminen lenkki ja lihaskunto. 

Luistelussa minua motivoi se kun olen kauan 

treenannut vaikka jotain vaikeaa hyppyä ja 

sitten opin sen. Sen jälkeen tekee mieli alkaa 

opetella uusia, vielä vaikeampia hyppyjä. Sama 

pätee myös piruetteihin ja muihin osa-alueisiin.  

 Luistelussa tylsintä on se kun harjoittelee 

jotain liikettä todella kauan eikä se meinaa 

millään onnistua. Pitää kuitenkin muistaa, että 

vaikka liike sillä hetkellä tuntuisi kuinka 

vaikealta, niin kyllä sen oppii kunhan vaan jaksaa 

treenata. Paras muisto tältä kaudelta on 

syysleiri, siellä treenattiin kovaa, mutta 

hauskaakin pidettiin!” 

Eeva Mero, 15 v. 

 

Venla S, Sanni ja Venla T. Laura Lepistön 

kesäleirillä. 



KB:N TEHOPÄIVÄTERKUT 

Lähdimme 16.2.2016 aamun valjetessa tuttuun 

tapaan viettämään tehopäiviä Kisakallioon. 

Luvassa oli peräti kolme eri jäätä ja lisäksi 

oheisia – yllin kyllin laadukasta harjoittelua siis! 

Matkalla tytöt keräsivät voimia ja aurinko 

ilahdutti usvan seasta pilkahdellen. 

Perillä treenejä oli sopivalla temmolla aamusta 

iltaan ja tekemistä riitti. Niin riittävästi, että 

yhtään enempää ei olisi jaksanutkaan, totesivat 

tytöt päivän päätteeksi.   

 

Aikaa jäi silti myös hauskan pitoon ja 

höpöttelyyn – yhteistä aikaa vietettiin muun 

muassa sohvilla istuskellen ja hiuksia letitellen.  

Hyvien treenien lisäksi Kisakallion leiri- ja 

tehopäivien kohokohtia on aina hyvät ruoat eikä 

tarjoilu pettänyt tälläkään kertaa – hyvä lounas 

maistui harjoitusten välissä hyvin niin 

ryhmäläisille kuin jojollekin.  Hauskaa oli jälleen 

kerran tehopäivillä! 

Maria, KB –jojo 

 

 

KB - Tiistai 16.2.2016 

9-10.00  jää 

10.15-11.00  harjoitushalli 

11.00-12.00  lounas 

13-14.00  jää 

14-15.00  evästauko 

15-16.00  jää 

16.15-17.00  pallohalli 

 

 

 

 

YL –kotikisat 30.10.2015.              Tanhuvaaran leirillä.

  

    

 

 

 

 

 

 



MUODOSTELMALUISTELU    

 

MUODOSTELMALUISTELU FROZEN PERHEESSÄ 

 

”Muodostelmaluistelu on joukkueluistelulaji, 

jonka ideana on, että ryhmä luistelijoita 

luistelee jäällä tehden pääsääntöisesti samoja 

liikkeitä samaan aikaan. Lajin englanninkielinen 

nimitys, synchronized skating, vastaa 

suomenkielistä vastinettaan paremmin lajin 

ideaa, koska nimenomaan samanaikaisuuden 

tavoittelu, synkronointi, on lajin keskeisin 

piirre.  

Muodostelmaluisteluohjelman kuviot 

muodostuvat eri elementeistä, joissa 

puolestaan tehdään askelia. Elementteihin 

kuuluvat piiri, mylly, blokki, rivi sekä läpimeno. 

Elementeistä on kustakin olemassa useampia eri 

variaatioita, joita käytetään luomaan erilaisia 

koreografioita ohjelmaan ja joiden vaikeusaste 

vaihtelee. Ohjelmassa luistelusuuntaa 

vaihdellaan eteen-, taakse- ja sivullepäin. 

Elementit voidaan suorittaa otteessa, jolloin 

luistelijat pitävät toisistaan kiinni, tai ilman 

otetta. Luovassa elementissä joukkue suorittaa 

esimerkiksi yksinluistelustakin tuttuja hyppyjä, 

liukuja ja piruetteja yksin, kaksin tai pienessä 

ryhmässä. 

  

 

 

 

 

 

 

Hyvät perusluistelutaidot ovat avainasemassa 

hyvin pärjäävälle joukkueelle. Frozen perheen 

joukkueissa harjoitellaan myös niitä vaikeampia 

askeleita, liukuja, piruetteja ja hyppyjä 

monipuolisuuden vuoksi. Askelten vahvistuessa 

kisaohjelmaan saadaan näin monipuolisuutta ja 

enemmän kisapisteitä tuovia elementtejä ja 

mikä tärkeintä -laji säilyttää riittävän 

haasteellisuuden harrastajalleen. 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvä joukkuehenki on tärkeässä roolissa Frozen 

joukkueissa. Sen ylläpito kuuluu 

sisäänrakennettuna kaikkeen harjoitteluumme. 

Joukkue on   ̶   tietenkin  ̶  erilaisten yksilöiden 

muodostama ryhmä, mutta jokaisella yksilöllä on 

harjoittelussaan sama päämäärä ja haave: olla 

yhdessä ja luistella ja tehdä se mahdollisimman 

hyvin. Joukkueissamme pidetään huolta 

kaikista, jaetaan asioita ja opitaan antamaan 

palautetta ja ottamaan sitä vastaan. Siis 

taitoja, joita tarvitaan aina, läpi elämän. Ei ole 

harvinaista, että joukkueessa solmitaan 

ystävyyssuhteita, jotka voivat jatkua koko 

loppuelämän.  

Yhdessä tekeminen on se meidän juttu ja 

luisteleminen on enemmän kuin pelkkä 

harrastus.” 

 

Essi, Frozen vastuuvalmentaja 

 

 



FROZEN CORIOLIS - TULOKKAAT 

 

TREENIT 

 

Frozen Coriolis treenaa kolme kertaa viikossa. 

Jääharjoituksiin kuuluu pääosin ohjelman 

tekemistä. Harjoittelemme myös liukuja, 

sirklausta, piruetteja ja paljon muuta. On 

tärkeää että mahdollisimman moni pääsee 

harkkoihin, jotta  voimme tehdä ohjelmaa. 

Ohjelmaa tehdään yleensä monta kertaa 

peräkkäin. Mutta ennen ohjelman tekemistä 

yhdessä katsomme läpimenovälit ja teemme 

ohjelman vähintään kerran yksin. Jään jälkeen 

normaalisti on oheiset. Maanantaisin on kunto-

oheiset, tiistaisin ohjelmaoheiset eli teemme 

ohjelmaa ilman luistimia ja lauantaina tanssi. 

Koska joukkueemme on iso (28 luistelijaa), niin 

melua riittää välillä liikaakin ja valmentajat 

joutuvat huomauttamaan asiasta. Silti 

treeneissä on yleensä kivaa ja valmentajat ovat 

mukavia. Kysyimme valmentaja-Essiltä, 

olemmeko kehittyneet. Hän vastasi: Olette. 

Kysyimme vielä, onko valmentaminen kivaa ja 

hän vastasi, että on tietenkin, hehee. 

 

JENGI-ILLAT JA YHTEISHENKI 

 Aina välillä meidän joukkueella on jengi-ilta. 

Jengi-illassa kaikki kokoontuu johonkin 

sovittuun paikkaan ja silloin emme tee ohjelmaa, 

vaan teemme jotain muuta kivaa. Tällä kaudella 

olemme olleet kahden luistelijan kotona, 

Superparkissa ja jäähallilla katsomassa 

elokuvaa. Kerran myös teimme koruja. Jengi-

illan tarkoitus on  vahvistaa yhteishenkeä. 

Joukkueessamme kaikki ovat kavereita. 

Uudetkin luistelijat ovat päässeet hyvin 

porukkaan. Pukuhuoneessa on aina hirveä meteli. 

 

 

 

 

KISAT 

Kisoissa kivaa on itse kisasuoritus, 

palkintojenjako, kopissa valmistautuminen 

kisasuoritukseen ja vapaa-aika. Meillä on ollut 

tällä kaudella paljon kisoja. Omissa NTL:n 

kisoissa saimme hopeaa. Muutkin kisat ovat 

olleet kivoja, vaikka emme olekaan saaneet 

mitaleita. Joukkueemme kilpailee 

tulokassarjassa. Kysyimme joukkueemme pikku-

Essiltä, että mikä on kivointa kisoissa ja pikku-

Essi vastasi:  Se kun saa olla jäällä. Kysyimme 

myöskin Ericalta samaa ja hän vastasi: Kun on 

jäällä eli niinku kisasuoritus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIRIT 

Meidän joukkueellamme on ollut kaksi leiriä, 

kesäleiri ja syyslomaleiri. Leirit kestävät kaksi 

päivää ja yhden yön. Leirit ovat olleet 

Kisakalliossa. Leirillä meillä on paljon jäitä ja 

oheisia. Leirillä kivointa on yhteiset hetket, 

jäät ja hyvät yöunet. KISAKALLIOSSA ON 

PARASTA RUOKAA, KISIKSEN KANA ON 

PARASTA!!!!!!! Pikku-Essin mielestä kivointa 

leireissä on jäät. Erican mielestä kivointa on 

joukkueen kanssa oleminen ja kun saa olla jäällä. 

Jenna ja Ellen, FC kapteenit

 



MUURAHAISET 

”Muodostelmaluistelujoukkue Frozen Coriolis on 

kilpailut tulokassarjassa jo kolme vuotta. Tämä 

kausi käynnistyi noin 25 tytön voimin keväällä 

2015, ja syksyn aikana joukkueen kokoonpano 

kasvoi jo 28 luistelijaan. Uudet tytöt 

sopeutuivat joukkueensa nopeasti ja 

joukkuehenki on ollut mahtava koko kauden.  

Itse olen päässyt seuraamaan joukkuetta nyt 

kahden vuoden ajan, kun tyttäreni Anna on 

luistellut joukkueessa, ja itse olen ollut 

huoltajana ja nyt tällä kaudella toisena 

joukkueenjohtajana. Joukkueenjohtajana 

toimiminen on ollut mielenkiintoista ja kahden 

joukkueenjohtajan malli takaa toiminnan 

jatkuvuuden, kun tieto aiempien kausien 

toiminnasta ja tavoista siirtyy vaivattomasti 

eteenpäin. Yhteistyö, Tuulan, toisen 

joukkuejohtajan, ja 

valmentajien sekä 

Frozen Notos –

joukkueenjohtajien 

kanssa on sujunut 

saumattomasti.  

Monessa 

kausijulkaisussa on 

kirjoitettu lajin 

sitovuudesta koko 

perheen osalta. 

Tähän voin täysin 

yhtyä, mutta 

toisaalta lajia antaa myös paljon meille 

vanhemmille. On hienoa päästä seuraamaan 

tyttöjen kehitystä, ja oppia tuntemaan heitä 

sekä heidän vanhempiaan. FC:n vanhemmat ovat 

aktiivisia ja innostuneita. Vanhemmat ovat 

mukana joukkueen toiminnassa laajalla 

rintamalla huoltajina, varustevastaavina ja 

rahastonhoitajana.  Samoin kuin tyttöjen, myös 

vanhempien yhteishenki on alusta alkaen ollut 

hyvä. Tyttöjen kuljetusringit muodostuivat 

helposti ja aina kyytiä kaipaavalle on löytynyt 

nopeasti korvaava kyyti. Vanhempien yhteisessä 

What´s upp –ryhmässä viestit viuhuvat tiheään 

tahtiin; tarkistetaan kisapäivien vaatetusta, 

kannustetaan toisiamme paljettien 

ompelemisessa, viestitään kisapäivän 

tunnelmista jne. Kisakatsomossa vanhemmat 

ovat aina suurella joukolla mukana, ja 

kannustushuudot raikuvat tytöille.  

Tytöt ovat kehittyneet merkittävästi sekä 

henkisesti että fyysisesti. Tällä kaudella 

pukukopissa iloinen puheensorina on jäänyt 

melkeinpä aina koppiin ja jäälle mentäessä on 

keskitytty luisteluun täysillä. Edellisellä 

kaudella puheensorina jatkui yleensä vielä 

jäälläkin ja keskittyminen saattoi hieman 

herpaantua. Fysiikka puolella tytöt ovat 

nauttineet kunto-oheisista ja –testeistä sekä 

välillä meitä vanhempia hirvittävästä 

kuntoluisteluista… 

Ihailtavaa on 

keskinäinen 

kannustus ja 

yhteishenki 

isosiskojen 

Frozen Notos  

sekä aikuisten 

Frozen Mistral –

joukkueiden 

kanssa.  Kisoissa 

kannustus on 

äänekästä puolin 

ja toisin 

yhteisten 

kannustushuutojen muodossa. Tytöt viettivät 

isosiskojen kanssa yhteisenjengi-illan Alpakka 

tilalla. Sateisesta säästä huolimatta tytöillä oli 

mukavaa yhdessä. 

Joukkueen kauden kilpailuohjelman teema oli 

Muurahaiset. Teeman tutustuttiin jäähallilla 

katsomalla teemaan liittyvä Antz –leffaa ja 

syömällä pizzaa. Kilpailukausi aloitettiin 

marraskuussa kotikisoissa Klaukkalassa, jossa 

tytöt sijoittuivat toiseksi kisajännityksestä 

huolimatta. Hopeamitalit kaulassa oli kaikilla 

tytöillä hymy herkässä. Kauden kilpailuista on 



varmasti kaikille mieleenpainuvimmat 

Lappeenrannan 1. Valintakilpailut. 

Lappeenrantaan 1. valintakilpailuihin lähdettiin 

jo perjantai-iltana yhdessä Notos –joukkueen 

kanssa. Matkalla bussiin tuli vikaa, ja jäimme 

keskelle pimeää tietä. Tyttöjä tilanne ei 

haitannut, vaan Antti Tuiskun Keinutaan –

kappaleen kuorolaulu jatkui herkeämättä. 

Onneksi neuvokas kuskimme Kimmo sai 

kutsuttua apua paikalla, ja matkamme jatkui 

reilun tunnin jälkeen uudella bussilla kohti 

Lappeenrantaa. Saavuimme hotellille reilusti 

aikataulusta myöhässä ja tyttöjen yöunet jäivät 

hieman lyhyeksi, mutta siitä huolimatta tytöt 

venyivät hyvään kisasuoritukseen.  

Valmentamisessa yhdistyy hienosti tarvittava 

tiukkuus ja vaativuus, että saadaan 28 

vauhdikasta luistelijatyttöä toimimaan yhdessä 

jäällä ja toisaalta paljon ymmärrystä ja 

kannustusta, mitä tytöt tarvitsevat 

onnistumisiin.  

Iso kiitos ammattitaitoiselle ja sitoutuneelle 

vastuuvalmentaja Essille ja valmennustiimille! 

Kauden valmennustiimissä oli Essin lisäksi ollut 

Eve, Elli ja Aida sekä tanssiopettaja Ella. 

Kuntovalmentajana toimi syksyllä Hannamari ja 

keväällä Emma. 

Kiitos tytöt ja vanhemmat kaudesta!”

  

Katja Meriläinen, Joukkueenjohtaja 

 

 

MUODOSTELMALUISTELUN SUUNNITELLUT JOUKKUEET KAUDELLE 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

HALUAISITKO SINÄ KUULUA FROZEN PERHEESEEN?  

 

TULOKKAAT n. 7-9 –vuotiaat 

NOVIISIT n. 10-15 –vuotiaat  

AIKUISET 

 

Lisätietoja muodostelmaluistelun vastuuvalmentajalta Essi Bruunilta sähköpostilla 

ntl.muodostelmaluistelu@gmail.com  

Ota rohkeasti yhteyttä Essiin jos mieleesi herää kysymyksiä.  
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FROZEN NOTOS – NOVIISIT 

 

”Aloitimme kautemme heti edellisen kauden 

päätyttyä Vantaalla. Kesäloman alussa kävimme 

Kisakalliossa kolmen päivän leirillä. "Lomalla" 

teimme kesätreeniä ja 

syksyllä aloitimme 

treenit Klaukkalassa. 

Syksyn ajan 

treenasimme 

ohjelmaamme.  

Marraskuun puolivälissä 

NTL järjesti 

muodostelmaluistelun 

kutsukilpailut, joissa 

sijoituimme toiselle 

sijalle. Seuraavat kisat olivat kaksi viikkoa 

kotikisojen jälkeen Lappeenrannassa. 

Lappeenrannasta saimme pronssia, kuten myös 

seuraavista, EVT:n järjestämistä kilpailuista. 

EVT:n kisoja edeltäneenä päivänä oli seuran 

joulunäytös, jossa mekin esiinnyimme. 

Kevätkauden ensimmäiset kisat olivat Lahdessa. 

Toisista valintakisoista saimme taas pronssia, 

mutta Keravan kisat voitimme ja nyt 

treenaamme kovaa loppukisoja varten.   

Vuoden aikana ehdimme pitää monta jengi-iltaa. 

Eka jengi-ilta oli Hillan ja Inkan luona ja 

seuraava pidettiin Vaaksissa, jonka jälkeen 

menimme Sonjalle. Kolmas jengi-iltamme 

pidettiin Vantaan Falmingossa Prison Islandilla. 

Viimeinen jengi-iltamme tullaan pitämään Annin 

ja Eevin luona.  

Kapteenit kiittävät upeasta kaudesta kaikkia 

FN-tyttöjä ja muita kauden tapahtumiin 

osallistuneita henkilöitä.” 

Elina ja Minja, FN kapteenit

 

 

 

FREEDOM 

Freedom on kansalliset noviisit –sarjassa 

luistelevan Frozen Notos –joukkueen teema 

kuluvalla kaudella 2015-16. Tätä kirjoittaessa 

on kautta enää jäljellä 1,5 kuukautta. Siinä 

ajassa joukkue ehtii käydä vielä Kisakalliossa 

tehopäivän merkeissä, kilpailla kutsu- ja 

loppukilpailussa, viettää jengi-iltaa, esiintyä 

seuran kevät-näytöksessä ja nauttia 

yhdessäolosta kauden päättäjäisissä. 

 

 

 

 

Kuluva kausi on sujunut joukkueelta upeasti. 

Luistelutaidoissa tytöt ovat edenneet 

harppauksen eteenpäin ja ohjelman esittäminen 

jäällä on ollut sujuvampaa kerta toisensa 

jälkeen. Tämän ovat tuomaritkin huomanneet ja 

usein kisatuomisena onkin ollut palkintosija. 

Meidän jojojen näkökulmasta katsottuna mitalli 

on toki mukava bonus onnistuneesta 

suorituksesta, mutta eniten me iloitsemme 

vuoden aikana juokkueen yhdessä kulkemasta 

matkasta. Matka koostuu sadoista yhdessä 

vietetyistä harjoitustunneista, niin jäällä kuin 

oheis- ja tanssitreeneissäkin. Yhteishenkeä 

tiivistetään myös viettämällä vapaa-aikaa jengi-

illoissa niin oman joukkueen voimin kuin yhdessä 

pikkusiskojen, Frozen Corilioksen tyttöjen 

kanssa.  



Niin vanhempina kuin joukkueenjohtajina 

mielestämme parasta tyttöjen harrastuksessa 

on luistelunilo. Sitä jaksaa kovatkin treenit ja 

kestää kolhut ja epäonnistumisetkin sekä jäällä 

että sen ulkopuolella, niin kauan kuin 

harrastaminen on kivaa. Luisteluniloa kannattaa 

vaalia. Siihen voivat vaikuttaa niin valmentajat 

kuin tytöt itsekin, mutta myös me kotijoukot! 

Rento, toinen toisiaan tukeva joukkue on mitä 

mainioin kasvuympäristö nuorelle.  

Verkostoituminen, johon sekä sosiaaliset että 

ryhmätyöskentelytaidot kuuluvat, on tärkeä 

nykyajan taito. Joukkuelajeissa näitä taitoja 

oppii ihan huomaamatta. 

Muodostelmaluistelussa joukkue ja sen 

jäsenten yhteenkuuluvuus ja yhteistoiminta 

ovat vahvassa roolissa. Joukkueen tytöt 

osaavat toimia erittäin taitavasti sekä 

itsenäisesti että ryhmänä. Jopa niin taitavasti, 

että välillä jojot ja huoltajat joutavat 

keksimään kisoissa ihan muuta tekemistä, ettei 

homma menisi ihan peukaloiden 

pyörittelemiseksi. Ja tulevaisuudessa jokaisella 

tytöllä onkin joukkueellinen hyviä ystäviä 

verkostossaan valmiina auttamaan tarvittaessa. 

Eikä tämä verkosto suinkaan rajoitu omaan 

joukkueeseen, vaan näitä uusia muokkakavereita 

löytyy joka kaudella lisää.  

Uusi kausi käynnistyy huhtikuun puolen välin 

jälkeen ja tällöin valitaan joukkueen 

toimihenkilöt. Haluamme kannustaa kaikkia 

vanhempia aktiiviseen osallistumiseen omien 

lasten ja nuorten harrastusten parissa. 

Perinteinen kuljeta-kannusta-kustanna –

ajattelu toimii toki, mutta jos lapsen 

harrastuksesta haluaa saada myös itselleen 

jotain, suosittelemme ottamaan vielä yhden 

askeleen eteenpäin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joukkueen toimihenkilöinä toimiessamme 

olemme tutustuneet moniin ihaniin ihmisiin, 

saaneet uusia ystäviä, oppineet kaikenlaista 

uutta, rohkaistuneet kokeilemaan uusia ja 

yllättäviä asioita, laajentaneet omia 

verkostojamme ja ennen kaikkea nähneet 

tyttöjen kasvavan upeiksi nuoriksi. Toki 

työtunteja on tullut tehtyä yksi jos toinenkin, 

mutta ehdottomasti olemme vielä heittämällä 

annissa plussan puolella. Kaunis kiitos kaikille 

tämän kauden ahertajille – valmentajille, 

toimihenkilöille, taustajoukoille, kannustajille ja 

tietysti tytöille! Toiminnan perustan voikin 

tiivistää kolmeen sanaan: 

We love synchro! 

Maarit ja Anne, joukkueenjohtajat 

 

PS. Viime vuoden lopussa Frozen Notos sai 

iloisia uutisia ensi kautta silmällä pitäen. 

Urheiluapurahasäätiö myönsi joukkueelle 

apurahan ensi syksyksi Pajulahden 

urheiluopistossa pidettävää leiriä varten. Tämä 

oli luonnollisesti iloinen uutinen joukkueen 

taloutta ajatellen, mutta ennen kaikkea 

merkittävä sen vuoksi, että pienen seuran pieni 

joukkue huomioitiin ja poimittiin mukaan 

apurahansaajien joukkoon.



FROZEN MISTRALS – AIKUISET 

”Minun osaltani tarina luistelun aloittamisesta 

on ehkä hieman poikkeava. Kukaan ei maanitellut 

minua mukaan, eikä innostus takuulla tullut 

kotoa lasten vuoksi. Lähinnä taitoluistelusta voi 

saada tyttöbakteereja – vaaleanpunaista 

glitteriä yök. Kuulin sattumalta 

klaukkalalaiselta ystävältäni, että NTLn 

muodostelmaluistelun aikuiset järjestävät 

toukokuussa kokeilukerran. Taitoluistelu on 

kuitenkin aina kiinnostanut minua. 

Opiskeluaikoina kämppis jopa piilotteli MM-

kisojen aikaan tv-ohjelmasivuja, jotta meillä ei 

olisi pakko aina katsoa luistelua. Asia siis vaati 

perehtymistä.  

Kaikeksi onneksi Kaisa on läheinen työtoverini ja 

kokeilukerta aikatauluineen varmistui. 

Toukokuussa kaivoin siis lapsen kanssa luistelua 

varten hankitut 24.90€ luistimeni kaapista ja 

puhdistin niistä vuosien pölyt. Edellisestä 

kerrasta jäällä oli vierähtänyt muutama vuosi, 

sitä ennen edellinen kerta oli ollut lukiossa 

kaukana viime vuosituhannella. Kokeilukerta on 

huisin hauskaa, vaikka kääntyminen ei ollutkaan 

hallussa. Kokeilukerran jälkeen piti päästä vielä 

toisenkin kerran. Jokin kärpästä suurempi 

ötökkä pääsi puraisemaan. 

Titta lainasi minulle omia ulkoluistimiaan ja 

nehän keikkuivat sivusuunnassa ihan miten 

sattuu. Mutta päätös joukkueeseen 

liittymisestä syntyi ja Kaisa marssitti minut 

luistinkauppaan. Kesä menikin Riihimäen ja 

Hyvinkään yleisöjäistä nauttien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elokuussa päästiin harjoittelemaan 

muodostelmaluistelua joukkueen kanssa. Heti 

kärkeen kehitin itselleni piirikammon, taisin 

muksahdella tai flengata ulos aika usein. Eikä 

vauhdista kantakäännöskään sujunut vaan aina 

piti pikkuisen jarruttaa.  

Ensimmäinen tulikaste oli kotikisat 

marraskuussa. Perhosia vatsassa astuessaan 

jäälle, huomaa, että jää on liukasta. Mutta 

jännitys katosi musiikin alkaessa. Ensimmäinen 

valintakisa Lappeenrannassa ja toinen 

valintakisa Tikkurilassa olivat hienoja 

kokemuksia, mutta kauden tähän asti kohokohta 

on kiistatta ollut kolmas sija Lahden 

kutsukisoissa.  

Joukkue on ollut mahtava, uudet talentit on 

otettu tervetulleena lisänä joukkoon ja 

kannustus on ollut upeaa. Mistraleissa hienoa 

onkin se, että mukaan kelpaa, jos edes 

suurinpiirtein pysyy luistimilla. Ja aikuisena 

aloittamisen juju onkin siinä, että huomaa 

vanhanakin oppivansa aina uutta. Vaikka Mari 

tuossa muutama päivä sitten totesikin, että nyt 

on muotia olla mukavuusalueella, syödä suklaata 

ja löhötä sohvalla, niin kyllä itsensä voittaminen 

on coolia!” 

Heidi Niemimuukko 



”Nuorena rakastin luistelua ja kävin kaverin 

kanssa montakin kertaa päivässä ulkojäällä 

luistelemassa. Pari vuotta katselin 

jäähallilla omien tyttöjen luistelutreenejä ja 

samalla salaa haaveilin pääseväni itsekin 

luistelijaksi. Kuumetta nosti vielä seurata 

aikuisten muodostelmatunteja. Pari vuotta meni 

ja viime keväänä päätin lähteä kokeilemaan kun 

siihen oli tilaisuus.  

Luistelu sinällään oli tuttua, mutta 

muodostelman kuviot ihan vieraita kun niitä 

vähän kokeiltiin. Apua, onko minusta tähän? 

Uskallanko liittyä joukkueeseen? Nämä olivat 

ajatukset kokeilun jälkeen. 

Ennen ensimmäisiä elokuun jäitä liityin 

joukkueeseen ja olen onnellinen, että uskalsin 

lähteä  toteuttamaan  haavettani.  Haastavaa 

tämä välillä on ja opittavaa riittää. Omat 

vierustoverit rivissä ovat saaneet kyllä vetää ja 

työntää aloittelevaa 

muodostelmaluistelijaa  oikeaan suuntaan ( iso 

kiitos Suvi ja Katri ). En edelleenkään osaa 

kääntyä kovassa vauhdissa toista kautta ympäri, 

mutta ehkä sitten ensi kaudella. Ennen 

ensimmäisiä kisoja jännitys oli valtava, mutta 

kun kisasuoritus oli ohi, oli kyllä mahtava tunne! 

Joukkueena tehtiin onnistunut suoritus ja itse 

pysyi pystyssä ja joukkueen mukana. Todellista 

itsensä voittamista. 

Omat tytöt luistelevat FC:ssä ja on ollut hauska 

jakaa muodostelmaluistelun maailmaa heidän 

kanssaan kun on itse lajissa mukana. Aiempaa 

paremmin ymmärtää, kuinka vaativa laji on, sekä 

tyttöjen mahdollista huolta, jos joku ei heti 

heillä onnistu. 

Muodostelmaluistelu on aikuisena ihanaa ja 

välillä ihanan kamalaa, mutta ehdottomasti 

koukuttavaa! Harkkoihin on aina päästävä.” 

Henriikka Manninen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Laskiessani summamutikassa omia 

luistelukertojani tulin siihen tulokseen, että 

aikavälillä viime elokuu ja kuluva hetki on tullut 

luisteltua enemmän kuin koko muussa elämässä 

yhteensä. 1970 -luvun lopun ja -80 luvun alun 

kasvattina Rööperissä luistelu tosin oli se 

varteenotettavin talviurheilumuoto, mutta 

jäähallit eivät siihen elämään kuuluneet. Eivät 

mitenkään. Taitoluistelun harrastajat olivat 

harvinaisia ja jotenkin tuntuivat kaiken 

kaikkiaan muutenkin kuuvan luxus -elämää 

viettävään jetsettiin. Tai niinku ainaski sinne 

päin.  

Kun Rööperin giltsi illalla lähti skrinnaa Johariin 

tai Seppäriin ulkojäille luistimet 1) sidottiin 

nauhoista yhteen kaulaan roikkumaan tai 2) 

kompuroitiin puisten teräsuojien kanssa katuja 

pitkin. Nilkat ja terät olivat siinä puukävelyssä 

jo joksikin kovia kokeneita kun jäälle päästiin tai 

vaihtoehtoisesti luistimet olivat paukuttaneet 

olkapäät muussiksi. Mut avot! helmihyppyjä 

hypittiin ja sirklattiin ja luokan pojat pelas 

lätkää jäällä makaavan vanerimadon toisella 

puolella. Ne oli ihkuja, pojat siis, ei vanerimadot, 

me kaikki oltiin punaisine poskinemme ja 

supertaitoinemme (se pieni, vaillinainen 

kolmonen). Muodostelmaluistelu uinui vielä 

ruususen untaan odottamassa elintason nousua 

ja suurempien joukkojen vyörymistä 

taitoluistelun pariin. Itselläni ei elintaso 

ehtinyt nousta riittävästi ja koko luistelu jäi, 

sinne Joharin ulkojäille, aivan muutamaa 

poikkeusta lukuunottamatta, yli 30 vuodeksi. 



Tyttäreni luistelee nyt Frozen joukkuessa 

kolmatta kauttaan. Kaksi vuotta tein 

jäänlaidalta tuttavuutta lajiin. Mikä ihmeen 

tasaus? Mikä kumman kisalakana? Miten monen 

luistimen yhtäaikainen ääni jäällä voi kuulostaa 

noin raikkaalta? Voiko vielä oppia tuollaista, 

voiko enää ylipäätään oppia, mitään? Ajattelin 

kokeilla, ihan kurillani, ihan pahuuttani, against 

all odds.  

Alkusyksystä onnistuneet treenit olivat 

sellaiset, joissa oli kaatunut vain kerran. Koska 

leipätyöni vaatii sormia ja käsiä, työkaveri kielsi 

kaatuilun heti alkuunsa ”ettet säki kohta puutu 

täältä”. Rakkaudella ja pilke silmäkulmassa se 

sen sano. Sillain ihanasti. Kuin oisin ollu joku 

sankari, keskivertoa rohkeampi, käydessäni 

kompuroimassa jäällä pariin otteeseen viikossa. 

Ekoissa kisoissa aattelin alkuasetelmassa ennen 

suoritusta, että nyt mä kuolen. Jotenkin 

selvisin. Sitten taas treenejä roikkuen 

vieruskaverin käsivarsissa kuin Tahdoton Olio. 

Siis kuin. Tahtoa kyllä oli, taidot vain eivät 

mitenkään pysyneet sen perässä. Tahto luisteli 

sulavasti, tahdissa, horjumatta ja ylväänä, 

mutta jalat ja osat sen yläpuolella eivät. Siltikin 

pientä oppimista tapahtui koko ajan, 

pikkuriikkistä ja salakavalaa oppimista, jonka 

huomaamiseen täytyy välillä käyttää jopa 

mielikuvitusta apuna. Hitaampikin 

hermoratajärjestelmä kykenee omaksumaan, 

kun toistojen määrä kasvaa: ohjelman askeleet 

ovat alkaneet iskostua mieleen, musiikin rytmiä 

ehtii kuunnella enemmän, jalka sattuu 

menemään joskus ihan oikein. 

Kaikkein upeinta on kuitenkin ollut oppia 

oppimaan. Joukkukaverit ovat antaneet ihanaa 

tukea ja hyviä neuvoja. Valkku on sulkenut 

silmänsä armeliaasti kaikkein noloimpien 

epäonnistumisien edessä ja antanut 

kannustavaa palautetta, silloin kun aihetta on 

ollut. Olen löytänyt itsestäni sisua, joka on ollut 

ehkä hieman kadoksissakin. Olen kyennyt 

sietämään aiheellista taidottomuuden tunnetta, 

vaikka myönnettäköön, että vaikeaa se on kyllä 

väliin ollut. Tasaus on muuten sitä, että palaa 

aika lailla perusasentoon, pistää jalat 

rinnakkain, rauhoittaa liikkeen. Kokeile joskus 

arjessa, hidasta, palaa perustaan, rauhoita liike, 

tasaa. Ja monien luistimien yhteinen ääni on 

raikas ja kyllä sinne ajoittain yksi soraäänikin 

sopii joukkoon.” 

Mari Hakkarainen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESITTELYT - Luistelukoulut   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofi Akkanen, Meea Akkanen, Ariluoma Julia, Erika Harju, Ada Hyttinen, Kerttu Immonen, Sisu Juutilainen, Anni 

Järvinen, Nella Korpua, Siena Kulkas, Henniina Laurila, Leo Laurila, Lexi Lindqvist, Sara Lindström, Roni Lintala, Silja 

Lintala, Minttu Niemi, Viivi Nousiainen, Nyyti Palmu, Jenni Pelkonen, Inka Pesonen, Usva Puikkonen, Emma Ranta, 

Maria Rantanen, Alysa Saarelainen, Linnea Saari, Mineka Satola, Diana Silva’n, Nea Sjöblom, Vilma Sohlman, Niilo 

Tahvanainen, Emilia Tillgren, Pihla Turtiainen, Pinja Valimaa, Taru Valkeinen, Milja Viita ja Tia Virkonmaa. 
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Hilda Björn, Aino Hahtola, Anni Kantola, Kaisa Komulainen, Gabriella Kähkönen, Wilma Mattila, Minttu Palokangas,  

Vaula Pispala, Siiri Raatikainen, Riina Ruotsalainen, Anniina Salmela, Erica Saneri, Jenna Saukkonen ja Anni Sparre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESITTELYT – Harrastajat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Grönlund, Venla Hahtola, Mona Haverinen, Sara Holopainen, Miia Husu, Hilla Häivälä, Pihla Häivälä, Pihla 

Hänninen, Emmi Rissanen, Tuuli Jokinen, Iida Juutilainen, Siiri Kanerva, Siiri Kattelus, Sarah Kolu, Elna Komulainen, 

Kiia Koponen, Ines Kortelainen, Melissa Kotilainen, Ionira Kozlovski, Essi Laakso, Aino Laukkanen, Lotta Lehti, Milla 

Lehtinen, Riikka Lintunen, Tiina Lintunen, Sara Länsivuori, Nita Lääveri, Ella Maaniittu, Laura Maaniittu, Ella Muukka, 

Nelli Nykänen, Iiris Olkinuora, Iita Palmu, Meri Penttinen, Aava Puikkonen, Matleena Rannanjärvi, Lili Ryhänen, Jenna 

Suominen, Venla Valimaa, Martta Valimaa ja Nora Sjöblom. 



 

ESITTELYT – Miniloiste ja Loiste   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aakkosjärjestyksessä: Linnea Heikniemi, Emilia Härkönen, Inka Laukkanen, Matleena Nieminen, 

Regina Rekola, Alexandria Suomi ja Darya Zare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lara Linqvist, Nalini Niskavaara, Lilja Nyqvist, Liia Lehiö, Sara Koivisto, Lilja Saari, Wilma Paananen, 

Lilian Dahlström ja Raakel Rekola.  
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Toivo Ilomäki, Inka Lehtola, Julia Asikainen, Janette Ratilainen, Essi Konttinen, Oona Kyllinen, Anna Sovijärvi,  

Sara-Sofia Lahti, Helmi Holopainen, Daniela Perklen, Enna Heikkola ja Ella Viira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alisa Pietilä, Fanny Lahti, Emilia Heiskanen, Milla Pihlava, Anilla Marttila, Siiri Tahvanainen, Ella-Maria Konttinen, 

Juulia Reijo, Mirella Peltonen, Anni Kujala, Lotta Valtonen, Sofi Bergman, Anni-Maria Pakarinen ja Minea Vaulamo.  

 



 

ESITTELYT – KB ja K1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juliette Ratilainen, Essi Kykkänen, Ilona Karjalainen, Jenna Lamio, Julia Tuuri, Iiris Arola, Karoliina Uusitalo, 

Petra Riikonen ja Jasmin Paukkunen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takarivi: Emilia Järvinen, Liinu Lähteenmäki, Eeva Mero, Tuuli Järvinen ja Anni Vuorikallas 

Eturivi: Venla Saneri, Venla Tsupari, Sanni Sainio, Aada Leskelä ja Donya Zare 



 

ESITTELYT – Aikuiset yksinluistelu ja Säihke  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Aresvuo, Heini Augustin, Katja Byström, Kaarina Filatoff-Siivonen, Mari Hakkarainen, Siisi 

Hirvikoski, Paula Holopainen, Hanna Jussila, Julia Koivonen, Jenny Kolu, Anna Kuusisto, Heli Luotola, Tiia 

Majaluoma, Anni Manninen, Joonas Nilsson, Kaisa Sainio, Satu Salojärvi, Elina Salovuori, Hannakaisa 

Saukkonen, Mira Talvisto-Baricevic, Asta Uusimäki, Tanja Vilén ja Selina Winsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iisa Hyyti, Elviira Nummilampi ja Jonna Virta 

 

 



ESITTELYT – Frozen Coriolis    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Airaksinen Lilja, Carlsson Lina, Haverinen Sofia, Herronen Pinja, Hirvikoski Aurora, Holopainen 

Ilona, Horto Kamomilla, Hynynen Oona, Kareinen Riikka, Kareinen Roosa, Koimäki Tuulimaria, Kuusisto 

Aino, Kuusisto Ellen, Landén Erica, Manninen Josefiina, Manninen Karoliina, Meriläinen Anna, Mustakallio 

Saara, Niemelä Jenna, Nissi Saana, Pelkonen Laura, Putkonen Jenna, Sainio Elsa, Savikko Ada, Sohlman 

Petra, Viitanen Oona, Vuorikallas Essi ja Yliharju Vilma 

Kapteenit: Ellen Kuusisto ja Jenna Putkonen 

Vastuuvalmentaja: Essi Bruun 

Valmentajat: Eveliina Elg, Elli Tuohimetsä ja Aida Jakobsen (syksy) 

Joukkueenjohtajat: Tuula Koimäki ja Katja Meriläinen 

Huoltajat: Hannamari Putkonen, Tiina Savikko, Riina Mustakallio,  

Anna Kuusisto/Heini Hynynen, Heidi Penttilä, Liisa Niemelä/Tiina Sironen 

Rahastonhoitajat: Anna Kuusisto 

Varustevastaavat: Siisi Hirvikoski 

Kilpailusarja: Tulokkaat 

Teema: Muurahaiset 



ESITTELYT – Frozen Notos     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eskelinen Maria, Hakkarainen Oona, Juusola Viivi, Kivilompolo Saana, Luotola Aada, Luukkonen Minja, 

Mero Elina, Miettinen Sonja, Mikkonen Emmi, Nikkilä Anni, Nikkilä Eevi, Puttonen Ida, Rautapalo Nea, 

Tarhonen Inka, Tarhonen Hilla 

Kapteenit: Minja Luukkonen ja Elina Mero 

Vastuuvalmentaja: Essi Bruun 

Valmentajat: Eveliina Elg ja Aida Jakobsen (syksy) 

  

Joukkueenjohtajat: Maarit Kivilompolo ja Anne Juusola 

Huoltajat: Heli Luotola, Heidi Tarhonen, Anne Rautapalo 

Rahastonhoitaja: Saija Nikkilä 

Varustevastaava: Anne Juusola 

Kilpailusarja: Kansalliset Noviisit 

Teema: Freedom 

 

 



ESITTELYT – Frozen Mistrals   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hakkarainen Mari, Haverinen Tuula, Hilari Elsi, Horto Tarleena, Hyyti Titta, Kinnunen Tarja, Kuusisto 

Anna, Manninen Henriikka, Metsämäki Katri, Leinonen Kirsi, Nikkilä Saija, Niemimuukko Heidi, Sainio 

Kaisa, Sovijärvi Annamari, Tahvanainen Suvi ja Viira Sari. 

 

Kapteenit: Annamari Sovijärvi 

Joukkueenjohtajat: Tarleena Horto, Kirsi Leinonen 

 

Vastuuvalmentaja: Essi Bruun 

Valmentajat: Eveliina Elg ja Aida Jakobsen (syksy) 

 

Kilpailusarja: Aikuiset 

Teema: Bollywood 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


