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Yksinluistelijoiden päiväleirille on tulossa Sinun lisäksesi noin 60 luistelijaa eri ryhmiin kolmelle eri viikolle. 

Jääharjoittelun tavoitteena on teknisen taitotason nostaminen monipuolisin harjoittein. 

Päiväohjelmaamme kuuluu runsaasti erilaisia jää-, tanssi–, lajioheis- ja kehonhallintaharjoituksia. Leirillä 

valmentajina toimivat viikoilla 23-25 Kaisa Engberg, Laura Tykkyläinen, Dorota Zylska ja Jacek Zylski, 

lisäksi viikolla 23 valmentaa Markus Leminen ja viikolla 24 Berit Kaijonmaa ja Merja Huttunen. Kesäleirillä 

tanssitunneista vastaa Keski-Uudenmaan tanssiopiston tanssinopettajat ja kehonhuollosta fysioterapeutti 

Anniina Moilanen sekä lajioheisista leirivalmentajamme.  

 

Leiriltä löytyy myös päivittäin kahviotiloista Leiriaikuinen, jolta saa tarvittaessa apua. Valmennukseen 

liittyvissä asioissa ota yhteys Jacek Zylskiin, joka toimii myös koko leiriä koordinoivana valmentajana (hän 

on tavoitettavissa 20.5 alkaen yhteystiedoista, jotka löytyvät netistä seuramme kesäleirisivulta). Leirin 

aikana on mahdollista tehdä ohjelmia omien koreografien opastuksella, kun niistä on sovittu leirin 

valmentajien kanssa. Myös mahdollinen yksityistuntikäytäntö sovitaan valmentajien kanssa 

 

Harjoitusryhmät 

Luistelijat on sijoitettu valmentajien sopivaksi katsomiin harjoitusryhmiin. Leirin alussa valmentajat 

kuitenkin vielä tarkistavat ryhmien kokoonpanoa ja toimivuutta. Lukujärjestykset viikoille löydät 

Kesäleirin nettisivuilta http://jtl.sporttisaitti.com/kesaterassa-taitoluisteluleiri/ viimeistään viikolla 

21. Ryhmät voidaan jakaa joillain jäätunneilla pienryhmiin.  

 

Leirin aloitus 

Leirit alkavat kunkin ryhmän lukujärjestyksen mukaisesti. Leirin aloitusinfo pyritään järjestämään 

erityisesti pienimmille luistelijoille heti ensimmäisenä päivänä. Katso oman ryhmän leirin aloitusinfo 
lukujärjestyksestä. Jos et pääse aloitukseen, ei hätää, ohjaajat ja valmentajat opastavat luistelijat 

leirikäytäntöihin ensimmäisen päivän aikana. Pukukopit on merkitty ryhmittäin sisääntuloaulaan 

vanhan hallin puolelle. Jäähallilla on leirimme kanssa yhtä aikaa käynnissä myös muita tapahtumia. 

Vipinää siis riittää ja käytäville toivomme rauhallisuutta ja valppautta. Luistelijoilla on päiviä, jolloin 

pukukoppi on toisessa hallissa, joten varaathan riittävästi aikaa siirtymiseen, ettei käytävillä tule 

tarvetta juosta. Suojat on oltava luistimissa hallisiirtymissä. 

 

Testit 

Viikolla 23 8.6. klo 16-21 JTL järjestää testit. Luistelijan oman valmentajan on ilmoitettava luistelija 

testeihin. Lisätietoja ja ilmoittautumiskaavakkeen löydät JTL:n sivuilta osoitteesta 

http://jtl.sporttisaitti.com/testit/ viimeistään viikolla 21. 
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Ruokailu 

Ruokailu on järjestetty jäähallin kahvioon. Lounaaseen sisältyy lämmin ruoka, salaatti, leipä ja 
ruokajuoma lisäksi tarjoillaan välipala. Jos harkkapäiväsi ovat kuitenkin pitkiä, tai ruokailu tapahtuu 

myöhemmässä vuorossa, voit tuoda mukanasi myös omia eväitä (hedelmiä, voileipää) jaksamisestasi 

huolehtien. Jos olet ilmoittanut erikoisruokavalion, on se huomioitu leiriruokatarjonnassa. Kaikki ruoka 

on laktoositonta. Leirillä noudatamme urheilijalle sopivaa terveellistä ruokavaliota. Älä siis ota mukaan 

hallille tai osta leiripäivän aikana patukoita, herkkuja, keksejä, sipsejä tai nameja. Yksi jäätelö päivittäin 

on kuitenkin sallittu :-) 

 

Varusteet 

On tärkeää, että varusteesi ovat huolletut ja että sinulla on riittävästi vaihtovaatteita ja sukkia 

urheilupäivälle. Tärkeimmät varusteet ovat tietenkin luistimet ja suojat (tarvitaan ehdottomasti 

kulkuun kahden hallin välillä), hyvät lenkkarit, juomapullo, hyppynaru ja piruettilusikka. Henkari 

vaatteiden ripustamista varten auttaa niiden kuivumisessa. Varustekassissa on myös hyvä olla 
muutama rakkolaastari, jos luistimet/kengät alkavat hiertää sekä lippis ja ohut pitkähihainen paita 

auringolta suojamaan. Jätä rullaluistimet, arvotavarat ja sähköiset pelit kotiin leirin ajaksi. 

Huolehdithan erityisen hyvin puhelimestasi, ettei se katoa leiripäivän aikana. Suosittelemme 

puhelimien mukaan ottamista jäähallin vaihtoaitioon harjoituksen ajaksi (puhelimet äänettömiksi, 

kiitos!). 

 

Urheilupaikat ja liikkuminen 

Leirin toiminta sijoittuu pääasiassa kätevästi jäähallikiinteistöön ja lähistön ulkoalueisiin. Jäätunnit 

pidetään kahdessa hallissa. Seuraa tarkasti kummassa hallissa ryhmäsi luistelee. Hallit ovat kiinni 

toisissaan ja niiden välillä kulku on nopeaa. Jos luistelija saa poistua jäähallin ympäristöstä (esim. 

paikallinen kauppa) kesken harjoituspäivän, tapahtuu se vanhempien vastuulla. 

 

Varusteiden säilytys 

Yritämme järjestää pukukopin leirin ajaksi, jossa varusteita voit halutessa säilyttää yön yli leirin ajan. 

Tätä kirjoitettaessa asia on vielä selvityksessä, mutta aiempina vuosina käytäntö on onnistunut hallin 

kanssa. JTL ei kuitenkaan ota vastuuta tavaroista huolimatta siitä, että kopit ovat lukollisia. 

 

Vakuutukset 

Varmistathan, että tapaturmavakuutuksesi on kunnossa. Jokaisella luistelijalla tulee olla voimassaoleva 

kilpailulisenssi tai vastaavan kattavuuden tasoinen tapaturmavakuutus. JTL ei ole vakuuttanut 

päiväleirille osallistuvia luistelijoita. 

 

Päivittäiset infot 

Seuraa JTL:n infotauluja jäähallilla. Valmentajat ja ohjaajat kirjaavat 

taululle ajankohtaisen leiritiedon. Infotaululta löytyy myös 

lukkari ja valmentajien sekä ohjaajien yhteystiedot. 
 

 

Tervetuloa kesäleirille! 

JTL:n leiritiimi! 


