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INNOLLA UUTTA KAUTTA KOHTI 

Kausi 2018-2019 on viittä vaille valmis ja mikä parasta – erittäin onnistuneena. Luistelijamme ovat kehittyneet 

hienosti ja uusia taitoja on opittu aina perusluistelun saloista vaativin kolmoishyppyihin saakka. Kauden tapah-

tumamme, joiden huipentumina mainittakoon upea Merenneito ja aaltojen salaisuus -kevätnäytös sekä hyvin 

järjestämämme debytanttien, noviisien ja SM-noviisien lohkokilpailu, ovat onnistuneet loistavasti, samoin ylei-

nen toimintamme kehittäminen, mistä parhaimpana osoituksena oli valintamme alueelliseksi vuoden tähti-

seuraksi.  

Myös kehitettävää aina löytyy ja siksipä käynnistämme näinä päivinä seuratoimintamme analyysin, jonka to-

teuttamiseen tarvitsemme edellisten vuosien tapaan apua teiltä – luistelijoiltamme ja luistelijoiden vanhem-

milta. Syksyllä keräsimme ideoita toimintamme kehittämiseen Nyt visioidaan -kyselyllä, jonka tuloksia hyödyn-

nettiin vision päivitystyön aloittamisen ohella erityisesti seuratoiminnan kehittämistukihakemuksemme suun-

taamisessa, missä kohteeksi valikoitui harrasteluistelun kehittäminen. Vision päivittäminen jatkuu hallituksen 

ja vastuuvalmentajien kehittämispäivässä 18.5.2019, jolloin käymme läpi tarvittavin tavoin myös seuran toi-

mintalinjausta sekä tarkennamme uuden kauden 2019-2020 suunnitelmia. Lähetämme kyselylinkin lähiaikoina 

luistelijaperheille sähköpostitse ja toiveenamme on, että saamme teiltä paljon ideoita ja näkemyksiä kehitys- 

ja suunnittelutyömme pohjaksi.   

Kilparyhmien ilmoittautuminen ensi kaudelle on jo käynnissä ja kunhan kaikki ensi kauden jääajat varmistuvat 

sekä selviää, saammeko hakemamme kehittämistuen, saamme myös harrasteluistelun ilmoittautumiset tou-

kokuussa auki. On hienoa kuulla ja huomata, että ilmoittautuminen kisaryhmiin käynnistyi ripeästi ja että 

myös harrasteluistelun kehittäminen herättää paljon kiinnostusta. Innokkaassa ilmapiirissä on mielekästä 

tehdä vapaaehtoistyötä seuran ja seuralaisten hyväksi! 

Kevääseen kuuluu uuteen kauteen valmistumisen lisäksi myös paljon muuta hauskaa – kilpaluistelijoiden te-

hopäivät ovat käynnissä, uusia ohjelmia laaditaan ja testejä treenataan, oheistreenitkin siirtyvät monin osin 

ulos aurinkoon ja ensimmäistä kertaa Klaukkalan uusille kuntoportaille saakka! NTL osallistuu myös kuntopor-

taiden avajaisiin 10.5. sekä 11.5. olevaan Nurmijärvi Open -perhetapahtumaan, jossa riittää ihailtavaa ja ihme-

teltävää koko perheelle! Tule sinäkin mukaan!! 

Toukokuun alussa pidetään myös kaikkien aikojen ensimmäinen NTL:n ja Evelina Lorekin Mov(i)es on Ice -im-

provisaatiokilpailu, josta on haaveena tehdä vuosittainen traditio. Kilpailuun otetaan vielä jälki-ilmoittautumi-

sia vastaan, mutta vaikka et haluaisi mukaan itse kisajäille, poikkea ihmeessä 5.5.2019 klo 14-19 jäähallille 

vaikka vaan nauttimaan elokuvamusiikeista ja iloisesta karnevaalimeiningistä sekä tietysti ihailemaan kau-

niista taitoluisteluesityksistä sekä jäädiskon vauhdikkaista mooveista – se kannattaa varmasti! 

  

Aurinkoisia kevätpäiviä kaikille toivottaen – hymyillään kun tavataan , 

Kaisa Sainio (ntl.hallituspj@gmail.com) 


