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Seuran tarkoitus ja tavoitteet

Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry on yksi Suomen johtavista kilpaluisteluseuroista sekä
Olympiakomitean laatuohjelmaan kuuluva Tähtiseura. Seuramme on edellisen kerranauditoitu syksyllä 2019. Tarjoamme korkeatasoista valmennusta sekä yksinluistelussa
että muodostelmaluistelussa. Luistelukoulussamme pienet luistelijanalut oppivat luistelun alkeet iloisessa ja pätevässä ohjauksessa. Perusajatuksemme on tarjota niin monipuolisesti kehittävä liikuntaharrastus kuin mahdollisuus kilpailla aina lajin huipulla asti.
Tavoitteemme on, että luistelijat kehittyvät taidoissaan omista lähtökohdistaan ja kokevat
onnistuvansa harrastuksensa parissa.
Toimintakaudella 2019-2020 määriteltiin seuran arvot ja visio uudella tavalla.
TTK:n arvot
Haluamme olla
• uudistuva ja innostava seura
• vastuullinen yhdistys
• elämyksellisen urheilun mahdollistaja luistelukoulusta huipulle
TTK:n visio
Olemme Vantaan liikuttavin urheiluseura vuonna 2025 ja kannustamme kaikki liikkeelle.
TTK:n tavoitteet
Harjoittelupaikkanamme on pääsääntöisesti Tikkurilan Urheilupuisto. Kaudella 20192020 seuran toiminnan painopisteenä oli harjoitteluolosuhteiden kehittäminen, jotta luistelijamme ja joukkueemme voisivat kehittyä Suomen huipulle. Vantaalla jääaikaa ei ole
kaikille toimijoille riittävästi, joten olemme joutuneet hankkimaan jääaikaresursseja toisilta paikkakunnilta. Kaudelle 2020-2021 varattu jäämäärä on suhteessa toiminnan laajuuteen kohtuullisen hyvä.
Kaudella 2020-2021 tavoitteet ovat
•

jäsenmäärän kasvattaminen kaikkien yhteisenä tavoitteena
o luistelukoulun ja harrasteryhmien tarjontaa lisätään ja tuodaan yhdessä
seuramme laajaa toimintaa esiin

•

harjoitteluympäristön kehittäminen kohti menestyvän urheilun vaatimaa tasoa
o TTK:n valmennuslinjan työstäminen pohjana kehittämiselle
o Qridi lanseerataan harjoittelun työkaluna
o aktiivinen vaikuttaminen Vantaan kaupunkiin isojen ja pienten kehityshankkeiden osalta
o yhteistyö muiden tahojen kanssa

•

toiminnan kehittäminen arvojen mukaisesti niin, että ne välittyvät ulospäin
o päivittäin jokaisessa kohtaamisessa, viestissä ja valinnassa

•

yhteisöllisyys
o kaikkien viihtyminen
o uudistuneen valmennustiimin muodostamisen tukeminen
o yhteistyö joka tasolla

Painopisteet ovat sellaisia, joihin me jokainen pystymme TTK:ssa vaikuttamaan. Toivottavasti kaikki seuramme jäsenet inspiroituvat tuomaan oman panoksensa tavoitteiden
saavuttamiseksi.
Mitä enemmän meitä TTK:ssa on, sitä vakaammalla pohjalla seuramme toiminta on. Pyrimme tekemään päivittäin valintoja, jotka mahdollistavat toiminnan hallitun kasvattamisen. Seuran näkyvyyden parantaminen ja uusien jäsenten houkutteleminen on meidän
kaikkien yhteinen asia. Harrastetoiminnan tarjontaa pyritään laajentamaan eri kohderyhmille ja yhteistyön työkaluja rakennetaan seuran sisälle.
Yhteistyö toisten tahojen kanssa tulee jatkumaan vahvana. Teemme yhteistyötä muun
muassa Vantaan kaupungin, Kiekko-Vantaa Itä ry:n, Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry:n,
Sotungin lukion sekä URHEA:n kanssa. Yritysmaailmasta pyritään löytämään hyviä, toimivia yhteistyökumppanuuksia. Lisäksi seuramme osallistuu muiden Vantaan jääurheiluseurojen kanssa yhteistyöhön, jonka tavoitteena on kehittää Vantaan jääurheiluseurojen harjoitusolosuhteita. Meidät on myös kutsuttu mukaan Taitoluistelun harjoitusolosuhteita pk-seudulla kehittävään hankkeeseen.
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Kevään 2020 koronaviruksesta eteenpäin

Keväällä 2020 on harjoitteleminen ja valmennus ollut poikkeustilassa, kun jäähallit ovat
olleet suljettuna koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Harjoittelu on tapahtunut etänä
valmentajien laatimien etäharjoitusohjelmien mukaisesti. Harrasteryhmillä ei ole ollut mitään harjoittelua. Seuran toimintaa on sopeutettu ja säästöjä tehty niin paljon, kuin se on
ollut mahdollista vaarantamatta syksyn toimintaa.
On ilahduttavaa, että palaaminen jääharjoitteluun ja normaalimpaan toimintaan tuli mahdolliseksi jo ennakoimaamme aikaisemmin eli 1.6.2020. Koronaviruksen aiheuttamista
harjoitteluhaasteista huolimatta tahdomme toistaiseksi pitää kiinni jo aikaisemmin määritellyistä, kohdassa 1 kuvatuista toiminnan kehittämisen tavoitteista.
TTK:n hallitus tulee tekemään suunnitelman, miten toimintaa kannatellaan, jos jäähallit
suljetaan syksyllä 2020 uudestaan. Seura on hakenut koronavirustukea yhdistykselle
niin Aluehallintovirastolta, Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä kuin Taitoluisteluliitolta. Näiden tukien saamisesta riippuu, miten suuria taloudellisia haasteita tulemme kohtaamaan
mahdollisen koronaviruksen toisen aallon kohdalla.
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Harjoitteleminen ja valmennus

Seura järjestää valmennusta ja ohjausta luistelukoulussa, kehitysryhmissä, harrasteryhmissä, sekä yksinluistelun ja muodostelmaluistelun kilparyhmissä. Kunkin ryhmän toimintaa ja valmennusta kehitetään vuosittain saadun palautteen pohjalta.
Päätoimisten valmentajiemme tiimi on uudistunut kevään 2020 kuluessa. Meillä on nyt 6
päätoimista valmentajaa, 4 tuntivalmentajaa sekä noin 15 luistelukouluohjaajaa. Uudet

valmentajat tuovat mukanaan uutta tietoa ja hyvin todennäköisesti uudistuksia, jotka vievät seuramme toimintaa eteenpäin.
Ryhmäkaaviomme on kaudella 2020 – 2021 seuraava:

Luistelukoulu
Seuramme luistelukoulu oli keväällä 2020 niin suosittu, että kouluikäisten ryhmiin
jonotettiin. Odotamme harrastuksen suosion pysyvän ensi syksynä vähintään samalla tasolla ja tarjoamme lisää mahdollisuuksia päästä mukaan.
Seuran uusi visio painottaa harrastusmahdollisuuksien laajentamista ja kaudelle
2020-2021 onkin perustettu 2 uutta harjoitusaikaa luistelukoululaisille. Tämä on
mahdollistettu organisoimalla harjoittelua uudella tavalla siten, että alle kouluikäiset luistelukoululaiset harjoittelevat tiistaisin ja lauantaisin samaan aikaan kehitysryhmien kanssa, ja kouluikäiset luistelukoululaiset harjoittelevat omalla tunnillaan,
samaan aikaan kouluikäisille suunnattujen harrasteryhmien kanssa.
Kaudella 2020-2021 luistelukoululle tarjottavien oheisharjoitteluryhmien ns. luistelukoulujumppien tarjonta kaksinkertaistetaan siten, että niin alle kouluikäiset kuin
kouluikäiset saavat jumpata 1-2 kertaa viikossa luistelukoulun yhteydessä.
Luistelukoulussa on siis mahdollista harjoitella oman valinnan mukaan 1 tai 2 kertaa viikossa jäällä sekä oheisharjoituksissa ikäryhmästä riippumatta.

Jos vain sopiva ajankohta ja vetäjä löytyy, yhden kauden tauolla ollut Lapsi-aikuinen -luistelukouluryhmä tai -kurssi pyritään toteuttamaan jälleen kaudella 20202021. Ryhmä on tarkoitettu kaikkein pienimmille lapsille, jotka voivat tutustua luistimiin ja jäähän turvallisesti oman aikuisen kanssa.

Harrasteryhmät
Harrasteryhmien tarjontaa pyritään lisäämään kauden 2020-2021 aikana. Kauden
alussa toimivat ainakin seuraavat ryhmät:
Taiturit
Taiturit-ryhmä on seuran harrasteryhmä, joka on tarkoitettu yli 9 -vuotiaille lapsille
ja nuorille. Taiturit-ryhmän tavoitteena on tutustua syvemmin taitoluistelun peruselementteihin ja jatkaa luistelutaitojen kehittämistä. Edellisen kauden tapaan
ryhmä voidaan jakaa kahteen tasoryhmään, jos osallistujien määrä sen sallii. Välillä ryhmän toimintaa voidaan muotoilla myös sen mukaan, ketkä ovat kiinnostuneet enemmän muodostelmaluistelusta ja ketkä yksinluisteluelementtien harjoittelusta. Ryhmä harjoittelee 1-2 kertaa viikossa jäällä ja lisäksi oheisharjoituksissa.
Oheisissa harjoitellaan luistelua tukevia liikkeitä ja monipuolisesti eri liikuntataitoja.
Konkarit
Konkarit ovat seuran oma harrasteryhmä aikuisille, 18 vuotta täyttäneille. Konkarit
voivat suuntautua valintansa mukaan perusluistelua ja muodostelmaluistelun alkeita painottaviin ML Konkareihin sekä yksinluistelun temppuja painottaviin YL
Konkareihin. Tarkoituksena on liikkua oman taitotason mukaisesti, oppia uutta ja
kohottaa kuntoa.
ShowSkate
Keväällä 2020 lanseerattiin uuden tuntivalmentajamme toimesta harrasteryhmä
luistelun perustaidot hallitseville. ShowSkate -ryhmä harjoittelee kerran viikossa
jäällä ja kerran viikossa tanssipainotteisissa oheisissa. Ryhmässä harjoitellaan koreografioita eri teemoilla ja tähdätään esiintymisiin. Samalla ylläpidetään omia taitoja ja nautitaan liikkumisesta. Ryhmään ovat tervetulleita kaikki 12 vuotta täyttäneet luistelua joko kilpa- tai harrastetasolla muutaman vuoden harjoitelleet, esiintymisistä pitävät nuoret.

Kehitysryhmät
Timantit ja Tähdet
Timantit ja Tähdet ovat kaudella 2020-2021 seuran yksinluistelun ja muodostelmaluistelun yhteiset kehitysryhmät, joissa harjoitellaan osaavassa valmennuksessa 3
kertaa viikossa jäällä ja oheisissa. Ryhmät ovat käytännössä rinnakkaisryhmiä,
mutta Tähdet ovat esikouluikäisiä ja Timantit nuorempia. Tavoitteena on oppia
hyvä perusluistelutaito, iloita kehittymisestä ja saada valmiudet taitoluistelun vaativampien elementtien harjoitteluun. Oheisharjoituksissa painotetaan monipuolista
liikkumista ja motorisia perustaitoja.
Kehitysryhmiin nostetaan luistelijoita luistelukoulusta joustavasti kauden kuluessa.
Kommunikoinnista vanhemmille ja laskutukseen vastaavat luistelukouluvastaava
ja kehitysryhmien vastuuohjaajat.
Kehitysryhmistä kutsutaan pääsääntöisesti puolivuosittain luistelijoita yksinluistelun Kilpurit-ryhmään ja muodostelmaluistelun Ice Sympathy -joukkueeseen kehitysryhmien vastuuohjaajien valmisteleman esityksen perusteella. Ehdotus siirtyjistä hyväksytetään muodostelmaluistelun ja yksinluistelun vastuuvalmentajilla ja

toiminnanjohtajalla ennen kutsun viestimistä luistelijan perheelle. Viestinnästä vanhemmille ja laskutukseen vastaavat kehitysryhmien vastuuohjaajat.

Yksinluistelun kilparyhmät
Yksinluistelun Kilpurit -ryhmä on yksinluistelun oma kilpailemiseen valmistava
ryhmä. Ryhmän tavoitteena on jatkaa taitoluisteluelementtien monipuolista harjoittelua ja saada valmiuksia niin yksinluistelun vaativimpien elementtien harjoitteluun
kuin esiintymiseen. Kilpurit -ryhmästä siirrytään ensimmäiseen yksinluistelun kilparyhmään. Oheisharjoituksissa ryhmän tavoitteena on kehittää monipuolisesti
motorisia perustaitoja sekä tutustua lajiharjoitteluun. Kilpurit harjoittelevat 4 kertaa
viikossa jäällä ja oheisissa.
Ryhmät K1 – K7 ovat seuramme yksinluistelun varsinaisia kilparyhmiä kaudella
2020 – 2021. Valmennusta on tarkoituksena toteuttaa pienryhmissä, jotta harjoitussuunnitelmat ja tavoitteenasettelut olisi mahdollista tehdä paremmin luistelijan
omaa tarvetta vastaaviksi. Tavoitteena on mahdollistaa Suomen huipulle pääseminen. Käytännön harjoittelussa ryhmätasoja on kolme: Kilpurit-K1-K2 / K3-K4-K5/
K6-K7.
Kilparyhmissä harjoitellaan noin 5-10 kertaa viikossa jäällä ja oheisharjoituksissa.
Harjoitusmäärät kasvavat hallitusti ikä- ja tavoitetaso huomioiden. Oheislajeina
luistelijoilla on viikoittain balettia, joogaa ja pilatesta. Monet yksinluistelijamme
osallistuvat URHEA-toimintaan toivottavasti tulevallakin kaudella.
TTK:ssa noudatetaan Suomen Taitoluisteluliiton yksinluistelun testikäytäntöä yksinluistelun kilpailusarjaan pääsemisen vaatimukseksi. Vaatimukset täyttävä luistelija saa kilpailuohjelman ja pääsee kilpailemaan taitotasoaan vastaaviin kilpailuihin.

Muodostelmaluistelun kilpajoukkueet
Muodostelmajoukkueiden kokoon on tällä kaudella kiinnitetty huomiota, jotta henkilökohtainen taso valmennuksessa olisi mahdollista saavuttaa.
Tulokasjoukkue Ice Sympathy
Ice Sympathy kilpailee kansallisessa Tulokkaat-sarjassa. Joukkueessa luistelee
noin 18 6-10 -vuotiasta luistelijaa. Harjoituksia on 4 kertaa viikossa jäällä ja oheisissa, ja lisäksi järjestetään tanssin opetusta.
Tulokasjoukkueen tavoitteena on ryhmäytyminen, harjoittelukulttuurin vahvistaminen, yksilön kehittäminen, urheilullisuus sekä luistelusta nauttiminen. Symppiksissä kokeillaan kilpailemista.
Joukkueeseen voidaan nostaa luistelijoita luistelukoulun kehitysryhmistä tai erikoistapauksissa Taiturit-ryhmästä. Vakiovuorojen lisäksi tulokasjoukkueelle järjestetään tehopäiviä.
Tulokasjoukkue Ice Galaxy
Seuramme uusin muodostelmaluisteluperheen tulokasjoukkue on keväällä 2020
perustettu Ice Galaxy. Joukkueessa harjoittelee noin 25 8-12 -vuotiasta luistelijaa.

Galaxyt ovat Symppisten ”isosiskoja”, jotka kilpailevat kauden aikana jo useammin.
Minorijoukkue Ice Melody
Ice Melody kilpailee kansallisessa Minorit-sarjassa ja siinä harjoittelee 25 noin 8 –
13 vuotiasta luistelijaa. Vakiovuorojen lisäksi minorijoukkueelle järjestetään tehopäiviä sekä leirejä. Harjoituksia on 5 päivänä viikossa ja treenaaminen on jo selvästi tavoitteellisempaa, kuin Tulokkaissa.
Minorijoukkueen tavoitteena on yksilöiden kehittyminen, joukkueen yhtenäisyys,
joukkuehengen kasvattaminen, urheilullisuus sekä luistelusta nauttiminen.
Kilpailukokoonpanossa voi tarvittaessa luistella myös SM-Noviisiluistelijoita.
SM-noviisijoukkue Ice Fantasy
Ice Fantasy kilpailee SM-noviisit sarjassa ja siinä luistelee noin 20 10 – 15 vuotiasta luistelijaa. Vakiovuorojen lisäksi noviisijoukkueelle järjestetään tehopäiviä
sekä leirejä. Harjoituksia on peruskaudella 5 päivänä viikossa.
Noviisijoukkueessa tavoitteena on yksilöiden kehittyminen, joukkueen yhtenäisyys, vaikeustason nostaminen, joukkuehengen kasvattaminen, urheilullisuus
sekä luistelusta nauttiminen.
Kilpailukokoonpanossa voi tarvittaessa luistella myös Minorit – tai SM-Junioriluistelijoita.
SM-juniorijoukkue Ice Infinity
Ice Infinity kilpailee SM-juniorit sarjassa ja siinä luistelee lähes 30 noin 14 – 19
vuotiasta luistelijaa. Vakiovuorojen lisäksi joukkueelle järjestetään tehopäiviä sekä
leirejä. Harjoituksia on peruskaudella 5 päivänä viikossa.
Juniorijoukkueessa tavoitteena on yksilöiden kehittyminen SM-sarjassa vaadittavalle tasolle, joukkueen yhtenäisyys ja sitoutuneisuus joukkueen tavoitteisiin, joukkuehengen kasvattaminen, urheilullisuus ja luistelusta nauttiminen.
Kilpailukokoonpanossa voi tarvittaessa luistella myös SM-noviisijoukkueeseen
kuuluvia luistelijoita.
Aikuisjoukkue Ice Comedy
Ice Comedy kilpailee kansallisessa Aikuiset-sarjassa. Joukkueessa korostuu terveyden edistäminen, oman kunnon kehittäminen ja ylläpito sekä joukkuehenki.
Harjoituksia järjestetään 1-2 kertaa viikossa jäällä ja oheisharjoituksissa maalla.

Taitoluistelussa kilpailemisesta tarkennuksena todetaan, että kilparyhmässä tai -joukkueessa harjoittelevan luistelijan ei tarvitse osallistua kotimaassa eikä kansainvälisiin kilpailuihin kauden aikana niin halutessaan. Valinta- ja loppukilpailuihin osallistumista suositellaan. Seurassa mahdollistetaan eteneminen kohti mitä tahansa omia tavoitteita, jopa
kansainväliselle edustustasolle.
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Hallinto ja organisaatio

Seuran hallinnosta vastaa kevätkokouksen valitsema hallitus. Hallitus kokoontuu kauden
aikana tarvittaessa, pääsääntöisesti kuukausittain. Seuran korkeinta päätösvaltaa käyttävät jäsenet seuran syys- ja kevätkokouksessa.
Hallitus käsittelee kokouksissaan kauden ajankohtaiset asiat, suunnittelee käytännön
toimet sekä jakaa tehtäviä seuran toimihenkilöille, valmentajille ja vapaaehtoisille. Hallitus valvoo seuran taloudellista ja muuta toimintaa toiminnanjohtajan kanssa. Yksinluistelun ja muodostelmaluistelun vastuuvalmentajat osallistuvat tarvittaessa hallituksen kokouksiin.
Hallitus laatii, ylläpitää ja julkaisee tiedoksi muun muassa Maksusäännön kausimaksuineen ja tekee tarvittavat päivitykset seuran Toimintalinjaan.
Valmentajat ja ohjaajat
Yksin- ja muodostelmaluistelulle on molemmille nimetty omat vastuuvalmentajatiiminsä.
Kaudella 2020-2021 valmennuksessa korostetaan yhdessä tekemistä ja yhdessä kehittymistä, vaikka käytännössä esimerkiksi viestintävastuut olisikin jaettu valmentajien kesken.
Seuran valmennusosaamisen pitkäjänteisestä kehittämisestä vastaavat päätoimiset valmentajat molemmissa lajijaostoissa yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.
Päätoimisten valmentajien lisäksi seura työllistää toiminnan kannalta tarpeellisen määrän tuntivalmentajia ja ohjaajia sekä oheisliikunnan ammattilaisia.
Valmentajien esimiehenä toimii seuran toiminnanjohtaja ja seuran toiminnanjohtajan esimiehenä toimii TTK:n hallituksen puheenjohtaja.
Työntekijöiden ja hallituksen lisäksi merkittävässä roolissa ovat seurassa toimivat vapaaehtoisista jäsenistä muodostettavat toimikunnat:
•
•
•

Yksinluistelun kilpailutoimikunta
Muodostelmaluistelun toimikunta
Nuorisotoimikunta
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Tiedottaminen ja viestintä

Seuran asioita tiedotetaan pääsääntöisesti seuran kotisivuilla ja jäsenistölle tarvittaessa
myös sähköpostilla jäsenrekisteri Jopoxin kautta. Hallitus tiedottaa ajankohtaisista asioista ja päätöksistä tarpeen mukaan.
Toiminnanjohtaja vastaa, että seuran kotisivujen etusivun tiedot ovat oikein ja ajan tasalla. Jokaisella ryhmällä ja joukkueella on tarvittaessa viestintävastaava, joka huolehtii
oman ryhmänsä tai joukkueensa sisäisestä tiedottamisesta sekä ryhmän/ joukkueen
omien sivujen ylläpidosta.
Vanhempainiltoja järjestetään sekä yksinluistelun että muodostelman puolella. Tilaisuuksissa on paikalla valmentajat, vanhemmat ja joukkueen vetotiimi sekä tarvittaessa hallituksen edustaja.

Seura markkinoi toimintaansa tarpeen mukaan eri kanavissa. Seuran tiedottamisesta ja
ulkoisesta kuvasta vastaa seuran toiminnanjohtaja.
Seuran ulkoiseen tiedottamiseen käytetään myös seuran omaa Facebook-profiilia, Instagram-tiliä sekä seuran omia verkkosivuja. Jäähalleilla on ilmoitustaulut sekä Vantaan
kaupungin näyttöjä, joilla seuramme voi mainostaa toimintaansa.
Erityisesti luistelukoulumarkkinointiin on edelleen tarpeellista käyttää perinteistä paperista ilmoitustaulumainontaa siellä, missä pienten lasten perheet asioivat: päivittäistavarakaupat, avoimet päiväkodit, kirjastot, neuvolat, kauppakeskusten lastenhoitotilat, mahdollisuuksien mukaan päiväkodit.
Joukkueilla ja ryhmillä saa olla omia sosiaalisen median kanavia. Tiedotuksen tulee olla
samassa linjassa seuran tiedotuksen kanssa. Seura kannustaa luistelijoiden tukiryhmiä
olemaan aktiivisia kannustamisessa eri sosiaalisissa medioissa ja tuomaan seuraa esiin
positiivisessa hengessä.
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Tapahtumat ja kilpailut

Tapahtumien ja kilpailujen järjestäminen on osa taitoluisteluseuran perustoimintaa. Niiden avulla pystymme tarjoamaan omille luistelijoillemme upeita mahdollisuuksia päästä
varmasti esiintymään ja nauttimaan kotiyleisön kannustuksesta. Samalla tarjoamme pienille luistelijoillemme mahdollisuuden ottaa mallia taitavista ja luoda omia unelmia.
Tapahtumien ja kilpailujen toteuttaminen on mukavaa yhdessä tekemistä omien luistelijoidemme hyväksi.
Koronavirus muutti suunnitelmiamme, mutta kauden aikana pyritään järjestämään seuraavat tapahtumat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vanhempainillat vähintään 2 kertaa kauden aikana: kauden alussa ja toisena valmennuksen määrittelemänä ajankohtana
Seurapäivä syyskuussa 2020
Yksinluistelun ohjelmakatselmukset ja testit syyskauden alussa 2020
Muodostelman kilpaohjelmien ensi-ilta lokakuussa 2020
Kaikille avoin pop-up -liikuntatapahtuma perheille syksyllä 2020
Keväältä 2020 siirtyvä Cinderella-näytös joulukuussa 2020
Jäärieha Kiekko-Vantaa Idän kanssa yhteistyössä tammikuussa 2021
TTK 35 vuotta -gaala maaliskuussa 2021
Olympialaiset huhti - toukokuussa 2021

Seuran talkootyötä tehdään seuran kilparyhmissä, yksinluistelijat yhdessä ryhmittäin tai
kokonaisuutena ja muodostelmaluisteluissa joukkueittain. Lisäksi kaikkien kilparyhmien
vanhempien tulee osallistua kauden aikana seuran järjestämään kilpailuihin talkooapuna
riippumatta lajijaostosta.
Kauden aikana pyritään järjestämään lajikohtaiset kehityspäivät, joissa perehdytään
seuran toimintaan sekä selkiytetään rooleja ja parannetaan toimintatapoja. Kehityspäivään kutsutaan istuva hallitus, valmentajat sekä joukkueenjohtajat ja seurassa aktiivisesti toimivia vanhempia eri harrastajaryhmistä.

Kaikki kilpailut haetaan Taitoluisteluliitolta kaudelle 2020-2021, joten niiden toteutuminen
ei ole valitettavasti jatkossakaan meidän päätettävissämme. Olemme saaneet Taitoluisteluliitolta varmistuksen, että saamme järjestää hakemistamme liiton virallisen kilpailukalenterin kilpailuista yksinluistelukilpailun:
•

Yksinluistelun junioreiden ja senioreiden valintakilpailu yhteistyössä HTA:n
kanssa marraskuussa 2020

Valitettavasti Taitoluisteluliiton virallisen kilpailukalenterin mukaista muodostelmakilpailua emme saaneet järjestettäväksi, vaikka sellaista haimme.
Kutsukilpailut haetaan Taitoluisteluliitolta kesällä 2020. Olemme valmistelleet jäävaraukset ja päättäneet hakea seuraavien kilpailujen järjestämistä:
•
•
•
•

Tikkurila Trophy 2020 -yksinluistelun alueellinen aloituskilpailu ja kutsukilpailu
syyskuussa 2020
Pienten yksinluistelijoiden KultaHelmi -kisojen sarja yhteistyössä EVT:n kanssa,
3 tapahtumaa 2020-2021
A- ja B-Silmujen aluevalintakilpailu tammikuussa 2021
Tiksi IceClub 2021 -perinteinen muodostelmaluistelun kutsukilpailu helmikuussa
2021

Muita kilpailuja kuin edellä mainitut emme saa järjestää. Tieto kilpailujen järjestämisen
luvista saadaan Taitoluisteluliitolta kesän 2020 kuluessa. Voi olla, että kaikkiin hakemiimme kutsukilpailuihin ei saada lupaa.
Vuonna 2021 seuramme täyttää 35 vuotta ja on se on oikein hyvä syy juhlia yhdessä
kevätnäytöksen sijaan hienossa gaalassa maaliskuussa.
Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuminen
Yksinluistelun kansainvälisiin kilpailuihin osallistuminen edellyttää aina hallituksen erillistä päätöstä. Kansainvälisiin kilpailuihin osallistutaan korkeintaan kerran syyskaudella
ja kerran kevätkaudella. Näiden lisäksi yksinluistelija voi osallistua ulkomaankilpailuun
Taitoluisteluliiton nimeämänä, esimerkiksi ISU-pistekilpailuun tai arvokilpailuun.
Luistelija voi halutessaan osallistua näitä useampaan kansainväliseen kilpailuun täysin
omalla kustannuksellaan kattaen oman valmentajan sekä sijaisvalmentajan kustannukset.
Muodostelmajoukkueilla on mahdollisuus osallistua kauden aikana korkeintaan yhteen
kansainväliseen kilpailuun. Kilpailuihin osallistumisesta päätetään joukkueen vanhempainillassa. Osallistuminen edellyttää 2/3 vanhemmista hyväksynnän. Hallitus antaa lopullisen hyväksynnän ulkomaankilpailuihin osallistumisesta.
Muodostelmaluistelun leirit ja tehopäivät
Leiritoimintaa ja tehopäiviä järjestetään yhteistyössä valmennustiimin ja luistelijoiden
vanhempien kesken. SM-joukkueet leireilevät kauden aikana vähintään kaksi kertaa.
Leiritoiminta ja tehopäivät eivät sisälly kausimaksuihin, vaan ne kustannetaan luistelijoilta kerättävillä joukkuemaksuilla tai yksinluistelijoiden erillisveloituksena.

Yksinluistelun leiritoiminta ja tehopäivät
Leiritoimintaa ja tehopäiviä järjestetään yhteistyössä valmennustiimin ja luistelijoiden
vanhempien kesken. Leiritoiminta ja tehopäivät eivät sisälly seuran kausimaksuihin,
vaan ne laskutetaan aina erikseen toteutuneen täysimääräisen kustannuksen mukaisesti.
Luistelijakartoitus
Seuran toimesta tehdään kyselyt helmi-malaiskuussa seuran kaikkien luistelijoiden toiveista ja tavoitteista sekä luistelun jatkamisesta seurassa kautta 2021 – 2022 varten.
Samalla kysytään palautetta edellisestä kaudesta seuran kehittämistä varten.
Kyselyn tulokset tukevat seuran tulevan kauden toimintasuunnitelman ja talousarvion
muodostamista sekä valmentajien ryhmäsiirtosuunnittelua. Kyselyt toteutetaan helmimaaliskuussa 2021.
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Koulutus

Valmentajien ja seuran toimihenkilöiden ammattitaidon karttumista pyritään mahdollistamaan tarjolla olevien koulutuksen (STLL, Olympiakomitea, ESLU) avulla. Luistelukouluohjaajat koulutetaan tehtäväänsä. Lisäksi valmentajien ja ohjaajien osaamista lisätään
seuran sisäisillä koulutuksilla.
Seuran toimihenkilöt, hallituksen jäsenet sekä seuran aktiiviset vanhemmat voivat osallistua seuratoimintaa kehittäviin kursseihin ja koulutuksiin.
Seuran rahallisesti tukemiin koulutuksiin ja kursseille osallistuvat valmentajat ja vapaaehtoiset ovat velvoitettuja tuomaan koulutusmateriaalit, muistiinpanot ja videot seuran
yhteiseen sähköiseen tietopankkiin, jotta ne ovat toisten samassa tehtävässä toimivien
käytössä.
Kaikkiin koulutuksiin ja kursseihin osallistumisista päättää hallitus.
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Talous

Seuran päätulonlähde ovat kausimaksut. Muu tuotto koostuu tapahtumista, talkoista,
kaupungin avustuksesta sekä mainos- ja yhteistyötuotosta. Seuran merkittävimmät kustannukset syntyvät henkilöstökuluista, jäämaksuista ja kilpailukustannuksista. Seuran
toimistotyöntekijä laatii laskut kausimaksuista ja kilpailumaksuista, joita ovat ilmoittautumismaksut ja taulukkomaksut.
Toiminnanjohtaja vastaa seuran työntekijöiden palkanlaskennasta sekä kirjanpidon valmistelusta. Muu kirjanpito ostetaan ulkopuoliselta tilitoimistolta.
Talousarviot ja -toteumat esitetään seuran jäsenistölle kevät- ja syyskokouksissa siten,
että ne ovat vertailtavissa edellisiin vuosiin. Seura on voittoa tavoittelematon yhdistys,
mikä tarkoittaa sitä, että talouden suunnittelussa ei tähdätä voittoon, joka jaettaisiin rahana.
.

