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YHDESSÄ JA INNOLLA ETEENPÄIN! 

Syksy kuluu kuin siivillä. Vasta vastaanotimme innokkaita luistelukoululaisia ja harrastajia syksyn ensimmäisille 

luistelutunneille ja nyt olemme jo joulutapahtuman suunnittelun äärellä. Takana on jo isojen yksinluistelun 

kotikisojen järjestäminen ja loistavasti onnistunut seurapäivä – molemmat isoja ponnistuksia, joita oli jälleen 

ilo olla yhdessä tekemässä. 

Taitoluisteluseurat, kuten niin monet muutkin lasten ja nuorten harrastukset, nojaavat vahvasti meidän van-

hempien apuun ja talkootyöhön. Vaikka taitoluistelussa alan koulutetut ammattilaiset niin valmentajina kuin 

ohjaajina ovat kaiken a ja o ja seuroille tuikitärkeä voimavara, meitä vanhempiakin tarvitaan monessa. Ja on-

neksi tarvitaan – laji antaa myös meille todella paljon! 

Tiedän olevani hommaan kuin toiseenkin heittäytymisen suhteen jonkinlainen outolintu – taitoluistelun tal-

kootyöt kun aloitin muistaakseni heti hallituksen varapuheenjohtajapestillä ja kilpailujen järjestämistehtävien 

opettelun soittamalla musiikit mm. Kiira Korvelle PM-kisan tai Finlandia Trophyn livelähetyksessä. Kiitän vielä-

kin tuuriani, että onnistuin painamaan oikeita nappuloita oikeaan aikaan enkä sotkenut luistelijoiden levyjä 

keskenään . 

En uskalla edes yrittää laskea, kuinka paljon työtunteja olen seuran ja osin laajemminkin taitoluistelun eteen 

tehnyt, mutta en kadu minuuttiakaan – päinvastoin!  Jokainen tunti on tehty minulle tärkeiden lasten ja nuor-

ten rakastaman harrastuksen eteen – ja jokaisen tehtävän myötä olen saanut ja oppinut enemmän kuin osasin 

odottaa.  

Vanhempani lajiin heittäytyessäni olen saanut: 

- Luistelutaidon. Se on yhä kaukana hyvästä, mutta silti jo paljon.  

- Ystäväverkoston. Kymmeniä, ellei jopa satoja, uusia ystäviä, tuttuja ja tuttavia kotihallilta ja eri seu-

roista sekä alan toimijoista ympäri maan, jotka aina piristävät, näemme sitten jäähallilla tai muualla. 

- Lajin ymmärryksen. En tule ikinä ymmärtämään taitoluistelun kaikkia teknisiä hienouksia, mutta ym-

märrän jo valtavasti enemmän kuin tyttäreni aloittaessa lajin liki vuosikymmen sitten.  

- Uusia taitoja. Nettisivujen rakentamisen ja päivittämisen, kausijulkaisujen kasaamisen ja taittamisen, 

lehtijuttujen kirjoittamisen, hallitustyön, tapahtumien ja kilpailujen organisoinnin… Lista on pitkä ja 

ilokseni opittavaa riittää yhä – paljonkin. 

- Onnistumisia ja itsensä ylittämisiä. Niin jäällä kuin sen ulkopuolella. Niitä parhaita hetkiä, jotka kan-

nustavat jatkamaan sekä opettelemaan ja tekemään lisää. 

- Iloa ja onnea – mahdollisuuden elää mukana luistelijoidemme onnistumisen hetkissä. Tutustua luiste-

leviin tyttöihin ja poikiin, olla osana koneistossa, jonka tarkoituksena on tarjota heille tilaisuuksia op-

pia, kehittyä, esiintyä ja kilpailla rakastamassaan lajissa. Saada ja tarjota elämyksiä ja ikimuistoisia het-

kiä taitoluistelun parissa. 

Oli valtavan hienoa, että kotikisoissa meitä oli hallilla jopa runsaasti pystyttämässä ja pyörittämässä kisoja ja 

vastaavasti ihanaa seurapäivässä nähdä hallin täydeltä kuhinaa ja iloisia ilmeitä. Jatketaan samalla hyvällä 

draivilla eteenkinpäin – kohti uusia tapahtumia ja seikkailuja!  

Seuraavan kerran olemme seurana liikkeellä Nurmijärven Ice Skating Tourissa Luistele mun kaa -jääseikkailun 

parissa 7.12.2018 ja viikkoa myöhemmin 15.12.2018 virittäydymme luistellen joulun tunnelmaan koko seuran 

joulutapahtumassa. Luvassa on siis jälleen puuhaa, mutta myös niitä ihania elämyksiä!  

Tulethan sinäkin mukaan – tekemään, oppimaan ja nauttimaan! 
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