
HARRASTE KAUSISUUNNITELMA 2022 SYYSKAUSI päivitetty 11.9.2022

Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry

vko 42 syysloma - ei harjoituksia

HUOM. NTL varaa oikeudet kaikkiin muutoksiin

Syyskausi vko 36-50

vko 36 vko 37-38 vko 39-40 vko 41 vko 42 vko 43-44 vko 45-46 vko 47-48 vko 49 vko 50 Huomioitavaa

Välke & Vauhti: 

harjoittelun 

pääpaino 

Ryhmiin 

jakautuminen ja 

jäähän 

tutustuminen 

Liikkuminen eri 

tavoin, 

perusaskeleet ja 

hyppääminen. 

Hypyt eri tavoin, 

pyöriminen, liuku 

ja teränkäyttö.  

Viikko 40 

Kaveriluistelu: 

kaveri mukaan 

jäälle.

Ratoja opituista 

asioista + extra 

musaluistelut

Syysloma EI 

HARJOITUKSIA 

(Mahdollisesti 

korvausvuoroja)

Käännökset, 

erilaiset liu'ut 

suoralla ja 

kaarella, kaaret

Valssihypyn 

alkeet, sirklaus 

eteen ja taakse, 

vauhti

Opittujen 

asioiden 

yhdistely ja 

kertaus + 

joulunäytöksen 

harjoittelu

Joulunäytöksen 

harjoittelu

Joulunäytöksen 

harjoittelua ja 

näytös viikolla 

51 (arki-ilta)

Harjoitukset PERUTTU lauantaina 

5.11.2022 Pyhäinpäivän vuoksi.

Harjoitukset PERUTTU la 26.11. 

2022 NTL:n kisojen vuoksi.

Harjoitukset PERUTTU la 17.12. 

2022 Kurran turnauksen vuoksi. 

Korvausvuorot ilmoitetaan 

myöhemmin.

Kiiturit: 

harjoittelun 

pääpaino

Liikkuminen eri 

tavoin ja 

perusaskeleet

Perusaskeleet, 

teränkäyttö, vh, 

Usp, liu'ut, 

ylävartalon liike

Kaaret, 

kolmoset, vh, 

salchovin ja 

tulpin alkeet, 

SSp

Opittujen 

asioiden kertaus 

ja yhdistely + 

extra 

musaluistelut

Syysloma EI 

HARJOITUKSIA 

(Mahdollisesti 

korvausvuoroja)

Käännökset, 

perusaskeleet, 

1S, 1T, CSp, liu'ut

Ritin alkeet, 

piruettien 

perusasennot, 

vauhti

Opittujen 

asioiden 

yhdistely ja 

kertaus + 

joulunäytöksen 

harjoittelu

Joulunäytöksen 

harjoittelu

Joulunäytöksen 

harjoittelua ja 

näytös viikolla 

51 (arki-ilta)

Harjoitukset PERUTTU lauantaina 

5.11.2022 Pyhäinpäivän vuoksi.

Harjoitukset PERUTTU la 26.11. 

2022 NTL:n kisojen vuoksi.

Harjoitukset PERUTTU la 17.12. 

2022 Kurran turnauksen vuoksi. 

Korvausvuorot ilmoitetaan 

myöhemmin.

Taiturit: 

harjoittelun 

pääpaino

Liikkuminen eri 

tavoin, liu'ut ja 

perusaskeleet

Perusaskeleet, 

teränkäyttö, vh, 

1S, 1T ja Usp ja 

SSp

Kaaret, 

kolmoset, 1Lo, 

1F, CSp, 

haastavat liu'ut

Opittujen 

asioiden kertaus 

ja yhdistely + 

extra 

musaluistelut

Syysloma EI 

HARJOITUKSIA 

(Mahdollisesti 

korvausvuoroja)

Perusaskeleet, 

käännökset, 

yksöishypyt, 

piruettien 

variaatiot

Omien 

liikesarjojen 

suunnittelu ja 

opittujen 

asioiden kertaus

Opittujen 

asioiden 

yhdistely  + 

joulunäytöksen 

harjoittelu

Joulunäytöksen 

harjoittelu

Joulunäytöksen 

harjoittelua ja 

näytös viikolla 

51 (arki-ilta)

Harjoitukset PERUTTU lauantaina 

5.11.2022 Pyhäinpäivän vuoksi.

Harjoitukset PERUTTU la 26.11. 

2022 NTL:n kisojen vuoksi.

Harjoitukset PERUTTU la 17.12. 

2022 Kurran turnauksen vuoksi. 

Korvausvuorot ilmoitetaan 

myöhemmin.

HUOM. NTL varaa oikeudet kaikkiin muutoksiin


