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Näytöksen suunnittelu: 
Mariisa Luoto, Ida Ritamies, Katariina Autero, Taina Olkinuora ja Heidi Kajander-Maavuori

 sekä luistelukouluohjaajat ja luistelijat. Aikuisluistelu: Katariina Tervahartiala sekä luistelijat

Hyvinkään taitoluistelijat esiintyjät
Huuskonen Jasmin, Laios Venla, Lepistö Elina, Letto Inkamari, Myllynen Iida, 
Oksanen Maiju, Palander Mona, Ryymin Ronja, Saarimaa Nea ja Summanen MeeriKv

Huttunen Anni, Kajoniemi Veera,  Kylliäinen Alina, Lehtonen Annika, Martelius Minja, Marti-
kainen Veera, Niemi Elli, Peltola Vilma, Rombacheva Julia, Virtanen Aada ja Virtanen Inka

Gadri Sonja, Irmasto Silja, Kallio Sara, Makkonen Meri, Mäkelä Anni, 
Salonen Aina, Toiviainen Nelli ja Väisänen Inka

K2

Keh
Haimila Kerttu, Huotari Fiinu, Isosomppi Anni, Liuha Sinja, Makkonen Ida, 
Martola Tuuli, Määttä Silja, Peetso Kätlin, Wuorio Mea ja Ylikauppila EnniTaitajat

Laihonen Joanna ja Oksanen Elina

Komulainen Sari, Korppinen Outi, Olkinuora Taina, Iso-Kuusela Kati, 

Kalenius Riina, Komulainen Sari, Lehtiniva Kimi, Leinonen Kirsi, 

Niemimuukko Heidi, Nordlund Katja, Sainio Suvi, Taponen Helena, 

Tervahartiala Jutta, Tervahartiala Katariina

Harrastajat

Luistelukoulu

Aikuisluistelijat

Autero Eerika, Heijasto Alisa, Kantinkoski Saana, Mulder Lara, Pitkänen Minna, Pitkänen 
Mira, Saastamoinen Ella, Summanen Elsa, Tonteri Aino, Vapaniemi Kiia ja Äikäs NellaK1

Barinova Emilia, Hacklin Iiris, Hacklin Maj, Jalassola Lumi, Kallio Sara, Koskela Riina, 
Laukkanen Katri, Lehtonen Anniina, Linsen Marianna, Maavuori Hanna, Makkonen 
Ines, Mulder Lily, Tikkari Matilda ja Vuorenmaa Janina
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Heidi Sarenius
HyTL:n puheenjohtaja

Puheenjohtajan tervehdys 
Sydämellisesti tervetuloa 
Hyvinkään Taitoluistelijoiden 
30-vuotisjuhlagaalaan!

Itselläni on ollut ilo olla mukana 
tästä seuran taipaleesta yhden 
kolmanneksen ajan, 
ensin luistelijan vanhempana, 
sitten hallituksen varajäsenenä, 
myöhemmin jäsenenä ja kuluvan 
vuoden puheenjohtajana. 
Jo tuon kymmenen vuoden
 aikana seurassamme on tapah-
tunut monen monta muutosta ja 
kehitystä sekä rakkaita muistoja 
on kertynyt roppakaupalla. 
Seura on kehittynyt ja kasvanut 
vuosien varrella niin valmenta-
ja- kuin luistelijamäärissäkin, osa 
luistelijoista on siirtynyt uusien 

haasteiden pariin ja 
paljon uusia innokkaita luisteli-
joita on saapunut seuraamme. 
Tänä päivänä meillä on noin 60 
nuorta kilpailijaa eri sarjoissa, 
muutama harrastajana jatkanut 
entinen kilpailija, kymmenisen 
kehitysryhmän luistelijaa,
yli 90 luistelukoululaista ja 
parisenkymmentä aikuisluistelijaa, 
joista myös osa kilpailee. 
Varsinaisia valmentajia meillä 
on tällä kaudella ollut viisi ja 
noin kymmenen 
luistelukouluvalmentajaa.
Ja tietysti seurassamme vaikut-
taa myös mieletön määrä 
aktiivisia ja ideoita pursuavia 
luistelijoiden vanhempia.
Tämä huipputiimi on valmistellut 
teille upean juhlagaalan, joka 
vie teidät vuosikymmenestä ja 
tunnelmasta toiseen. Tervetuloa 
nauttimaan kanssamme
mahtavista esityksistä ja ehkä 
saamme entisten luistelijoidemme 
kohdalla heräämään muutaman 
muistonkin vuosien takaa…



JuhlaGaalan ohjelma
1. Liput saapuvat 
    Hyvinkäänkylän puhallinorkesteri, Sinitakkien marssi 
    (säv. G. Malmsten, sov. A. Kuikka) joht. J. Palonen

2. Mira Pitkänen, Maamme (Pacius) 

3. Hyvinkäänkylän puhallinorkesteri, Aamu Airistolla 
    (säv. P. Viherluoto, sov.t H. Virkki) 

4. Aikuisluistelijat, Elvis Presley: Can’t help falling in love + Jailhouse rock 

5. K2 sekä Hyvoli, Abba: Dancing Queen

6. KV-ryhmä, Michael Jackson: Triller 

7. K1-ryhmä, Bonnie Tyler: I need A hero

8. Riina Koskela, kilpaohjelma 

9. Hyvinkään Jää-Ahmat, Hyvinkään Ringette sekä 
    KV, K1, K2, ja Taitajat -ryhmäläisiä: Den Glider in -tribuutti HyTL:lle

 

VÄLIAIKA 30 min 

 

10. Luistelukoulu, yllätysnumero

11. K2 ja K3, Aqua: Barbi Girl

12. Venla Laios, kilpaohjelma    

13. Cecilia Törn ja Jussi-Ville Partanen, Jäätanssin lyhytohjelma

14. Taitajat (Hyvoli taustalle), Rihanna: Umbrella

15. Luistelukoulu isot + KEH, Robin: Boom kah

16. Elina Lepistö, kilpaohjelma 

17. Luistelukoulu pienet, Live on Aid Uusi lastensairaala 2017: Lohtu 

18. Kim Lehtineva, Taikuri

19. KV, K1, K2 ja Taitajat, Cheek: Alpha omega

20. Kaikki seuran luistelijat, Tuuli: Hyvää syntymäpäivää! 



ää kiilsi, valot olivat 
himmeällä. ”Yli sadan 

silmäparin seuratessa 
katsomossa, luisteli hämärässä 
hallissa yli viisikymmenpäinen 
kynttiläkulkue saaden aikaan 
ikimuistettavan tunnelman”, 
kerrotaan ensimmäisestä 
joulunäytöksestä Hyvinkään 
Taitoluistelijoiden ensimmäisessä 
toimintakertomuksessa päivättynä 
11.2.1987. 
Jotta tähän oli päästy, oli eh-
tinyt tapahtua paljon. Kuokkalan 
kentällä Hyvinkään Viertolassa 
sekä Perttulan kentällä luistelun 
grand old man, 1930-luvulla 
kolmasti Suomen mestaruuden 
voittanut Bertil Nikkanen 
valmensi 1970-luvun puolivälillä 
Hyvinkään Tahkon riveissä kuut-
ta nuorta luistelijatyttöstä. Yksi 
heistä oli Sari Lappalainen, nyk. 
Seesteilä. 
 — Bertil oli huikea vanha pieni 
vääräsäärinen mies, joka meitä 
valmensi lähes kahdeksankym-
mentä vuotiaana. 
Jäälle tullessaan me vähän 
pelkäsimme hänen puolestaan, 
että koska hän kaatuu, 
Seesteilä virnistää lämpimille 
muistoille. 

Vähitellen Nikkanen kuitenkin 
lopetti ja toiminta Tahkossa 
hiipui ja Hyvinkää oli muutaman 
vuoden ilman luisteluharrastajien 
seuraa. 
Kaupungin liikuntatoimi järjesti 
luistelukoulua lasten loma-aikaan 
Kuokkalassa ja Lappalainen 
lähti mukaan pitämään kursse-
ja hiihtolomalla. Vuonna 1986 
luistelun ystävä Reino Mäkinen 
totesi, että pitäisi perustaa 
taitoluistelukoulu tai oma seura, 
jotta lapset saisivat harrastaa   
 luistelua.

Hyvinkään Sanomat 24.1.1986

J
Seuran historia



 ”Että tytöillekin olisi jotakin”, 
Seesteilä kertoo Mäkisen 
sanoneen.

Perustamiskokouksen jälkeen 
lapsia aloitti luistelukoulussa. 
Lappalainen, Niina Ahvenainen ja 
Vaasassa luistellut Heli Saloranta 
ohjasivat heitä. Hämeenlinnalai-
nen luisteluvalmentaja, myös teli-
nevoimistelunopettajana toiminut 
Helle Halla-aho oli saanut vihiä 

Hyvinkään Taitoluistelijoista ja 
tuli katsomaan minkälaista 
toimintaa Perttulan tekojäällä 
oikein harjoitettiin. 
Halla-aho innostui ja hän lu-
pautui ottamaan edistyneimpiä 
valmennettavikseen. Näin 
lokakuussa 1986 seura sai ensim-
mäisen A-valmentajansa Tartosta 
Hämeenlinnaan kotiutuneesta 
Halla-ahosta. Silloin olikin jo 
siirrytty Hyvinkään upouuteen 
jäähalliin harjoittelemaan kaksi 

kertaa viikossa. Vaikka halli-
vuorojakin oli, harjoiteltiin silti 
osittain ulkojäillä ja toinen val-
mentaja piirsi toisessa päässä 
kenttää kuvioita harpilla ja 
toinen harjasi toisessa päässä 
juuri satanutta lunta kaukalon 
laitoja kohti.  
- Jääkiekkoilijat vaikuttivat 
hieman epäileväisiltä, että 
kestääkö tällainen harrastus, 
seuran ensimmäinen puheen-
johtaja Eila Nurmi hymyilee.    
  
Ensimmäinen joulunäytös 
oli täynnä iloa. Seesteilä 
muistelee hymy korvissa 
näytöksen ohjelmanumeroita.
- Yhä muistan ulkoa pienimpien 
luistelijoiden esiintymiskappaleen:

“Vaarilla 
vaaleansininen mopedi on, 
muorilla vaaleanpunainen 



mopedi on, peräkkäin he näin, 
rautakauppaan päin ajelevat 
pipot päässä, ihan melkein nenät 
jäässä ajelevat rautakauppaan 
päin.”

Laulun raikuessa c-kasetilta 
liukuivat aloittelijoiden ryhmän 
luistelijat kukko- ja kyykkyliukuja.
— Oltiin hienoja ja ylpeitä, 
Seestelä jatkaa. 

Hyvinkään Taitoluistelijoiden 
ensimmäisen vuoden käsinkir-
joitettuun toimintakertomukseen 
saivat perustajajäsenet Eila 
Nurmi, Annastiina Harjunpää, Sari 
Lappalainen, Anne Nurmi ja Reino 
Mäkinen pistää puumerkkinsä.
”Seurassamme on 58 jäsenmaksun 
suorittanutta jäsentä, joista suurin 
osa on erittäin aktiivisesti mukana 
seuran toiminnassa.”  

Seuraavana vuonna 
päästiin jo kilpailujenkin makuun. 
21.2.1987 seuran tytöt osallis-
tuivat Hämeenlinnassa järjes-
tettyihin talviaiheiseen Finlandia 
Startti -tapahtumaan. Pia Nurmi, 
Niina Mäkelä ja Päivi Reiman 
esittivät Lumiukko-ohjelman 
saavuttaen yhdeksännen sijan. 
Toimintakertomuksessa todetaan 
kannustavasti osallistumisen 
olleen tärkeintä. Samana vuonna 
seura hyväksyttiin viralli-
sesti Suomen Taitoluisteluliiton 
jäseneksi toukokuun 20. päivänä. 
Kesäkaudellakaan ei lepäilty 
laakereilla vaan kerran viikossa 
käytiin juoksulenkeillä ja joulu-
lomalla kilparyhmäläisille 
pidettiin luisteluleiri. Syyskaudella 
seura hankki omat verryttelyasut 
sekä luistelupuvun.

Vuonna 1988 seura sai 
menestystä Uudenmaan piirin 
mestaruuskilpailussa tuoden 
esialokas-sarjassa toisen ja kol-
mannen sijan. Seuran menestys 
oli huomattu ja toimintakerto-
muksessa mainitaan paikallisen 
kaapelitelevision esittäneen osia 
kevätnäytöksestä ohjelmistos-
saan. Lisäksi kilparyhmän 
luistelijat kävivät Hyvinkäällä 
jääkiekko-otteluiden yhteydessä 
esittämässä omia kilpailuohjel-
miaan. Taitoluistelu alkoi saada 



yhä enemmän suosiota. Kau-
pungin liikuntatoimiston kanssa 
yhteistyössä järjestetty koulu-
laisten luistelukoulu sai valtavan 
rynnistyksen, noin 100 osanotta-
jaa.

1980-90 -luvun taitteessa 
seurassa luisteli aktiivisesti myös 
poikia. Osa jäi mukaan jääkiek-
koilijoitakin mukaan kutsuneesta 
luistelukoulutoiminnasta, jossa 
pääsi harjoittelemaan perus-
luistelua. 

Mukaan pidemmäksikin aikaa 
taitoluistelun pariin jäivät Mika 
Mäkelä ja Marko Huhtasaari.
Alusta mukana seurassa luistelleet 
Janika Vilkman, Taina Petäjä (nyk. 
Olkinuora) ja Pia Nurmi kertovat 
lämmöllä vanhasta valmenta-
jastaan, Helle Halla-ahosta.

 — Helle oli aina kannustava. 
Kannustava, mutta tiukka. 
Tarpeen tullen kipakkakin. 
— Helleä saan kiittää siitä, 
että olen tänäkin päivänä 
näin suoraryhtinen.
— Kisoissa hän puhkesi täyteen 
loistoonsa. Oli kannustava ja 
sydämellinen. Häneltä sai aina 
suuren halauksen kilpailun jäl-
keen, kun hän turkki päällään 
odotti kaukalon laidalla.   
 
1990-luvulla Hellen rinnalla 
oli tarvetta toisellekin kilpaval-
mentajalle. Seurassa piipahtivat 
muun muassa Tiina Riikka Pietikäi-
nen ja vuonna 1991 Hellen rin-
nalle vuodeksi tuntivalmentajan 
pestiin tullut virolainen Liivo Ren-
nik. Syksyllä 1989 hyvinkääläiset 
päiväkodit saivat nähtäväkseen 
seuran Lumikki ja 7 kääpiötä 
näytöksen. Paikalla oli 500 kat-
sojaa. Seura järjesti ensimmäiset 



kutsukilpailunsakin kevätkaudella. 
Oman seuran lisäksi esialokkai-
den kilpailuun osallistui kaksi 
muuta seuraa. 
– Tuusulan Taitoluistelijat sekä 
Hämeenlinnan Taitoluistelijat.
Vuonna 1990 seura sai oman 
lipun. Sen nosti salkoon marras-
kuussa taitoluisteluliiton edustaja 
Satu Procopé. Tilaisuutta juhlisti 
entisestään piirin parhaan taito-
luistelumitalin saaminen seuraan. 
Samana vuonna vahvistui 
ajatus kilpailujen järjestämisestä 
useamminkin Hyvinkäällä, sillä 
seuralle hankittiin 
tulospalvelun ATK-ohjelma. 
Myös oma toimistotila saatiin 
hallin siipirakennukseen. 

1990-luvulla alkoi myös seu-
ran kilpailumenestyksessä kova 
nousu. Hanna Hykkyrä oli jo valittu 
taitoluisteluliiton tehovalmen-
nukseen ja Taina Petäjä sekä 
Tiina Weckman kutsuttiin liiton 
vetämään teholeiriin Vierumäelle. 
Tiina Weckström nousi lopulta 
Hyvinkään Taitoluistelijoiden kaik-
kien aikojen menestyneimmäksi 
urheilijaksi. Weckman voitti 
nykyisiä debytantteja vastaavan 
alokkaiden Suomen mestaruuden 
vuonna 1993, noviiseja 
vastaavan kokelaiden Suomen 
mestaruuden seuraavana vuon-
na sekä junioreiden SM-pronssia 

vuonna 1997. Pohjoismaiden 
mestaruuskisoissa Weckman 
sijoittui pronssille.  
- Olin aloittanut luistelun naapu-
rintytön in-
nostamana 
4-vuotiaana 
ja alusta saak-
ka oli itselle 
selvää, että 
elin ja 
hengi-
tin 

taitoluistelusta. 
Muuta en halun-
nut. Parhaiten mieleeni 
ovat jääneet taiteellinen Ana-
conda-ohjelmani sekä näytös, 
jossa laitapaperitkin syttyivät 
palamaan raketeista. Olin ylitse-
vuotavan innostunut luistelusta, 
suunnittelin ja tein itse pukuni ja 
suunnittelin koreografioita.
Tänä päivänä Weckman asuu 
Pohjois-Karjalassa ja valmentaa 
Joensuun Katajaa päävalmen-
tajan pestissä. Millaisia vinkkejä 
hänellä on lajiin rakastuneille 
luistelijoille antaa? 



- Luistelijan tulee oppia kuun-
telemaan itseään ja löytää omat 
vahvuutensa. Valmentajien tulee 
osata tukea lapsen persoonan 
näkymistä jäällä. Vähitellen jo-
kainen löytää ne itselle parhaat 
metodit. Ja miten tärkeää jo pie-
nellekin luistelijalle on, että kokee 
tulleensa kuulluksi ja huomioiduksi.

2000-luvun alussa kilpaluistelijat 
jaettiin kolmeen K-ryhmään, jois-
sa jääaikaa oli kolmesta viiteen 
kertaan viikossa. Lisäksi oli yksi 
kehitysryhmä ja kerran viikossa 
lauantaisin harjoitteleva luistelu-
koulu. Luistelijoiden ikärakenne oli 
toimintakertomusten mukaan 
esialokaspainotteinen. Seuran 
käytännön toiminnan pyörit-
tämistä helpotti palkattu toimis-
tonhoitaja. 

Vuonna 2006 alkoi uuden 
nuorisohallin rakentaminen, joka 
hieman lyhensi luistelukautta 
tuona vuonna. Samana vuonna 
päätettiin myös perustaa lisää 
KEH-ryhmiä vastaamaan pienten 
luistelijoiden tarpeita. 
2006 HyTL järjesti ensimmäiset 
uuden ISU-arviointijärjestelmän 

mukaiset kilpailut, junioreiden ja 
senioreiden 1. valintakilpailut.  
— Muistan vielä ajan, kun olin 
juuri aloittanut alakouluikäisenä 
luistelemaan, ja kisoissa oli 
käytössä kuuden pisteen järjes-
telmä. Kokonaispisteitä saattoi 
saada maksimissaan kuusi niin 
teknisestä puolesta kuin esit-
tämisestäkin. ISU-arviointien 
tultua skaala monipuolistui, pohtii 
seurassa 1999-2010 luistellut 
Linda Laaksonen. Laaksonen 
näkee lajin muuttuneen muutenkin 
harrastajamaisuudesta eteen-
päin. 
— Yhden tytön äiti ompeli meille 
yhtenäiset fleecet, ja kisapuvut 
ompelimme itse. Jotkut harvat 
teettivät ompelijalla pukunsa. 
Oheisharjoittelussa sen ajan 
tietämyksen mukaan teimme 
hyppyjä kuivaharjoittelussa tai 
jumppasimme kuminauhan 
kanssa. Toki meillä oli koreografi, 
jonka kanssa harjoiteltiin 



ilmaisullisempia juttuja. Nyt on 
monenlaista balettia tai sisälii-
kuntapuistomahdollisuuksia 
oheisissa, Laaksonen vertaa.  

2010-luvulla luistelukoulu-
toimintaa alettiin entisestään 
kehittää uuden kokonaan 
vaihtuneen ja innokkaan hallituk-
sen myötä, ja panostaminen on 
tuottanut hedelmää. 
Laaksosen mukaan 
hänen aloittaessaan 
luistelua ei hänen 
ikäluokassaan 
ollut kovin suuria 
määriä luistelijoita 
Hyvinkäällä.
- Cecilia Törnin 
kanssa luiste-
limme samaan 
aikaan. Hän oli jo 
silloin todella taitava 
ja hänestä huokui vahva 
into lajia kohtaan. Itseäni van-
hempaa Anne-Mari Brunfeldtiä 
ihailin kovasti. Muita samaan 
aikaan meitä oli Sofia Aiello, Jen-
ni ja Iida Harju ja Vilma Levänen, 
joiden kanssa olimme hieman 
myöhemmin mukana ohjaamassa 
luistelukoululaisia. 
- Luistelukoululle valittiin toimin-
nasta vastaava aikuinen ja 
hänen lisäkseen isompia ja juuri 
lopettaneita luistelijoita otettiin 
jokaiseen ryhmään ohjaajiksi. 

Toiminnassa vastuuhenkilöinä 
ovat olleet Katariina Autero, 
Taina Olkinuora sekä Janika 
Vilkman. Veimme päiväkodeille 
mainoksia ja kävimme syste-
maattisesti erilaisissa liikunta-
tapahtumissa markkinoimassa, 

Hyvinkään Taitoluistelijoi-
den edellinen puheen-
johtaja (vuosina 2011-
2016) Taina Haukka 
kertoo.

Luistelukoulutoiminta 
jäsentyi tasodiplo-
mien ja etenemis-
polkujen myötä. 
Tavoitteena 
oli harrastajien 
määrän nousu. 

Vuonna 2014 aloitti 
myös aikuisluistelu-
ryhmä.  Haukan pu-
heenjohtajakaudelle 

osuu myös päävalmentaja 
Halla-ahon osa-aikaeläkkeelle 
jääminen ja Mariisa Luodon 
siirtyminen hänen rinnaltaan 
päävalmentajan paikalle. 



30-vuotis juhlakaudella 
valmensivat Mariisa, Helle ja 
uutena vahvistuksena Ida 
Ritamies sekä tuntivalmentaja 
Cecilia.
Ryhmäuudistus kohti nykyistä 
muotoaan (kilpavalmennusryhmä, 
3 kilparyhmää, kehitysryhmä ja 
luistelukoulu) polkaistiin käyntiin.    
HyTL solmi yhteistyökumppa-
nuussopimuksen YouMove 
-sisäliikuntapuiston kanssa ja 
balettitunneilla luistelijat puo-
lestaan käyvät Tanssistudio 
Elementissä. Haukan mietteet 
ylimmästä tavoitteesta sulkevat 
ympyrän seuran 30-vuotisjuhlan 
kynnyksellä. 
Ensimmäiselle puheenjohtajalle, 
Eila Nurmelle sydämessään 

tärkeintä oli luistelun 
kautta saada lapset 
kokemaan liikunnan riemua 
ja iloa. Haukka päättää 

ajatuksensa omasta puheen-
johtajuudestaan näin:
- Parasta on ollut se, kun joka 
kevätnäytöksessä saa katsoa 
loppukappaleen, jossa taito-
tasoon tai ryhmään katsomatta 
onnellisia lapsia on jäällä 
paljon.


