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KILPALUISTELUN ILOJA JA RIEMUJA.  

Luistelukausi on puolessa välissä ja kisakausi kuumimmillaan. Ekat kisat ovat monilla jo takana ja seuraavat jo 

kulman takana. Luistelijamme ovat kilpailleet paljon niin kotimaassa kuin Itävallassa ja Virossakin. Jäällä hio-

taan ohjelmia, pohditaan elementtejä, eläydytään ja tulkitaan sekä mietitään käsiä ja ilmeitä – valmistaudu-

taan ja opetellaan samalla uutta. 

Taitoluistelu on metka laji. Vaikka äkkiä tuntuu hullulta laittaa paljon panoksia muutaman minuutin mittaiseen 

ohjelmaan, joka joko onnistuu tai sitten ei, kilpaluistelu tarjoaa lajin harrastajalle käsittämättömän paljon. 

Vaikka yksittäisten elementtien ja askeleiden opettelu sekin on antoisaa ja tarjoaa mahdollisuuksia itsensä 

kehittämiseen, ylittämiseenkin, vasta astuminen kilpaluistelun maailmaan avaa kaikki ovet.  

Minusta kilpailemissa parasta on ohjelman suunnittelu ja omien rajojen etsiminen. Liikkeiden ja musiikin yh-

teensovittaminen, ensimmäisten viivojen vetäminen paperille ja lopulta valmistuvan taideteoksen viimeistely 

yksityiskohdilla. Vaikka olen kaukana taitavasta luistelijasta koreografista puhumattakaan, haluan tarjota ylei-

sölle esityksen. En ehkä isoa elämystä, mutta nostaa hymyn huulille.  

Parasta on myös ohjelman opettelu ja luistelu. Elementtien kytkeminen toisiinsa ja rytmittäminen musiikin 

tahtiin – tanssiminen jäällä. Se tunne, kun opit luistelemaan liikesarjoja ja sisäistät ohjelman liikkeet niin hyvin, 

että ne automatisoituvat. Kun luistelu soljuu ja liike jatkuu suunnitellusti, vaikka suunnat ja vartalon asennot 

muuttuvat. Kuinka vauhti kasvaa ja ohjelma, joka alkukaudesta oli vain kaukainen unelma, alkaa tulla tutuksi – 

omaksi. Kuinka liikkeistä ja musiikista syntyy kokonaisuus, esitys.  

Parasta ovat myös itse kilpailut. Valmistautuminen, lämmittely ja luistinten pukeminen. Luistelukaverit niin 

omasta kuin muistakin seuroista, jälleennäkemiset ja yhteinen innostus. Pieni jännitys. Verryttelyjäälle astumi-

nen ja ohjelman elementtien ja vaikeiden kohtien tapailu, jään tunnustelu ja tuomarien vaivihkainen vilkuilu. 

Ja lopulta itse kilpailusuoritus. Ne pitkät hetket ennen kuin musiikki lähtee soimaan ja ohjelman luistelu – vä-

lillä robottimaisesti, välillä pikkupaniikissa ja välillä mielettömässä rintarottingilla fiiliksissä henkseleitä pauku-

tellen. Ja se hetki, kun ohjelma on takanapäin, kaverit taputtavat ja hurraavat ja voit taas kerran todeta selvin-

neesi, ehkä jopa nauttineesi. Ja oppineesi jälleen kilpailemisesta jotain lisää.  

Vaikka aikuisluistelijoiden ja lasten sekä nuorten, etenkin lajin huipulle tosissaan tähtäävien, kilpailut ja kilpai-

lutilanteet eroavatkin toisistaan, on mahtavaa, että taitoluistelussa voi kilpailla eri-ikäisten ja -tasoisten sar-

joissa – että kaikissa kilpailuissa voi pitää myös hauskaa. Vaikka onnistumisia ja epäonnistumisia itse kilpailu-

suorituksissa osunee kaikille, on tärkeää muistaa, että kilpaileminen on paljon muutakin kuin sijoitusten tai 

pokaalien jahtaamista.  

Kilpaileminen on opettelua ja oppimista sekä itsensä haastamista ja voittamista. Kilpaileminen ja kilpailuihin 

valmistautuminen on omien kykyjen kehittämistä. Ja elämää sekä elämässä tarvittavien taitojen opettele-

mista. Esiintymisen harjoittelua sekä rohkeuden, sisukkuuden ja tahdonvoiman etsimistä. Urheiluhengen ja 

reilun pelin opettelua – ystäviä ja yhteisiä iloja. Lukemattomia pieniä juttuja, joista voi iloita jo ennen kuin 

kutsu ensimmäisiin kisoihin käy ja joista tulee muistaa nauttia myös merkittävämpien kilpailujen yhteydessä. 

Kisoja on vielä kevätkaudellakin paljon edessä, isoja ja pieniä sekä tärkeitä ja vielä tärkeämpiä. Minusta tär-

keintä on silti hyvään suoritukseen keskittymisen ohella muistaa pitää hauskaa ja nauttia kilpailemisesta – an-

taa hyvän fiiliksen näkyä ja tarttua.  

Iloita taitoluistelun riemuista! 
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