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ARVOT TAITOLUISTELUN RIEMUN TAKAAJINA 

Jouluun on enää muutamia päiviä ja osa luistelijoistamme on jo hyvin ansaitsemallaan joululomalla. Kil-

paryhmäläisillä on vielä muutamia jäitä jäljellä, mutta ensi viikolla hekin voivat heittää luistimet hetkeksi 

nurkkaan – tai tehdä kuten me ja pakata ulkoluistimet joululomalle mukaan, mitenkäs muutenkaan . 

Syyskausi päättyi 14.12.2019 vietettyyn onnistuneeseen Joulukarkelot-joulutapahtumaan, jossa saimme 

nauttia niin riemastuttavista esityksistä kuin jouluisista herkuistakin. Joulutapahtuma toimi samalla myös 

onnistuneen syyskauden puumerkkinä, jonka jälkeen voimme ilolla ja innolla siirtää katseen tulevaan, ke-

vääseen ja seuran juhlakauden päätapahtumiin.  

Kuluvaa kautta on leimannut iloinen tekemisen meininki, mikä on erinomaista seuran 11.12.2019 päivitet-

tyjä arvoja ajatellen. Arvot ovat meille tärkeitä niin seuratoiminnan kehittämisessä, seuran toiminnan laa-

dukkuuden toteuttajana ja meidän kaikkien viihtymisen ja hyvinvoinnin turvaajina.  

Joululahjatoiveenani esitän, että me kaikki opettelemme ulkoa seuramme viisi arvoa ja pyrimme joka kerta 

hallilla käydessämme edistämään niistä ainakin yhtä esimerkiksi jollakin alle ideoimastani tavalla: 

- Iloinen yhteistyö: osallistumme aktiivisesti seuran toiminnan ja tapahtumien järjestämiseen tai tar-

joamme apuamme vaikka ex tempore luistelijoille, valmentajille tai talkoolaisille. Olemme iloisia, 

auttavaisia ja pidämme yhteisöstämme huolta. Tervehdimme iloisesti toisiamme. 

- Aktiivisuus: olemme aktiivisia ja touhukkaita ja kannustamme myös luistelijoitamme aktiiviseen 

elämäntapaan niin jäällä kuin treenien ulkopuolellakin. Annamme sporttisuutemme näkyä! 

- Taitoluistelun riemu: huolehdimme siitä, että meillä kaikilla on kivaa ja että toimintamme on taito-

luistelun riemua synnyttävää. Varmistamme, että seurassamme viihdytään ja että taitoluistelun rie-

musta nauttiminen on helppoa ja koukuttavaa. Levitämme taitoluistelun iloa ja riemua. 

- Kannustava ilmapiiri: välitämme toisistamme ja kannustamme toisiamme niin jäällä kuin oheisissa 

tai vaikka tapahtumia järjestäessämme. Kannustamme oppimaan ja yrittämään ja vaikutamme sii-

hen, että ilmapiirimme on uuden oppista tukeva ja kaikille kannustava ja turvallinen. Tsemp-

paamme ja tuemme – kehumme! 

- Luistelijoiden tasa-arvoinen kohtelu: huolehdimme siitä, että kohtelemme luistelijoita – ja meitä 

muitakin – tasa-arvoisesti kaikille aikaa ja ohjausta antaen ja kaikista välittäen. Välitämme ja an-

namme välittämisemme näkyä. 

Arvot olemme me ja arvojen toteuttamisesta olemme vastuussa me. 

Kiitokseni teille kaikille onnistuneesta syyskaudesta ja iloa ja intoa tulevaan seuramme 30. toimintakau-

temme kevääseen! Edessä on vielä vaikka mitä ja paljon touhua sekä tohinaa, mutta toivottavasti vielä 

enemmän oppimisen iloa ja taitoluistelun iloa! Siinä, missä nyt syksyllä käynnistelimme juhlakautemme juh-

lintaa, keväällä hauskanpitoa on edessä toivottavasti vähintäänkin kaksin verroin!  

 

Rentouttavaa ja tunnelmista joululomaa kaikille toivottaen, 

Kaisa (ntl.hallituspj@gmail.com) 
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