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PJ:N TORSTAITERVEISIÄ 

 
Jäähalli on suljettuna toista viikkoa ja harjoitukset ovat siirtyneet koteihin. On ollut hienoa nähdä valmentajien panostus 

etäharjoitusten valmisteluun sekä sosiaalisesta mediasta seurata, miten hyvin luistelijamme ovat ottaneet harjoitukset 

vastaan. Harjoituksia kannattaakin nyt tehdä ahkerasti, jo itse taitoluistelun, mutta myös muun hyvinvoinnin vuoksi – 

liikunnan avulla jaksamme varmasti kaikki nämä normaalista elämänrytmistä poikkeavat päivät paremmin. 

Seuratyössä keskitymme tällä hetkellä etäharjoitusten lisäksi tulevan kauden suunnitteluun. Esillä on ollut mm. kysymyk-

siä siitä, voisimmeko aloittaa kauden 2020-2021 normaalia aikaisemmin ja selvittelemme parhaillaan asiaa. Lisäksi odot-

telemme lisätietoja siitä, miten saamme varattua jäähallilta jäitä syksyksi siirrettyjä tapahtumiamme varten. Seurajuhlan 

varauksen olemme jo saaneet alustavasti siirrettyä perjantaille 11.9.2020, mutta odottelemme vielä vahvistusta siitä, 

saammeko siirrettyä Liisa Ihmemassa -näytöksen suunnitellusti lauantaille 19.12.2020. Seuramme hallitus kokoontuu 

seuraavan kerran 30.3.2020 ja sen jälkeen toivottavasti olemme taas askeleen pidemmällä monessa asiassa. 

Tämän viikon tärkeimpiä uutisia ovat: 

1) NTL on Suomen ensimmäinen lasten ja nuorten ja aikuisten Tähtiseura! 

Maaliskuussa toteutettu Tähtiseura-auditointi onnistui erinomaisesti. Saimme auditoijilta paljon kiitoksia mm. seuratoi-

minnastamme heijastuvasta yhteisöllisyydestä sekä luistelun ilon keskiössä pitämisestä ja mikä hienointa, luvan kantaa 

vastedeskin lasten ja nuorten Tähtimerkkiä sekä uutuutena myös aikuisten Tähtimerkkiä. Saavutuksemme on historialli-

nen, sillä olemme ensimmäinen Suomen Taitoluisteluliiton alainen aikuisten Tähtiseura ja siten myös ensimmäinen, jolla 

on sekä lasten ja nuorten että aikuisten Tähtiseuramerkit! Jäähallin seinään kiinnitettävä uusi sekä vihreästä (lapset ja 

nuoret) että punaisesta (aikuiset) tähdestä koostuva Tähtimerkki meille luovutetaan todennäköisesti juhlallisesti vasta 

syksyn seurajuhlassa, mutta jo sitä ennen voimme käyttää merkkiä kaikessa viestinnässämme. 

Kiitos kaikille seuramme Tähtiseurapolulla mukana oleville – eli kaikille seuralaisille! Tähtiseuran yhdistelmämerkki on 

seurallemme upea saavutus, josta saamme kaikki olla ylpeitä! 

2) 31.3.2020 vietetään seurapaitapäivää - #Seurapaitapäiväkotona! 

Olympiakomitea on kutsunut kaikki urheiluseurojen jäsenet osoittamaan yhteisöllisyyttään ja tukeaan vaikeassa tilan-

teessa oleville urheiluseuroilla. Seurapaitapäivää vietetään tällä kertaa sosiaalisessa mediassa ja seuran tavoitteena on 

osallistua kampanjaan näkyvästi pukemalla 31.3.2020 seurapaita tai muu seuravaate päälle ja postaamalla kuvia someen 

tunnisteilla #seurapaitapäiväkotona ja #seurasydän. Otan myös ilomielin ensi tiistaina seuralaisten kuvia vastaan sähkö-

postitse tai whatsappilla, jotta saamme seurapaitapäivän näkymään myös seuran Facebookissa ja Instagramissa. 

3) Kauden Seuratoimijan valinnan kolmen kärki on selvillä! 

Ensimmäistä kertaa palkittavaksi Kauden Seuratoimijaksi jätettiin määräpäivään 14.3.2020 mennessä mukavasti ehdo-

tuksia. Kolme eniten ehdotuksia keränneitä olivat aakkosjärjestyksessä Stiina Airio, Liisa Kuri ja Salla Ålander, joiden kaik-

kien työ seuratoimintamme eteen on kuluvalla kaudella ollut merkittävää. Syksyn seurajuhlassa selviää, kuka heistä saa 

kunnian olla Kauden 2019-2020 Seuratoimija. Kiitokset kaikille ehdotuksia jättäneille ja ennen muuta kiitokset kärkikol-

mikolle sekä kaikille muille seuratyön puurtajille – seuran ja sitä kautta luistelijoidemme eteen tekemänne vapaaehtois-

työ on arvokasta ja mahdollistaa seuratoimintamme kukoistuksen ja monipuolisuuden!   

 

Iloista mieltä, liikunnan riemuja ja auringonpaistetta kaikille toivottaen, 

 

Kaisa (ntl.hallituspj@gmail.com) 
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