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ME YHDESSÄ OLEMME SEURA – TEHKÄÄMME SIITÄ MEILLE PARAS! 

Taitoluistelu on saanut viime viikkoina mediahuomiota enemmän kuin miesmuistiin. Vaikka epäkohdista 

pitää puhua ja haastavat tilanteet tulee aina ratkaista niitä varten olemassa olevilla työkaluilla, tuntuu su-

rulliselta, että minulle äärimmäisen rakas laji, jonka eteen lukuisat ihmiset ympäri maan tekevät pyyteettö-

mästi ja täydellä sydämellä töitä, saa enemmän mediahuomiota kuin koskaan. Muistan takavuosilta yhä 

mm. junnujen muodostelmaluistelun MM-kisojen Suomen tuplavoiton, joka jäi uutisoimatta täysin. Myös 

viime viikonlopun Finlandia Trophyn upeat suomalaissuoritukset ovat jääneet pitkälti vaille palstatilaa. 

Jenni Saarisen ennätyspisteiden petraus 20 pisteellä on epäilemättä maailmanlaajuisestikin harvinaisen 

kova suoritus ja samalla hieno osoitus tahdonvoimasta ja rakkaudesta lajiin – ja olisi ansainnut jutun, jos 

toisenkin. 

Nurmijärven Taitoluistelijat on pienehkö seura, mutta me olemme meidän seura. Vaikka vaikutusmahdolli-

suutemme ovat valtakunnallisesti rajatut, myös me voimme vaikuttaa lajimme ja ennen muuta luisteli-

joidemme hyvinvointiin. Me voimme omalta osaltamme vaikuttaa siihen, millä mielellä luistelijamme lähte-

vät treeneihin ja miten he kohtelevat jäähallilla treenikavereitaan. Me voimme vaikuttaa lajiimme ja luisteli-

joidemme kokemaan taitoluistelun riemuun kohtelemalla kanssavanhempia ja valmentajia hyvin ja kun-

nioittavasti ja olemalla luistelijoita kohtaan ystävällisiä, iloisia ja kannustavia. Uskon vakaasti, että näin 

saamme luistelun ilon ja riemun entisestään kasvamaan ja luistelijoillemme mitä parhaimman harrastusym-

päristön. Ja hyvä fiilis ja ilo välittyvät myös kunnanrajojen ulkopuolelle! 

Seurallamme on tässä kuussa käynnissä Kehu ja kannusta kaveria -kampanja, jonka toivon näkyvän ja tuntu-

van jäähallilla. Aikuisten jäillä se ainakin näkyy, joskin näin suureksi ilokseni ympäri vuoden. Itseäni on tällä 

kaudella erityisesti lämmittänyt luistelukaverini Hannan tsemppaukset ja taputukset olalle jäällä tilanteissa, 

joissa tuntui, etten osaa enää mitään. Samoin haluan tässäkin lähettää ihanat kiitokset valmentajalleni Tar-

jalle, joka jaksaa kerta toisensa jälkeen opastaa minulle samoja elementtejä, joita olen vaihtelevalla menes-

tyksellä jo vuosia tahkonnut. Pienilläkin sanoilla ja eleillä on uskomaton merkitys ja uskon sekä rohkeuden 

valamisella luistelijaan vielä isompi. Ystävälliset sanat, hymyt ja tsempit auttavat jokaista meistä jäällä 

eteenpäin ja tekevät myös jään laidalla odottavien ajasta rutkasti mukavamman.   

Toivon, että me kaikki jaksamme pitää huolta taitoluistelun ilon ja riemun kukoistamisesta ja hymyn pysy-

misestä seuralaistemme huulilla. Minä olen 8. vuotta mukana seuramme hallituksessa ja 3. vuotta mukana 

STLL:n työryhmissä enkä edes uskalla yrittää laskea, kuinka monta tuhatta tuntia olen lajin eteen talkoo-

töitä tehnyt. Väitän silti, että olen saanut lajista moninkerroin enemmän. Olen löytänyt mielettömän tavan 

liikkua ja ilmaista itseäni, oppinut lukemattoman määrän uusia taitoja nettisivujen tekemisestä ja kilpailujen 

järjestämisestä alkaen ja saanut ympärilleni ihanan, Suomen liki jokaiseen kolkkaan ulottuvan, taitoluistelu-

yhteisön. Ja mikä ehdottomasti parasta: olen voinut edesauttaa sitä, että lapseni saavat harrastaa rakasta-

maansa lajia turvallisessa ja heille tärkeässä yhteisössä lähellä kotia.  

 

Uskon vakaasti, että taitoluistelu on yksi parhaista lajeista ja antaa lapsille ja nuorille erinomaiset eväät 

elämään. Ja haluan jatkossakin  olla mukana rakentamassa elämyksiä, lisäämässä luistelun iloa ja luo-

massa onnea. Olkoon se meidän kaikkien taitoluistelun ystävien yhteinen tavoite! 
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