
 

 

Kauden 2020-21 palkitut Jäätaiturit 

Koronapandemia vaikutti kauden 2020-21 kilpailuihin ja harjoitteluun voimakkaasti. Se ei kuitenkaan 
pysäyttänyt luistelijoiden kehitystä ja tavoitteellista työntekoa sekä tsemppaavaa ilmapiiriä. Tämä ei 
jäänyt valmentajilta huomaamatta. 

Tänäkään keväänä emme päässeet palkitsemaan luistelijoita juhlallisesti kevätnäytöksen yhteydessä, 
mutta kaikki luistelijat saavat palkintonsa.  

Saamme ilolla ja ylpeydellä palkita kaudesta 2020-21 seuraavat luistelijat. Paljon onnea kaikille 
palkituille! 

Muodostelmaluistelu 

Muodostelmaluistelun kehitysryhmä eli Muokkaminien palkinto: 

Tsempparipalkinto: Isla Liljeroos 

Isla on tunnollinen harjoittelija ja kehittynyt paljon kauden aikana. Hän kuuntelee tarkasti ohjeet ja 
on kiva kaveri kaikille Muokkamineille. 

 
Isla Liljeroos kuvassa keskellä pinkki-mustassa  
housuasussaan muiden Muokkaminien kanssa. 

 

Tulokkaat eli Kidsien palkinnot: 

Kiertopalkinto: Aino Niemi 

Aino on taidoissaan vuoden aikana upeasti edistynyt, pitkäjänteinen harjoittelija. Hän on ystävällinen 
joukkueen jäsen ja ottaa muut huomioon. Poikkeuksellisesta harjoitusvuodesta huolimatta Aino on 
jaksanut kehittää taitojaan ahkerasti läpi vuoden ja saapuu harjoituksiin aina hyväntuulisena ja 
valmiina oppimaan uusia asioita. 



 

 

  
Aino Niemi Ariel Siitari 

 

Tsempparipalkinto: Ariel Siitari 

Ariel palkitaan tsempparipalkinnolla erityisesti huolellisesta omatoimiharjoittelusta ja hyvästä 
etätreenaamisesta. Hän on harjoituksissa sinnikäs ja uskaltaa kokeilla uusia liikkeitä rohkeasti. 

** 

Minorit eli Nettesin palkinnot: 

Kiertopalkinto: Taru Saksinen  

Taru on kauden aikana osoittanut sen, mitä kovalla motivaatiolla ja työnteolla voi saavuttaa. Taru on 
kehittynyt luistelijana jokaisella osa-alueella valtavasti. Taru on myös toiminut esimerkillisenä 
kapteenina ja joukkuekaverina. Hän on toiminnallaan edistänyt Nettes-henkeä ja pitänyt 
tasapuolisesti huolta joukkuekavereista  

 
Taru Saksinen ja Ida Räikkönen 

 



 

 

Tsempparipalkinto: Ida Räikkönen  

Ida tuli uuteen joukkueeseen rohkealla ja päämäärätietoisella asenteella. Ida lähtee aina täysillä 
kokeilemaan uutta ja pyrkii aina antamaan kaikkensa. Iloinen joukkuekaveri, jolla ei hymy hyydy edes 
kovimmassa kuntotreenissä, vaan iloitsee ja kannustaa kavereita! Tunnollinen Nettes-treenaaja! 

** 

Kansalliset noviisit eli Shinen palkinnot: 

Kiertopalkinto: Laura Kyllönen 

Ahkera harjoittelija, joka on kehittynyt paljon kauden aikana. Hän on päässyt hienosti uuteen 
joukkueeseen mukaan ja on kiva kaveri kaikille. 

 

 
Laura Kyllönen ja Inka Lahtinen 

 

Tsempparipalkinto: Inka Lahtinen 

Tämä luistelija on esimerkillinen ja sitoutunut joukkuelainen. Hän harjoittelee aina tunnollisesti ja 
huomioi joukkuekaverit. 

** 

Kansalliset juniorit eli Stylen palkinnot: 

Kiertopalkinto: Karoliina Koivu 

Karo on pitkän linjan Style-luistelijana osoittanut periksiantamattomuutta ja sitoutumista. Hän on 
joka treenissä mukana täysillä ja harjoittelee aina sata lasissa. Karo on ollut esimerkillinen 
harjoittelija, joukkuekaveri ja kapteeni. 
 



 

 

 
 
Tsempparipalkinto: Saana Tanner 

Saana on tänä poikkeuksellisena kautena ottanut erityisen suurta vastuuta omasta kehityksestä. 
Kova työ on tuottanut tulosta niin jäällä kuin kuivalla. Esimerkillinen harjoittelija ja reilu 
joukkuekaveri. 

** 

Kansalliset seniorit eli Starsin palkinnot: 

Kiertopalkinto: Linnea Ahlstedt 

Linnea eli Kinkku on harvoin negatiivinen ja pyrkii näkemään asioissa hyvät puolet. Hän ei tee 
itsestään numeroa, mutta hoitaa hommansa jäällä ja ohjelmassa aina tyylikkään varmasti ja on 
ystävällinen kaikille. 

  
Linnea Ahlstedt Kaisa Nissilä 

 

  



 

 

Tsempparipalkinto: Kaisa Nissilä 

Kaisa teki paluun jäälle vuoden tauon jälkeen ja on tuonut joukkueeseen aimo annoksen iloa, 
positiivisuutta ja energiaa. Kaisa treenaa aina hyvällä fiiliksellä ja on innoissaan kokeilemassa 
rohkeasti uutta. 

** 

Masters-sarja eli Heartsien palkinnot: 

 Kiertopalkinto: Tiia Kullas 

Tämä luistelija on tärkeä osa joukkueen ”peruskalliota”. Tipi on positiivinen, rakentava ja sitoutunut 
joukkueenjäsen, joka luo ympärilleen hyvää henkeä. Tähän varmaan vieruskaveriin on helppo 
tukeutua sekä ohjelmassa että jään ulkopuolella missä tahansa tilanteessa. Tällä kaudella Tipi 
osallistui erityisen ahkerasti myös vapaaehtoisiin etätreeneihin ja takoi joukkueelle huikeita 
varainhankintamahdollisuuksia massitiimissä. 

 
 

Tsempparipalkinto: Mia Häyrinen 

Tämän kauden uusi Heartsi on solahtanut osaksi joukkuetta supersulavasti! Mia on ihailtavan 
aktiivinen ja aina innolla mukana kaikessa, oli kyse sitten mistä tahansa treenien ja bileiden väliltä. 
Tämän supermimmin uskomaton energia tarttuu myös muihin ja pitää samalla hyvää draivia ja 
tekemisen meininkiä yllä koko joukkueessa!  

** 

Aikuiset eli Spiritin palkinto: 

Tsempparipalkinto: Mervi Hilska 

Mervi piristää iloisella olemuksellaan aina ympärillä olijoitaan. Hänellä on mahtava halu oppia uutta 
ja hän tsemppaa myös muita eteenpäin. 



 

 

 
** 

SM-noviisit eli Nicsien palkinnot: 

Kiertopalkinto: Lilja Parviainen 

Lilja on ensimmäisellä muodostelmakaudellaan ottanut valtavia harppauksia kehityksessään. Hän on 
todella tunnollinen ja periksiantamaton harjoittelija. Erityisen hienoa on nähdä jäällä Liljan nauttivan 
esiintymisestä ja heittäytyvän tulkinnan vietäväksi. 

  
Lilja Parviainen Alisa Kivi 

 

Tsempparipalkinto: Alisa Kivi 

Alisa on aina treeneissä positiivisella mielellä ja osallistuu aktiivisesti joukkueen toimintaan. Hän on 
esimerkillinen harjoittelija, joka ottaa muut hienosti huomioon. 

** 

  



 

 

SM-juniorit eli Synchrojen palkinnot: 

Kiertopalkinto: Katri Jäppinen  

Katri tekee kaiken sata lasissa. Harjoituksissa täysillä keskittyminen, tarkkuus ja toisten huomioon 
ottaminen ovat hänellä esimerkillisiä. Hänellä on hallussa ohjelmien tahdit, aikataulut ja yleisesti 
kaikki muukin, mikä joukkuetta ja valmentajia aina ilahduttaa.  

  
Katri Jäppinen Ada Grönholm 

 

Tsempparipalkinto: Ada Grönholm 

Ada on EsJt:n oma kasvatti, joka on luistellut hienon uran pienestä tirriäisestä Synchrojen 
edustavaksi kapteeniksi. Ada on treeneissä aina sopiva pilke silmäkulmassa ja hän osaa hienosti 
ottaa huomioon joukkueen tarpeet. 

** 

SM-seniorit eli Lumineersin palkinnot: 

Ensilumi: Milla Painilainen 

Jo ensimmäisen kauden aikana Milla on kehittynyt vahvaksi senioriluistelijaksi. Hänellä on taito 
napata ohjelmista paikka kuin paikka haltuun nopeallakin aikataululla. Sydämellinen joukkuekaveri ja 
määrätietoinen harjoittelija. 

Urheilija: Oona Janatuinen 

Oonan kova työ ja erinomainen asenne harjoitteluun ovat puskeneet koko joukkuetta eteenpäin 
kauden aikana. Oonalla on vahva omistajuus omasta urheilijuudesta ja halu oppia uutta joka päivä. 

Lumi: Teemu Hintikka 

Teemun asenne on ollut kultaakin kalliimpi joukkueelle kauden aikana. Tiukoissa tilanteissa lentävät 
lauseet ja välitön läsnäolo ovat olleet tärkeä voimavara joukkueelle, “kaikki peliin” ja “mennään 
tilanteen mukaan”. 



 

 

 

 

 

Milla Painilainen Oona Janatuinen Teemu Hintikka 
 

Yksinluistelu 

Kiertopalkinnot Season Bestin mukaan: 
Mini: Darja Oksanen 
Silmu: Viola Lehtimäki 
Debs: Emmi Ahlstedt 
SM-noviisit: Lotta Artimo 
SM-juniorit: Olivia Lisko 
Paras kotimainen suoritus: Laura Karhunen 
 

   
Darja Oksanen Viola Lehtimäki Emmi Ahlstedt 

   
Lotta Artimo Olivia Lisko Laura Karhunen 



 

 

 
  
Tsempparipalkinnot: 
  
Tintit: Enni Parkkinen 
- innokas ja tunnollinen harjoittelija 
Taiturit: Sofia Nymander  
- iloinen ja ahkera harjoittelija ja sitä kautta kehittynyt kauden aikana hurjasti 
K3: Zea Raski  
- ahkera harjoittelija, ryhmähengen luoja ja ottaa kaikki huomioon   
K2b: Minea Helske  
- positiivinen harjoitteluasenne, noussut harjoittelijana uudelle tasolle 
K2a: Petra Lahti  
- positiivinen ja tinkimätön harjoittelija, kehittynyt monissa taidoissa kauden aikana huikeasti 
K1: Linnea Ceder   
- noussut loukkaantumisen jälkeen todella vaikeiden vaiheiden kautta omalle, jopa uudelle 
paremmalle tasolle kaikista vastoinkäymisistä huolimatta. Asenne harjoitteluun erinomainen, ilo on 
löytynyt! 
 

 
Enni Parkkinen (eturivissä toinen vasemmalta) ja Tintit 

 
 

  
Sofia Nymander Zea Raski 



 

 

   
Minea Helske Petra Lahti Linnea Ceder 

 

Seuratyö 
Vuoden positiivinen seuratoimija: Hanni Nevas 
 

 
 

Hanni on ollut seuran kantavia voimia jo kymmenen vuoden ajan: huoltajana, joukkueenjohtajana, 
EsJt:n hallituksen jäsenenä, muodostelmatoimikunnan vetäjänä ja puheenjohtajan oikeana kätenä. 

Hanni on ollut keskeisessä roolissa nykyisen EsJt:n muodostelman valmennustiimin rakentamisessa. 
Hannin kaudella seuraan on perustettu viisi uutta muodostelmajoukkuetta kansallisiin. Hanni on 
ollut mukana perustamassa Espoo Synchronized Skaters ry:tä ja toiminut Lumineersin toiminnan 
tukena, myös joukkueenjohtajan ja ESS:n hallituksen jäsenen ominaisuudessa. Lisäksi Hanni on 
toiminut vapaaehtoisena sekä seuran omissa kilpailuissa että STLL:n järjestämisessä arvokisoissa. 
Listaa voisi jatkaa loputtomiin. 

Hanni on avoin, auttavainen ja hänen kanssaan työskentely on aina mukavaa. Hanni innostuu, 
innostaa, kannustaa ja tukee ja osaa käsitellä myös hankalia tilanteita rakentavasti. Oikea 
menettelytapa löytyy Hannin kanssa sparraamalla. Hanni ei laske tuntejaan, vaan tekee työtä 
rakkaudesta lajiin. Kiitos Hanni kaikesta, mitä olet tähän asti tehnyt EsJt:n eteen! 


