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PJ:N TORSTAITERVEISIÄ 

 
On vappuaatto ja huomenna jo toukokuu – kevät tulee kohinalla ja kohta olemme jo kesässä! Olette toivottavasti jo 

huomanneet kotisivuilta, kuinka siirrymme kuun vaihteessa entistä enemmän poikkeusaikaan. Maj ja Katja jäävät jo ke-

sälomille ja tällä tietoa sen jälkeen lomautusjaksolle. Asta on vielä juhannukseen saakka töissä, mutta vain osin, ja jatkaa 

sen jälkeen kesälomalleen.  Pyrimme silti pyörittämään seuratoimintaa niin hyvin, kuin se tässä tilanteessa on mahdol-

lista ja tsempataan me kaikki omia urheilijoitamme valmentajien ohjeistamien etätreenien pariin ja muuten vaan liikku-

maan. Nyt on esimerkiksi upeaa tehdä metsälenkkejä linnunlaulua ja heräilevää luontoa ihastellen. 

Eilen kuulimme uutisia koulujen avaamisesta, mutta me jatkamme niistä huolimatta toistaiseksi aikaisempien suunnitel-

mien mukaisesti ja tähtäämme siihen, että harrasteryhmien kausi alkaisi elo-syysloman vaihteessa ja kilparyhmien toi-

vottavasti heinäkuussa. Seuraamme kuitenkin aktiivisesti tilannetta ja tiedotamme heti, jos suunnitelmat jostain syystä 

muuttuvat. Juuri tuli infoa myös koronapandemiaan liittyvästä urheiluseurojen tukimahdollisuudesta, johon ilman 

muuta perehdymme. 

Koska tämä kevät on poikkeuksellinen myös seuramme työntekijöille, haluan yhdessä seuralaisten kanssa omistaa tä-

män PJ-kirjeen valmentajillemme. Tänä keväänä emme päässeet normaaliin tapaan teitä valmentajia kuluneesta kau-

desta kiittämään tai muistamaan, mutta tähän PJ-kirjeeseen olen kerännyt seuralaisiltamme teille kiitoksia ja terveisiä.  

 

Asta, Inka, Katja, Maj ja Tarja – olette kaikki meille tosi tärkeitä! Seuralaisten terveisiä teille alla - aakkosjärjestyksessä 

totta kai  ! 

Asta 

- ”Asta meidän aurinkomme, hymyhuulin valmentaa,  

luistimet kun jalkaan solmit, lutzit, flipit opettaa. 

 

Kaaret, potkut huolelliset, hän iloisesti meille opettaa. 

Kärsivällisyys on hyve, josta voiman ammentaa. 

 

Seuraa luotsaa, laskut laatii, paljon töitä tehdä saa. 

Jotta meillä hyvä ois olla, kiittää kaikki saa Astaa.” 

- Kiitos Asta kaudesta 2019-2020 – nähdään taas pian! 

 

- Olet tosi hyvä opettamaan, koska osaat selittää ja näyttää asiat niin hyvin.  

- Olisin todella iloinen, jos opettaisit minua syksylläkin! 

- Vetämäsi jäät ovat olleet tällä kaudella mukavia ja kauden päättänyt kotikisa oli huippukiva! 

- Tunneillasi luistellaan aina hymy huulilla, erinomaisessa valmennuksessa ja hyvässä seurassa! 

- Vaikka joskus tunneille tullessa väsytti, tunnin jälkeen fiilis oli aina mahtava. Kiitos, kun teet tunnit meille vai-

keustasoltaan juuri sopivan nousujohdanteisiksi! 

- Treeneissäsi on aina sopivasti vanhaa ja sopivasti uutta – valmennustyylisi tukee oppimista tosi hyvin! 

- Kiitos tosi kivasta kaudesta ja hyvää sekä oikein lämmintä kesää! 

- Lämmin kiitos Asta sinulle kuluneesta kaudesta.  

- Kiitos innostavista, hauskoista, kannustavista ja opintäyteisistä treeneistä! 

- Kiitos Asta kaiketa työstäsi, mitä teet seuran eteen! 

- Voi kuinka toivon, että pääsisimme taas pian treenaamaan tunneillesi! Ikävä sinua ja kaikkia luistelukavereita! 

 



 

Inka 

- Olet ihana, empaattinen, hauska, kannustava ja ennen muuta taitava valmentaja. 

- Kiitos, että jaksat hienosti joukkueemme käkätystä! 

- Taidoistasi kertoo paljon se, että keksit meille kaiken aikaa uutta pientä twistiä, millä mielenkiintomme pysyy 

yllä ja jaksamme keskittyä, vaikka treeniajat ovatkin osin haasteelliset. 

- On upeaa, että hulluttelet kansamme ja eläydyt ihanasti kisateemaan kisoissa mm. itsekin haltiattareksi pukeu-

tuen! 

- Kiitos, että kelpaamme kaikki sinulle sellaisena, kuin olemme ja osaat silti tökkiä ja haastaa meitä yrittämään 

vielä vähän enemmän. 

- Osaat käyttää jäät tehokkaasti ilman, että arvokas jääaika menee höpöttelyyn – sen osuuden hoidamme hie-

nosti kopissa jäätä ennen tai sen jälkeen! 

- Heittäytymisesi on upeaa – esimerkiksi joulutapahtumassa osallistuminen esitykseemme yhdessä tyttäresi 

kanssa oli ikimuistoinen – KIITOS! 

- Huomioit joukkuelaiset ryhmänä, mutta myös yksilöinä – on meille joukkuelaisille todella tärkeää! 

- Kiitos kuluneesta kaudesta koko joukkueen puolesta ja oikein ihanaa, aurinkoista ja rentouttavaa kesää! 

- Ikävä jäälle ja tunneillesi on jo kova!! Tsemppiä niin sinulle kuin joukkueellekin – toivottavasti nähdään pian!! 

Katja 

- ”Yritä, uskalla, ponnista lisää, hyppää ja pyörähdä, taivuta sisään. 

Neuvoja, vinkkejä Katja kun antaa, oppi ja kehitys pitkälle kantaa. 

 

On ilo ja rauha, kun Katja on jäällä, tee tuhon nyt vaaka ja akseli täällä. 

Nyt musiikkiin liuku ja ponnista tästä, mä haluan nähdä sut yrittämässä. 

 

Mä kannustan sua, meni syteen tai saveen, sun kyynelet pyyhin ja näytän sen toteen. 

Ett’ kovaa kun tahdot ja yrität vielä, voit tavoitteet saavuttaa elämän tiellä!” 

- Kiitos Katja kaudesta 2019-2020 – pian nähdään taas! 

 

- Olet valmentajana hauska ja keksit aina kaikkia kivoja juttuja ja vitsejä! 

- Kiitos taas kivasta luistelukaudesta ja aurinkoista kesää! 

- Olet Majn kanssa ihan paras valkkukaksikko ja teitä on jo kova ikävä – toivottavasti pääsemme pian takaisin 

jäälle!  

- Kiitos tästä kaudesta, kun tsemppasitte ja kannustitte, vaikka välillä tuntui, että en onnistu. Annoitte Majn 

kanssa paljon hyviä ohjeita ja opin vaikka mitä uutta! 

- Sulla on paljon kaikkia hauskoja uusia ideoita, joita on tosi kiva päästä aina testaamaan. 

- Kiitos Katja ammattitaitoisesta työstäsi ja joustavuudestasi. Työotteesi on juuri oikeanlainen ja osaat kohdella 

luistelijoita hienosti tilanteessa kuin tilanteessa.  

- Osaat upeasti kannustaa ja tsempata lapsia kilpailutilanteissa! Taito, joka merkitsee paljon niin luistelijoille kuin 

vanhemmille! 

- Viime viikkojen hienosti videoidut treeniohjeesi ovat olleet tosi hyviä ja auttaneet paljon – iso kiitos niistä! 

- Muista syödä kesällä paljon jäätelöä ja vähän ikävöidä meitä luistelijoita – leirillä toivottavasti pian nähdään! 

- Ihanaa lomaa ja paljon aurinkoisia päiviä! 

- Kiitos Katja kaudesta, tsemppiä ja hyvää kesää!  

Maj 

- ”Maj on välillä tulta ja tappuraa, kun hermo menee ja kiukuttaa, 

On iloa, naurua raikuvaa, kun Maj hallilla touhottaa. 

 

Hän vanhemmat hurmaa ja oppilaan niin, opettaa, puhuu sut tainnoksiin. 

Hän askelet taitaa ja käyttää myös laittaa, näin oppilaat taipuu myös axeliin. 

 

On suurella tunteella mukana hän, ja kaikkensa antaa, myös enemmän. 

Hän sydämen omaa ja on se niin somaa – hän äitinä saa minut ilosta, onnesta kyyneliin.” 



- Kiitos Maj kaudesta 2019-2020 – pian taas jatketaan! 

 

- Olet tarpeen tullen tiukka, mutta valmentajana myös tosi kannustava. 

- Olet ihana huumorityyppi! 

- Sun kannustuspuheet jäällä on ihan parhaita!  

- Olette Katjan kanssa mun lempparivalmentajat ja odotan kovasti, että pääsemme pian takaisin treenaamaan 

yhdessä! 

- Majlle iso kiitos asiantuntevasta valmennuksesta ja hyvästä yhteistyöstä. 

- Olemme onnekkaita, että lapsillamme on kaltaisesi tsemppaava ja kannustava valmentaja, jonka läsnäolo eten-

kin kilpailutilanteissa on erityisen lämmittävää ja tsemppaavaa! 

- Kiitos kaikista tsempeistä ja uskosta minuun, opin niiden avulla paljon uutta ja pääsin eteenpäin! 

- Tsemppiä Maj kesään ja iso kiitos kuluneesta kaudesta – olette Katjan kanssa ihania valmentajia! Onneksi vii-

meistään alkusyksystä taas nähdään! 

- Asenteesi ja omistautumisesi on poikkeuksellista – kiitos, että olet aidosti välittävä valmentaja! 

- Kiitokset Maj hauskasta kaudesta ja iloista kesälomaa! 

- Muista syödä kesällä paljon jäätelöä ja vähän ikävöidä meitä luistelijoita – leirillä toivottavasti pian nähdään! 

- Ihanaa kesälomaa – pian taas jo nähdään! 

Tarja 

- ”Tarja meidän Päivänsäde! Hallille kun kiiruhtaa, 

raikuu nauru, poskeen puna – luistelu on ihanaa! 

 

Hyppää, jousta, katse eteen, Tarja mua ohjeistaa, 

käsi tuonne, kierrä vähän – jäähän katsoa ei saa! 

 

Voimat loppuu, en mä jaksa, maitohappo pakottaa, 

polje, polje, vielä vähän – Tarja aina tsemppaa, kannustaa!” 

- Kiitos Tarja kaudesta 2019-2020 – syksyllä taas jatketaan! 

 

- Kausi sinun tunneillasi oli jälleen ihana, vaikkakin liian aikaisin päättynyt – kiitokset taas! 

- Olet erittäin monipuolinen ja motivoitunut valmentaja, enkä malta odottaa, että pääsemme syksyllä jatkamaan 

harjoituksia. 

- Asenteesi ja iloisuutesi tunneilla olet vertaansa vailla ja olemme todella onnekkaita, kun saamme luistella sinun 

valmennuksessasi – ymmärrät meidän aikuisten rakkauden lajiin ja ison intohimomme oppia lisää! 

- Kannustat meitä upeasti ja osaat etsiä aina uuden tien oppimiseen, jos joku asia ei heti aukene – olet paras val-

mentajani ikinä! 

- Iso kiitos Tarja kuluneesta kaudesta! Pidät todella hyviä treenejä ja osaat kannustaa ja innostaa meitä luisteli-

joita erinomaisesti!  

- Toivottavasti pääsen taas pian treenaamaan valmennukseesi – on ikävä jäätä, sinua, treenejäsi ja kaikkia luiste-

lusta saamiani ystäviä! 

- Kiitos Tarja innostasi aikuisluisteluun, asenteesi on mahtava ja tuntisi meille todella tärkeitä. 

- Kiitos upeasta kaudesta ja oikein rentouttavaa ja aurinkoista kesää Tarja! 

 

Isot kiitokset, ja varmasti myös kaikkien seuralaisten puolesta, haluan esittää myös taitaville ja meille tuiki tärkeille oh-

jaajille, kilparyhmien joukkueenjohtajille, hallituksenjäsenille, aktiiville sekä kaikille vanhemmille ja totta kai myös luiste-

lijoille – teillä kaikilla on merkittävä rooli seuratoimintamme pyörittämisessä! 

Kiitokset kaudesta 2019-2020 ja onnea ja iloa uuteen, ensi viikolla alkavaan, kauteen 2020-2021! 

 

Iloista vappua kaikille toivottaen, 

 

Kaisa (ntl.hallituspj@gmail.com) 
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