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ONNISTUMISEN EUFORIAA.  

Luistelukevät 2019 on alkanut seurassamme todella hienosti. Jo viime syksynä meille myönnetty, mutta nyt 

kuluvan kuun alussa juhlallisesti seurallemme luovutettu, Tähtiseurapalkinto on meille kaikille upea tunnustus 

tekemästämme työstä.  

Vaikka olemme jo vuosia olleet Nuoren Suomen Sinettiseura ja sittemmin tulleet hyväksytyksi myös Sinetti-

seurat korvanneiden Tähtiseurojen iloiseen joukkoon, valinta Etelä-Suomen Liikunnan ja Urheilun Vuoden 

2018 Alueelliseksi Tähtiseuraksi yllätti minut silti. Ei sillä, ettenkö pitäisi seuraamme palkinnon arvoisena, vaan 

koska tiedän ESLU:n alueella olevan valtava määrä eri liikuntalajien urheiluseuroja, joiden joukossa on myös 

vaikka kuinka monta yhtä lailla laadukasta työtä tekevää tähtiseuraa. 

Ehkäpä juuri siksi onkin ollut niin hienoa saada hyvää palautetta ja kiitosta nimenomaan toimintamme laaduk-

kuudesta ja siitä hyvästä draivista, jolla toimimme – ja iloisesta asenteestamme, josta näkee, että olemme 

seurastamme ylpeitä. Tuon laadun eteen olemme tehneet vuosia töitä ja sitä haluamme ylläpitää ja kehittää. 

Haluamme jatkossakin olla seurastamme ylpeitä ja tarjota seuralaisillemme ja muillekin iloisia hetkiä kauniin 

ja vaativan, mutta myös paljon harrastajalleen antavan, lajimme parissa. 

Tähtiseurapalkinto on tuonut meille myös paljon muuta kuin itse palkinnon ja sitä seuraavan hetkemme par-

rasvaloissa lehtijuttuineen päivineen. Se on tuonut meille seuratoimijoille loistavaa fiilistä ja lisäintoa tehdä 

rakastamaamme työtä. Innostanut tsemppaamaan enemmän ja kurottamaan vielä vähän korkeammalle. Se 

on valanut meihin lisää uskoa! Tällä fiiliksellä on mitä loistavinta lähteä rakentamaan kauden huipentavaa Me-

renneito ja aaltojen salaisuus –kevätnäytöstä sekä suunnittelemaan tulevaa kautta 2019-2020.  

Uusi kausi tulee olemaan meille merkityksellinen kahdestakin syystä. Ensinnäkin ensi syksynä tulee kuluneeksi 

10 vuotta siitä, kun NTL perustettiin uudelleen muutaman kauden hiljaiselon jälkeen. Toisekseen ensi kaudella 

pyrkimyksemme on laadukkaan yksinluistelun kilpailutoiminnan tarjoamisen lisäksi ns. palata juurillemme ja 

panostaa jälleen enemmän myös harrastajaluisteluun. Vaikka luistelukoulu- ja harrastajatoimintamme on jo 

nyt todella laadukasta, haluaisimme tarjota etenkin kouluikäisille harrastajillemme monipuolisempaa toimin-

taa ja enemmän vaihtoehtoja. Tällä kaudella olemme iloksemme jo saaneet työn käyntiin tarjoamalla oheis-

harjoittelumahdollisuuksia myös harrastajille – toivokaamme, että ensi kaudella pystymme petraamaan vielä 

lisää!  

Näin hiihtolomaviikon kynnyksellä voin ilokseni todeta, että tällä hetkellä on mahtavaa olla Nurmijärven Taito-

luistelijoiden puheenjohtaja. Ei pelkästään Tähtiseurapalkinnosta johtuen vaan siksi, että lajin parissa ja hallilla 

on vaan niin hauskaa. On upeaa nähdä luistelijoidemme oppivan ja onnistuvan, seurata pienten luistelukoulu-

laisten harjoitteluja sekä leikkejä ja nähdä hallilla tuttua toisen perään, pysähtyä juttelemaan. Tästä kuusta 

erityisen upean tekevät myös lähestyvät kilpaluistelijoidemme finaalikisat sekä kevätnäytös, jonka esityspäivä 

on itselle aina yksi vuoden parhaista. Se ilo, riemu ja fiilis, mitä kevätnäytöksissä on – on kunnia päästä siihen 

jälleen mukaan. Vielä kun vain malttaisi odottaa! 

Loistavan taitoluistelukevään fiilistä lisää luonnollisesti myös Viveca Lindforsin joitakin viikkoja sitten luiste-

lema EM-pronssi, joka oli sanoinkuvaamattoman upea saavutus ja antaa paljon meille kaikille taitoluistelun 

ystäville! Laura Lepistö kävi useampi vuosi sitten vieraanamme kertomassa huippuluistelumaailman terveisiä 

– nähtäväksi jää, tapaammeko joskus tuoreimman EM-mitalistimme samoissa merkeissä ! 

 

Aurinkoista taitoluistelukevättä kaikille! 
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