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30 VUOTTA LAATUA, OPPIMISTA JA KEHITTÄMISTÄ  

Seurallamme on käynnissä 30. toimintakausi, jonka juhlinnan aloitamme 23.11.2019 vietettävällä seurapäi-

vällä – luistelemalla, viihtymällä ja tapaamalla tuttuja. Toivottavasti mahdollisimman moni teistä pääsee 

paikalle, seuramme ja me, seuralaiset, olemme päivämme ansainneet! 

NTL on seurana pienehkö, mutta kokoonsa nähden aktiivinen ja aikaansaava ja me saamme olla seuras-

tamme ylpeitä. Meillä toimii monipuolisesti ryhmiä niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin sekä harraste- 

että kilpailutasolla ja kiitos laadukkaan valmennuksemme, meillä voi luistelijana kehittyä luistelukoululai-

sesta aina SM-tason yksinluistelijaksi saakka. Vaikka muodostelmaluistelupolkumme onkin vain aikuisluiste-

lun kattava, harraste- ja yksinluistelussa ryhmävalikoimamme on upea - esimerkiksi kouluikäisille harraste-

luistelijoille meillä on tarjolla peräti neljä eri ryhmävaihtoehtoa! 

Me olemme seurana myös rohkea ja kokeiluja rakastava. Lupauduimme vuosia sitten järjestämään 1. yksin-

luistelukilpailumme käytännössä ilman minkäänlaista kilpailunjärjestämiskokemusta ja samalla heittäytymi-

sen linjalla jatkamme yhä. Olemme vuosi vuodelta oppineet järjestämään kilpailuja taitoluistelun kaikissa 

lajeissa ISU-kisoja ja STLL:n valintakisoja unohtamatta ja ensi keväänä saamme kunnian järjestää ensimmäi-

sen STLL:n finaalikilpailut.  

Olemme myös kehittäneet aktiivisesti toimintaamme: saimme aikanaan sittemmin Olympiakomitean Tähti-

merkiksi muuntuneen Nuoren Suomen Sinettimerkin ensimmäisellä yrittämällä ja toukokuussa tavoit-

teenamme on olla ensimmäinen aikuisluistelun Tähtimerkin saava STLL:n jäsenseura. Olemme saaneet ope-

tus- ja kulttuuriministeriöltä kahteen otteeseen merkittävän seuratuen ja meidät on valittu niin kauden Hy-

väksi Kilpailunjärjestäjäksi kuin Etelä-Suomen Alueen Vuoden Tähtiseuraksikin ja olimmepa me mukana 

Klaukkalan toista jäähalliakin ajamassa. Parhaillaan jännitämme FiksuSeura -palkintojenjakoa sekä valmiste-

lemme jatkohakemusta Harrasteluistelu uuteen kukoistukseen -hankkeelle. Aina ei tärppää, mutta kun 

teemme laadukasta työtä, pidämme silmämme auki ja tartumme tilaisuuksiin, mahdollisuuksia on!   

Me olemme mukana kehittämässä lajiamme myös seuramme ulkopuolella. Valmentajamme osallistuvat 

lajin kehittämiseen Suomen Taitoluisteluvalmentajat ry:ssä, Maria Ratilainen edistää aktiivisesti Uuden-

maan Alueen toimintaa ja minulla on kokemusta useammasta taitoluisteluliiton työryhmässä työskente-

lystä. Lisäksi Katja Lähteenmäki kouluttaa taitoluisteluohjaajia STLL:n kouluttajana ja oli tällä kaudella mu-

kana myös taitoluisteluliiton tulevaa liittohallitusta valmistelevassa ehdollepanotoimikunnassa.   

Seuramme on tehnyt upeaa työtä jokaisena toimintakautenaan ja toivon, että juhlakaudestamme tulee iki-

muistoinen. Samalla kun esitän jo tässä kiitokseni kaikille seuramme toimintaa vuosien saatossa kehittä-

neille, haluan samalla myös muistuttaa, että kehittäminen on jatkuvaa ja siihen tarvitaan kaikkia meitä. Toi-

von, että intomme ja rakkautemme lajia kohtaan kantaa meitä jatkossakin eteenpäin siten, että seuramme 

ja lajimme kehittyy ja voi hyvin.  

 

Viihtykäämme jäällä ja nauttikaamme taitoluistelun riemusta nyt ja tulevinakin vuosina! 

Kaisa (ntl.hallituspj@gmail.com) 
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