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TERVETULOA TAPAHTUMARIKKAASEEN SYKSYYN! 

Luistelusyksy on totisesti käynnistynyt vauhdilla! Jäähallilla on touhua ja tohinaa kaikkien ryhmien aloitet-

tua toimintansa – on ollut ihanaa todistaa sitä innon ja ilon määrää, joka luistelijoistamme välittyy. Erityisen 

ilahtunut olin itse käydessäni auttamassa yhdellä luistelukoulumme ensimmäisistä tunneista: ohjaajamme 

hoitivat tunnit todella iloisesti ja taidokkaasti lapsista hyvin huolehtien. Ja ne luistelukoululaiset – oli hienoa 

seurata, kuinka pienimmät luistelijamme nousivat hymy huulilla jäältä ylös kerta toisensa jälkeen pystyssä 

pysymistä harjoitellessaan. Uskaltaisipa itsekin heittäytyä treeneihin yhtä suurella rohkeudella, kaatumisia 

ja epäonnistumisia pelkäämättä... 

Viime viikolla saimme vihdoin lyötyä lukkoon luistelusyksyn päivämäärät ja tapahtumat taitoluisteluliiton 

julkistaessa syksyn kisajärjestäjät ja seuroille jaetut kilpailut. Me saimme toiveemme mukaisesti järjestettä-

väksi mm. kutsukisat marraskuun alkuun ja järjestelyt ovat jo täydessä käynnissä. Syksyllä on luvassa myös 

paljon muuta kivaa: 24.9. osallistumme Seurasydämen seurapaitakampanjaan ja 23.11. vietämme seurapäi-

vää. Kotisivujen tiedotteista voit kurkata lisätietoja sekä seurapaitapäivästä että syksyn tapahtumista ! 

Olemme olleet aktiivisia myös hallitusrintamalla. Lähdimme isolla innolla mukaan Olympiakomitean Seura-

sydän -kampanjaan, johon osallistumme mm. viikoittaisella Parasta meidän seurassa on -haasteella ja ilok-

semme olemme saaneet aktiivisesta osallistumisestamme jo hyvää palautetta. Lisäksi haimme sekä taito-

luisteluliiton poikaluistelun projektirahoja että osallistuimme Fillarilla treeneihin -kampanjalla Fiksu seura -

kilpailuun. Myöhemmin selviää, miten hakemuksillamme menestymme! Parhaillaan työstämme myös syys-

lomaviikon ohjelmaa ja toiveissa on, että saisimme tarjolle kurssin tai pari tarjolle niille luistelijoille, jotka 

viettävät syysloman kotipaikkakunnalle. 

Syksyn isoimpana ponnistuksena meillä on Harrasteluistelu uuteen kukoistukseen -hankkeen työstäminen 

ja harrasteluisteluun panostaminen. Olemme kehittäneet markkinointiamme paljon, olleet aktiivisia ja osal-

listuneet moniin eri tapahtumiin harrasteluistelusta kertoaksemme. Seuraavan kerran olemme seurana 

esillä 12.10. järjestettävässä Kauppakeskus Lähteen synttäritapahtumassa Rajamäellä, jossa myös R3 -

ryhmä esiintyy tanssiohjelmallaan. Harrasteluistelukausi onkin lähtenyt käyntiin mukavasti ja mm. uudessa 

Taitajat -ryhmässä luistelee jo yli kymmenen innokasta luistelijaa. Ryhmissä on kuitenkin yhä myös tilaa ja 

toiveena on, että saamme taitoluistelun pariin vielä syksyn aikana monta uutta innokasta harrastajaa .  

On ollut ilo nähdä jäähallilla taas paljon tuttuja aktiivisen harrastuskauden pyörähdettyä käyntiin ja havaita 

jälleen kerran, kuinka monet meistä ovat valmiita antamaan palan, jos toisenkin, vapaa-ajastaan yhteiselle 

seuratoiminnallemme. Vaikka kehitettävää ja parannettavaa löytyy aina, voimme viime päivien lajia koske-

vien uutisten jälkeen olla entistäkin tyytyväisempiä siitä, että meillä on seurassa asiat todella hyvin. Mei-

dänkin tulee silti tehdä yhä töitä seuratoimintamme kehittämiseksi, jotta voimme mahdollistaa laadukkaan 

taitoluisteluharrastuksen säilymisen ja kehittymisen Nurmijärvellä myös jatkossa. Toivon, että teemme sitä 

tulevinakin päivinä avoimesti ja yhdessä keskustellen – ilolla, innolla ja liikunnan riemuista nauttimisen 

mahdollistaen. 

Sähköpostiosoitteeni on alla, sitä saa ja pitää aina tarpeen tullen käyttää .  

Kaisa (ntl.hallituspj@gmail.com) 
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