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KAUSI 2018-2019 ON PYÖRÄHTÄMÄSSÄ KÄYNTIIN! 

Kilpaluistelijat treenaavat jo kolmatta viikkoa ja tehopäivätkin ovat käynnissä. Myös ensimmäiset kisailmoit-

tautumiset mm. Hämeenlinnan HTL Cupiin ja Kuopion Silver Skateen on tehty ja yksärit viimeistelevät ja läpi-

luistelevat kisaohjelmiaan parhaillaan sekä musiikilla että ilman – perusluistelun ja elementtien treenausta 

unohtamatta.  

Perusluistelun ja elementtien pariin käyvät viikolla 36 myös luistelukoululaiset ja harrastajat. Luvassa on jäl-

leen paljon erilaisia ja mukaansatempaavia harjoituksia – pienemmille mm. leikkien ja pehmolelujen kera ja 

isommille jo osin haastavampien harjoitteiden parissa. Luistelukoulun ovet avautuvat samalla myös aikuisluis-

telijoille, joiden tunneilla treenataan myös taitotason mukaan. Ei haittaa vaikka alkuun tekisi mieli lähinnä no-

jailla jään laitoihin – edetä voi pieninkin askelein ja pääasia, että jäällä on hauskaa! 

Uusi hallitus aloitti kunnolla työnsä tällä viikolla ja kiitos edellisten hallitusten ja seuratoimijoiden laadukkaan 

työn, alkavan kauden työlle on vakaa pohja. Kauden 2018-2019 toimintasuunnitelmassa kehityskohteiksi on 

valittu luistelukoululaisten määrän lisääminen sekä muodostelmaluistelun ja varainhankinnan kehittäminen ja 

työ tavoitteiden saavuttamiseksi on jo aloitettu. Isoin kysymys on varmasti se, perustammeko lähivuosina uu-

den lasten ja nuorten muodostelmaluistelujoukkueen. Koska tärkeitä kysymyksiä ei kannata ratkaista kiireessä 

ja aikakin näyttää kiinnostuksen lajia kohtaan, seuraamme tilannetta ja esittelemme lajia luistelukoululaisille 

ja harrastajille. Samalla iloitsemme siitä, että ihanan aurinkoinen ja innokas aikuisjoukkueemme Frozen Mist-

rals käy tarmolla kohti uutta kautta ja pitää muodostelmaluistelumme lippua korkealla! 

Vaikka kausi on vasta alkamassa, jo elokuu on täynnä tapahtumia. Tulevana lauantaina 18.8. markkinoimme 

klo 10.00-12.00 luistelukoulu- ja harrastajaryhmiämme Klaukkalan Citymarketissa ja samana päivänä joukko 

innokkaita aikuisluistelijoita ympäri Suomen tulee treenaamaan Evelina Lorekin ja Tarja Forsmanin ilmaisutai-

topainotteiselle leiripäivälle. Viikon päästä lauantaina 25.8. klo 9.55.-13.00 vietämme erityisesti luistelukoulu-

laisille suunnattua luistelun kokeilupäivää, jossa myös osa yksinluistelijoistamme esiintyy ja jo mukaan ilmoit-

tautuneet luistelukoululaiset ja harrastajat pääsevät kesätauon jälkeen vapaajäälle nauttimaan liu’usta ja luis-

telun ilosta. Taitoluistelun ystäville elokuu on täten mitä mainioin kuukausi tulla tutustumaan seuramme toi-

mintaan ja taitoluistelun maailmaan! 

Hyvinvoivassa seurassa puheenjohtajan pestiin palaaminen on helppoa. On hienoa todeta, kuinka erinomai-

sesti luistelukoulu- ja harrastajatoimintamme on kehittynyt ja iloita siitä, että kiitos laadukkaan toimintamme 

olemme yksi uusista Suomen Olympiakomitean Tähtiseuroista! Hienoa on myös riemuita siitä, miten huimia 

harppauksia yksinluisteluvalmennuksemme on saanut aikaan kilpaluistelijoidemme kohdalla. Isoin kiitos siitä, 

että seuramme ISU-sarjoissa kilpailevien luistelijoiden määrä on vuosi vuodelta kasvanut ja että viime kaudella 

otimme huiman askeleen eteenpäin ensimmäisen yksinluistelijamme siirtyessä kilpailemaan SM-tasolle, kuu-

luu luonnollisesti erinomaisille valmentajille ja tavoitteellisesti treenaaville luistelijoillemme, mutta osin myös 

meille kaikille seuratyössä mukana olleille, jotka mahdollistamme seuramme ja luistelijoidemme kehittymisen 

omassa kasvattiseurassaan. Vaikka tavoitteellinen kilpaluistelu on vain yksi osa seuramme toimintaa, laadukas 

valmennus ja kaksois- ja kolmoishyppyjä taituroivat luistelijamme toimivat sekä seuran käyntikortteina että 

erinomaisina esimerkkeinä nuoremmille luistelijoille ja tuovat oman taidokkaan lisänsä seuramme tapahtu-

miin ja näytöksiin.  

Tervetuloa kaikki uuteen kauteen ja tekemään siitä yhdessä loistava!  

Tervetuloa viihtymään jäälle ja Nurmijärven Taitoluistelijoihin!! 
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