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ME OLEMME TÄHTISEURA JA SAAMME OLLA SIITÄ YLPEITÄ! 

Sain kunnian olla vastaanottamassa NTL:n tähtimerkkiä yhdessä tyttäreni Sannin kanssa Finlandia Trophyn 

yhteydessä 7.10.2018. Samana viikonloppuna saimme lisääkin ilouutisia Etelä-Suomen Liikunnan ja Urheilun 

valittua meidät vuoden alueelliseksi tähtiseuraksi ja palkitessa meidät tähtiseurastipendillä.   

Olin aktiivisesti mukana hakemassa seuramme Nuoren Suomen Sinettiä kaudella 2011-2012 ja vaikka saimme 

sinetin silloin ensimmäisellä yrittämällä, tähtiseurapalkintohakemusta oli hienoa nyt syksyllä kirjoittaa. Oli hie-

noa nähdä, kuinka paljon seuramme toiminta on sitten sinettiseurahakemuksemme kehittynyt ja oli hienoa 

palkinnon myöntämisen oheistuotteena huomata, että työtämme arvostetaan.   

Olemme yksi STLL:n alaisesta 13 Tähtiseurasta ja meillä on vaikka mitä, mistä voimme olla ylpeitä. Alla par-

haita, Tähtiseurapalkintohakemusta varten listattuja asioita, joista voimme olla ylpeitä ja joita meidän tulee 

myös muistaa toiminnassamme vaalia.  

- Olemme ylpeitä siitä, että käynnistettyämme seuratoimintamme vuosien tauon jälkeen uudelleen 

vuonna 2009, olemme kasvaneet vajaassa 10 vuodessa pienestä luistelukoulu- ja harrastajaseurasta 

monipuoliseksi ja tunnetuksi taitoluisteluseuraksi, jossa taitoluistelua voi harrastaa monipuolisesti 

aina SM-tasolle saakka.  

 

- Olemme ylpeitä siitä, että olemme osanneet tehdä asiat oikein – kysyä tarvittaessa apua, tehdä yh-

teistyötä ja ottaa rohkeita askeleita. Olemme kasvaneet seuratoimijoina, kasvattaneet ja kouluttaneet 

päteviä ja monipuolisia alan ammattilaisia. Tehneet välillä myös virheitä ja oppineet niistä. Opimme ja 

kehitymme jatkuvasti. 

 

- Olemme ylpeitä saamastamme arvostuksesta. Olemme mukana STLL:n ohjaajakoulutuksessa ja val-

mentajamme ovat tunnettuja luistelijalähtöisestä ja kannustavasta asenteestaan kilpailutilanteissa. 

Olemme aktiivisia Uudenmaan alueen aluetoiminnassa ja osallistumme STLL:n seura- ja aluetyöryh-

mään. Teemme mielellämme yhteistyötä, jaamme osaamistamme ja kehitämme yhteistä hyvää – 

meitä kuunnellaan, sanomisiamme ja tekojamme arvostetaan.  

 

- Olemme ylpeitä saamastamme palautteesta, jonka mukaan olemme seura, johon niin luistelijat kuin 

vanhemmatkin otetaan lämpimästi vastaan. Sanoista, joiden mukaan meillä on mieletön jengi, jossa 

tuntee, että teemme työtä sydämellämme. Ja että luistelijamme ovat iloisia ja energisiä, mikä on upea 

juttu, josta meidän pitäisi muistaa kaiken aikaa iloita. 

 

- Ennen muuta olemme ylpeitä siitä, että olemme me. Aina jäähallille saavuttaessa näemme ja terveh-

dimme ystäviä, niin pieniä kuin isojakin. Olemme siellä, missä haluammekin olla. Olemme seura, jossa 

luistelijat viihtyvät – me kaikki viihdymme. 

Olkaamme siis ylpeitä kisahallimme seinältä jo löytyvästä Tähtiseuramerkistä – se on toimintamme laadunta-

kaaja sekä kannustimemme ylläpitää laatua ja jatkaa kehittymistä. Saimme Sinetin nuorena seurana ja 

olemme onnistuneet pitämään siitä tiukasti kiinni – pitäkäämme jatkossakin huolta seurastamme ja uudesta 

tähtiseuramerkistämme! 

Hyvä me – hyvä meidän joukkue! 
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