
                     PJ-kirje elokuu 2020  

 

 

 

 

KOHTI UUSIA ILOJA, ELÄMYKSIÄ JA ONNISTUMISIA! 

 

Jäähallin ovet ovat jälleen auki ja kilparyhmäläiset ovat jo palanneet harjoitushalliin treenaamaan. Myös kisahallin jäädy-

tys on alkamassa ja seuralaisten iloksi jäästä löytyy ensi kaudella myös NTL:n logo, jonka päällä voi piruetteja pyöriä tai 

jonka ylitse valssihyppyjä loikata. Harrasteryhmien alkuun onkin enää vain pari viikkoa ja valmistelut ovat onneksi hy-

vässä vauhdissa . 

Haastavan kevään jälkeen on ihanaa, että saimme käynnistettyä seuratoiminnan normaalisti. COVID19-pandemia on yhä 

kuitenkin joukossamme, joten tehdään kaikki kaikkemme, että voisimme luistelua ongelmitta jatkaa läpi koko kauden ja 

nauttia taitoluistelun riemusta. 

Pandemia vaikuttaa myös luistelukautemme tapahtumiin. Päätimme varmuuden vuoksi peruuttaa jo keväälle pidetyksi 

aiotun seurajuhlan, mutta syksylle on suunnitteilla silti kaikkea muuta mukavaa. Seurapaitapäivä 29.9.2020 lähestyy jäl-

leen ja seurapäiväkin on suunnitteilla. Joulukuussa syyskauden on tarkoitus huipentua Liisa Ihmemaassa -juhlanäytök-

seen ja kauteen osuu niin kotikisoja kuin muitakin mukavia tapahtumia. Toivotaan, että kaudesta tulee kaikin puolin me-

nestyksekäs ja onnistunut.  

Myös minä olen päättymässä 10-vuotiseksi venynyttä aktiiviuraani seuratoiminnan vapaaehtoisena. Eri rooleista koostu-

nut pesti on ollut pitkä ja tapahtumarikas, mutta ennen muuta opettavainen ja rakas. Olen saanut tutustua lukuisiin iha-

niin ihmisiin ja kokea upeita ja unohtumattomia tapahtumia, elämyksiä ja onnistumisia yhdessä seuralaisten kanssa sekä 

osallistua seuramme kehittämiseen. Vaikka olen välillä painanut seuran parissa ns. pitkää päivää, on hienoa tietää, että 

olen ollut mukana tekemässä tärkeitä asioita, joista on iloa lukemattomille taitoluistelijoille ja taitoluistelun ystäville. 

Siinä sivussa opin itsekin luistelemaan paremmin . 

Jotta muutos ei olisi liian iso, autan ensi vuonna vielä kisajärjestelyissä, mutta luovutan puheenjohtajan nuijan eteen-

päin. Eilisessä kevätkokouksessa valitsimme uuden hallituksen ja puheenjohtajan, Stiina Airion. Olen Stiinalle tehtävään 

innostumisesta todella kiitollinen – on hienoa luovuttaa itselle rakkaaksi muodostunut seura osaaviin ja aktiivisin käsiin. 

Stiinan ensimmäiset terveiset seuralaisille alla: 

Hieman yllättyneenä, mutta luottamuksesta kiittäen astun Kaisan “neljän peninkulman saappaisiin” ja 

yritän sirolla 38’llani täyttää ne parhaani mukaan – paljon on tehtävää ja opittavaa, mutta uskon, että 

avoimella kommunikoinnilla ja hyvällä yhteistyöllä sekä muiden hallituslaisten, että valmennuksen mah-

tavalla tuella saamme jatkettua hedelmällistä ja kehittävää seuratoimintaa luistelijoidemme, valmen-

nuksen ja tukijoukkojen parhaaksi. Me kaikki opettelemme uusia käytänteitä ja “uutta normaalia” koro-

nan seurauksena niin työelämässä, kotona kuin kouluissa – näin myös harrastetoiminnassa – ja toivon-

kin, että lähestytte niin minua kuin muita hallituksen jäseniä matalalla kynnyksellä, mikäli jokin asia huo-

lettaa tai mietityttää. Pidetään toisistamme huolta ja mahdollistetaan kaikki omalla vastuullisella toimin-

nallamme turvallinen ja iloinen harrastusilmapiiri, jossa kaikkien on hyvä olla. Aivan mahtavaa kauden-

aloitusta kaikille – hallilla tavataan! 

Alla oleva sähköposti siirtyy Stiinan käyttöön piakkoin ja muilta osin Stiinan ja uuden hallituksen yhteystiedot päivitetään 

seuran sivuille lähipäivinä. 

 

Kiitokset teille kaikille yhteisistä vuosista ja oikein ihanaa, iloista ja aktiivista taitoluistelukautta 2020-2021!  

Kaisa (ntl.hallituspj@gmail.com) 
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