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INNOSTUMISTA JA YLPEYTTÄ 

Juhlakautemme kevät on käynnistynyt ja suunniteltavaa, selvitettävää ja toteutettavaa on yllin kyllin. On suo-

rastaan huumaavaa ajatella, mitä kaikkea meillä on edessä ja vaikka tiedän kaiken tulevan vaativan paljon 

vähintäänkin pientä puuhailua, en siltäkään malttaisi odottaa kaikkia kevään tapahtumia: kevään kisoja, ke-

vätnäytöstä, seuran juhlatapahtumaa ja toukokuista Mov(i)es on Ice II-kilpailua, johon olemme saaneen aivan 

käsittämättömän huikean tuomariston (josta lisätietoa lähipäivinä )! 

Kevätnäytös on aina kevään päätapahtuma ja juhlakautta kun vietämme, tarkoitus on käynnistää senkin val-

mistelut hyvissä ajoin ja tehdä kaikki ennennäkemättömällä innolla huikeaan lopputulokseen tähdäten. 

Teema päätettäneen jo ensi viikolla, jolloin pääsemme pohtimaan julistetta ja voimme käynnistää tarkemmat 

suunnittelut. Toivottavasti teistä taas mahdollisimman moni intoutuu mukaan valmistelutyöhön – vain yh-

dessä saamme aikaan parasta !  

Samoin huhtikuun alussa pidettävän seurajuhlamme valmistelut ovat käynnissä. Kerromme tapahtumasta 

lisää heti kun saamme kaikki palaset kohdalleen. Myös kausijulkaisun työstäminen on alkamassa ja toivon, 

että saamme sen ideointia ja toteuttamista varten loistavan porukan kasaan. Kausijulkaisu on konkreettinen 

kuluvan kauden muisto, jota ainakin meillä luetaan uudestaan ja uudestaan hymyssä suin ja me luonnollisesti 

haluamme, että juhlakauden julkaisu on sisällöltään mitä mainioin. 

Kevättä leimaan myös Lasten ja Nuorten Tähtimerkin uusinta-auditointiin sekä Aikuisten Tähtimerkin ensiau-

ditointiin valmistautuminen. Olemme enemmän kuin ylpeitä saadessamme kantaa Olympiakomitean myöntä-

mää, lasten ja nuorten laadukasta toimintaa osoittavaa, Tähtimerkkiä ja haluamme pitää merkistä kiinni. Vas-

taavasti tavoitteenamme on saada sama merkki myös aikuisluistelullemme, joka on aktiivista, monipuolista ja 

innostavaa. Frozen Mistrals- joukkueemme on oivallinen esimerkki ryhmästä, joka haluaa kehittyä yhdessä 

sekä nimenomaan nauttia luistelusta ja samaa taitoluistelun riemua on havaittavissa myös useilla aikuisten 

yksinluistelutunneilla, joilla rohkeimmat harjoittelevat jopa kaksoishyppyjä! 

Tähtimerkistä saan hyvän aasinsillan kuluvan viikonlopun keskusteluihin ja taitoluistelussa esiin nousseisiin 

valmentamisen epäkohtiin, jotka ovat ainakin minua järkyttäneet. Samalla olen tullut entistä ylpeämmäksi 

siitä, mitä meillä on. Vaikka Tähtimerkin kantaminen ei itsessään varmista sitä, että tähtiseuroissa on kaikki 

asiat kunnossa, Tähtimerkistä huolehtiminen on mitä oivallisin keino seuratoiminnan laadukkuuden varmista-

miseen kaikilla toiminnan osa-alueilla. Ja tuo laadunvarmistaminen on meille kunnia-asia!  

Me voimme olla monesta asiasta ylpeitä. Vaikka olemme pieni seura, me olemme toimiva kokonaisuus, jolla 

on osaavat ja luistelijoistamme välittävät valmentajat, jotka tunnen hyvin ja joiden tekemää erinomaista 

työtä arvostan isosti. Meillä on selvästi määritetyt tehtävänkuvat eri toimijoille sekä yhteistyön, avoimuuden 

ja arvostuksen toimiva kulttuuri sekä erinomaiset arvot – mm. taitoluistelun riemu, kannustava ilmapiiri ja 

luistelijoiden tasa-arvoinen kohtelu – toimintaamme ohjaamassa. Ja mikä tärkeintä: meillä on halu jatkuvaan 

kehittämiseen: ongelmia ja haastavia tilanteita tulee vastaan aina ja kaikkialla, mutta tärkeintä on se, miten 

niihin suhtaudutaan. Ne tulee kohdata, ratkaista ja niistä tulee oppia sekä toimintaa niiden perusteella kehit-

tää. Aina. 

Pitäkäämme yhdessä huolta seurastamme ja meistä. Ollaan avoimia, aktiivisia ja arvostetaan sitä, mitä 

meillä on. Meillä on hyvä ja turvallista harrastaa ja tehkäämme yhdessä töitä sen eteen, että näin olisi 

myös jatkossa.  
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