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PÄÄ, OLKAPÄÄ, PEPPU, POLVET, VARPAAT, POLVET… 

Jos minulta kysytään, mikä taitoluistelussa on parasta, vastaus on seuraava: 

- vauhti ja liuku 

- lajin tarjoama kirjo itsensä kehittämiseen – uutta opeteltavaa on valtavasti 

- ihanat ihmiset ja hymyt – luistelun ilo. 

On ollut ihana seurata syyskauden käynnistymistä. Pienten luistelukoululaisten saapumista jäähallille, turvau-

tumista vanhempiin jään laidalle käveltäessä ja ensimmäisiä varovaisia askeleita luistimilla. Seurata sitä, 

kuinka taitavasti ohjaajat innostavat aremmatkin luistelijanalut jäälle ja kuinka meille kaikille niin tuttu Pää, 

olkapää, peppu, polvet, varpaat, polvet –alkuleikki vie jännityksen mennessään ja tuo tutun hymyn uusien 

luistelijoiden huulille. 

Yksi kuluvan kauden tavoitteistamme oli lisätä luistelukoululaisten määrää ja päästä levittämään luistelun ilo-

sanomaa. Päästä opettamaan mahdollisimman monelle alle kouluikäiselle luistelun perusteita aina peruspot-

kusta ja oikeasta kaatumistavasta alkaen.  Kannustaa siihen, että pieni luistelija saa elämyksiä ja oppii ite: kaa-

tumaan ja nousemaan, ottamaan pieniä potkuja ja liukumaankin. Vaikka luistelukoulusta löytyy vielä vapaita 

paikkoja, on ihanaa huomata, että luistelukoululaisten määrä on kasvanut ja jo ensimmäiset tunnit olivat 

täynnä luistelun iloa ja liikunnan riemua. Kiitokseni siitä kaikille luistelukouluryhmiämme mainostaneille ja 

ryhmiin mukaan tulleille!  

Taitoluistelu on laji, johon liittyy paljon mielikuvia. Vaikka laji huipulla ja huipulle tähdätessäkin on sekä rahaa 

että aikaa vievä, taitoluistelu on myös niin paljon muuta. Luonnollisesti laji tarjoaa erinomaiset mahdollisuu-

det sujuvan perusluistelutaidon hankkimiseen ja vie suoraan suomalaisen talviurheiluperinteen ytimeen, 

mutta samalla laji tarjoaa myös mahdollisuuksia uusien ystävien ja yhteisöjen löytämiseen sekä taiteellisen 

ilmaisun kehittämiseen, jopa luovuuden kukkimiseen. Ja luistelusta enemmän innostuville laji tuo tullessaan 

mitä monipuolisimman setin oheisia, liikkuvuus- ja kuntoharjoitteita, tanssia ja ravinto- ja hyvinvointitietoutta 

eli tiivistäen täysipainoisen setin tietoa ja taitoa liikunnalliseen elämäntapaan ja liikkumisen riemuun. 

Ilokseni seuramme luistelijanpolku sisältää monta erilaista reittiä, joista löytyy varmasti jokaiselle se sopivin. 

Vaikka NTL:ssä ei tällä hetkellä ole kilpailevaa lasten ja nuorten muodostelmaluistelujoukkuetta, luistelukou-

luista löytyy polkuja niin harrastajille kuin kilpaluistelijoillekin ja molemmista poluistakin vielä vaihtoehtoisia 

teitä – ja polulta toisellekin voi tarvittaessa kesken matkan hypätä. Meille tärkeää on löytää kaikille se sopivin 

ryhmä, jossa luistelu on mielekkäintä ja jossa luistelusta parhaiten nauttii. Viihtyä jäällä!    

Me pyrimme siihen, että seurassamme on yhtä mahtavaa sekä harrastaa luistelua että kilpailla taitoluiste-

lussa. Että kuulemme sekä harrastajia että kilpailijoita ja kehitämme toimintaa meidän kaikkien hyväksi. Halu-

ammekin olla seura, johon on kiva tulla mukaan vaikka vain vuodeksi tai pariksi tai vaikka vuosikymmeniksi ja 

haluamme, että kaikkia tarjoamiamme luistelijan polkuja käytetään. Meille tärkeintä on, että saamme opettaa 

rakastamamme lajin saloja eteenpäin ja nähdä onnistumisen elämyksiä sekä paljon paljon hymyjä ja kuulla 

riemun kiljahduksia.  

Me haluamme levittää sitä tärkeintä – liikunnan iloa! 
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