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UUSI LUISTELUSYKSY ON TÄÄLLÄ! 

Kesätreenien, -leirien, maistuvien jäätelöiden ja makoisien mansikoiden täyteinen kesä alkaa olla takana-

päin ja uusi luistelusyksy on ovella. Ilmoittautumiset ryhmiin ovat käynnissä, luistelukoulu- ja harrastajaryh-

mät alkavat viikolla 36 ja kilpaluistelijat hiovat uusia ohjelmiaan tulevaan kisakauteen valmistautuen. Vaikka 

kesätauon tuoma luistelu- ja hengähdystauko on aina tervetullut, niin on myös syksyn alku tuttuine rutiinei-

neen, ystävineen ja uusine oppeineen. Jäähallille ja jäälle on aina yhtä ihanaa palata! 

Nyt kunnolla käyntiin pyörähtävä kausi tuo tullessaan paljon. Harrasteluistelu uuteen kukoistukseen -hanke 

näkyy niin markkinoinnissa kuin luistelumahdollisuuksien monipuolistumisessa. Harrastajien ilmoittautu-

misten määrästä päätellen hanke on otettu erinomaisesti vastaan! Myös kilpailunjärjestäjinä jatkamme jat-

kuvan kehityksen tiellä ottaessamme keväällä ensimmäisiä askeleitamme STLL:n alaisten finaalikisojen jär-

jestäjinä – samoin haaveissa on keväällä järjestää pienet kutsukilpailut myös aloitteleville tinteille ja taita-

jille. Loppukeväällä on luvassa vielä Tähtiseuratoiminnan ensimmäiset merkin myöntämisen jälkeiset audi-

toinnit, joissa toimintamme laadukkuutta testataan. Lasten ja nuorten Tähtiseuramerkki meillä jo on ja siitä 

haluamme ehdottomasti pitää kiinni – mutta samalla tavoittelemme Tähtiseuramerkkiä myös aikuisluiste-

lullemme, jossa tarjontamme on myös monipuolista ja toimivaa.  

Tällä kaudella juhlimme iloksemme myös pyöreitä vuosia. NTL toimi menestyksekkäästi jo vuosina 1985-

2005 ja aloitti toimintansa uudelleen syksyllä 2009, joten voimme olla ylpeitä seuramme 30 toimintakau-

desta! Miten hienoja pyöreitä vuosiamme kuluvalla kaudella juhlimme, siitä lisää lähikuukausina! 

Myös valmennuksen puolella meillä on osin uusia tuulia Asta Uusimäen aloitettua harrasteluisteluvastaa-

vana. Asta hoitaa jatkossa myös toiminnanjohtajan tehtäviä, mikä mahdollistaa Katja Lähteenmäen keskit-

tymisen entistä enemmän kilpaluisteluun yhdessä Maj Holmbergin kanssa. Iloksemme myös Tarja Forsman 

valmentaa meillä jatkossakin. Myös ohjaajina nähdään tänä vuonna osin uusia kykyjä. Uudetkin ohjaa-

jamme omaavat kukin noin 10 vuoden luistelukokemuksen, joten varmaa on, että Astan ohjauksessa hekin 

pystyvät tarjoamaan laadukasta opetusta aina luistelukoulutunneista alkaen. 

Odotan syksyä itse innolla. On ihanaa nähdä uusien luistelukoululaisten ensimmäisiä askeleita jäällä ja luis-

televien ystävien iloisia tapaamisia kesätauon jälkeen. Nautin myös paljon kilpaluistelijoiden uusien kisaoh-

jelmien näkemisestä ja sen todistamisesta, kuinka luistelija toisensa jälkeen on kypsynyt niin esittämisen 

taidoissa kuin kehittynyt elementeissäkin.  On ihanaa nähdä myös kaikkia teitä vanhempia, omia luisteluys-

täviä ja päästä itsekin pitkän tauon jälkeen nauttimaan ensimmäisistä pitkistä liu’uista. Ja kokeilemaan, vie-

läkö pienet hypyt ja piruetit onnistuvat – vai meneekö ensimmäiset kuukaudet rohkeutta kerätessä ja tai-

toja palautellessa. Niin tai näin, olen varma, odotan ensimmäistä tuntia jo kovasti! 

 

Oikein ihanaa syyskauden aloitusta teille kaikille – tehdään tästä yhdessä loistokausi! 

Kaisa (ntl.hallituspj@gmail.com) 
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