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TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.7.2020 - 30.6.2021 
 

Hyvinkään Taitoluistelijat ry on 33-vuotias, elinvoimainen ja hyvät arvot omaava seura, joka on 
vakiinnuttanut paikkansa lasten ja nuorten sekä aikuisten harrastustoimintaa tarjoavana seurana 
Hyvinkäällä. Seura on tunnustettu Olympiakomitean ja Suomen Taitoluisteluliiton Tähtiseuraksi lasten ja 
nuorten sekä aikuisten osalta kesäkuussa 2020. Olemme Suomen toinen aikuisluistelijoiden Tähtiseura.  
 
Tavoitteemme on tarjota laadukasta, kehittävää, turvallista ja innostavaa harrastus- ja kilpailutoimintaa 
yksinluistelijoille aina luistelukoulusta aikuisluistelijoihin saakka. Panostamme toiminnassamme 
valmentajien ammattitaidon kehittämiseen sekä harjoitusryhmien kokoihin yksilöllisen ohjaamisen 
takaamiseksi. Yhteisöllisyys ja tasa-arvoinen kohtelu on seurallemme tärkeä asia ja pidämme kiinni hyvistä 
käytöstavoista. Tuemme toiminnassamme luistelijoidemme urheilullista elämätapaa ja olemme aloittaneet 
tähän liittyen yhteistyökumppanuuden Elämäni Sankarit ry:n kanssa. 

Seuran toimintaa ohjaa keväällä 2020 laaditut ja hyväksytyt arvot, jotka ovat tärkeä osa seuramme arkea ja 
joihin olemme kaikki sitoutuneet.  
 

1. HyTL:n ARVOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. HyTL:n visio vuoteen 2025 

Hyvinkään Taitoluistelijat on seura, jossa tarjoamme kaikille mahdollisuuden harrastaa harrastetasolla 

tai kehittyä kilpaluistelijaksi. Tavoitteenamme on uudistaa ja muokata toimintakulttuuriamme 
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vastaamaan nopeasti kehittyvän lajin tarpeita, ja mahdollistaa osallistava ja kehitysmyönteinen 

työkulttuuri. Panostamme luistelukouluun ja sieltä sujuvaan siirtymiseen esikilparyhmiin sekä 

aikuisluistelutoimintaan.  

Avaintavoitteita/painopisteitä: 

- haluamme olla yksi kärkipään seuroista Hyvinkäällä ja Uudellamaalla 

o meillä on tarjota hyvät puitteet harjoitteluun ja olemme sopivan kokoinen seura, jossa 

jokainen tulee kuulluksi ja nähdyksi 

o seurassa on erinomainen vire päällä ja kehitymme jatkuvasti 

o olemme rohkeita ja avoimia  

- luistelukoululaisten määrän vakiinnuttaminen/lisääminen 

o panostamme luistelukoulun harjoittelun laatuun ja sisältöön 

o vaalimme harjoittelussa positiivista mieltä ja kohtaamme jokaisen lapsen yksilönä 

o mainostamme ja markkinoimme luistelukoulua aktiivisesti  

- näkyvyyden lisääminen 

o hyödynnämme erilaiset tilaisuudet ja tapahtumat 

o hyödynnämme somekanavia ja syötämme sinne sisältöä aktiivisesti 

o pidämme huolen mainoksista ja olemme helposti lähestyttäviä 

- yhteisöllisyys 

o saamme erinomaista palautetta seuran toiminnasta ja yleisestä tekemisen ilosta 

o panostamme yhteiseen tekemiseen yli ryhmärajojen niin lasten kuin aikuistenkin kesken 

o kannustamme vanhempia ja huoltajia ottamaan osaa seuran toimintaan 

o hallitus ja valmennus ovat helposti lähestyttäviä ja viestivät avoimesti kaikkien vanhempien 

ja huoltajien kanssa. 

- brändin kehittäminen 

o seuralla on toimiva yhteistyö TeamPlacen kanssa. Toivomme, että jokainen seuran luistelija 

hyödyntää tätä yhteistyötä ja tilaa harjoitteluvaatteet ja muut tarvikkeet TeamPlacesta.  

o toivomme, että jokainen HyTL:n luistelija ja jäsen ovat ylpeitä kertoessaan kuuluvansa 

HyTL:iin.  

- sponsorien ja yhteistyökumppanien saaminen 

o olemme aktiivisesti yhteydessä eri toimijoihin ja osoitamme kiinnostusta yhteistyöhön 

o olemme rohkeita ja koitamme uusia keinoja avoimesti  

 

Avaintavoitteet ovat realistisia ja asioita, joihin voimme jokainen omalta osaltamme olla vaikuttamassa.  

Meille on ensisijaisen tärkeää, että jokainen jäsen kohdataan yksilönä, häntä arvostetaan ja hän tuntee 

olevansa ylpeänä tärkeä osa seuraa.  

 

Teemme joka hetki parhaamme, että toimintamme on jatkossakin mitä parhain seura harrastaa ja että 

meidät koetaan hyväksi ja luotettavaksi yhteistyökumppaniksi Hyvinkään kaupungin, Hyvinkään Jää-

ahmojen, Hyvinkää Ringette ry:n, Suomen Taitoluisteluliiton, muiden taitoluisteluseurojen sekä 

urheilutoimintaa tuottavien järjestöjen sekä muiden hyvinkääläisten urheiluseurojen ja yritysten 

keskuudessa. Palautteiden mukaan olemme jo pienessä ajassa pystyneet nousemaan paremmin esille 

ja tätä työtä jatkamme.  
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3. SEURAN ORGANISAATIO 

 

Seuran toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 

varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, taloudenhoitajan ja muut 

tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi myös valita erinäisiä toimikuntia hallituksen ulkopuolelta. 

 

Hallitus kokoontuu vähintään kerran kuussa käsittelemään seuran toimintaan liittyviä ajankohtaisia 

asioita, suunnittelee ja toteuttaa käytännön toimia. Hallitus seuraa taloutta jokaisessa hallituksen 

kokouksessa, jonka lisäksi puheenjohtaja ja rahastonhoitaja kommunikoivat tiiviisti ja pitävät huolen 

kustannuksista. Valmennustiimistä osallistuu vähintään yksi valmentaja hallituksen kokouksiin.  

 

Seuran hallituksen jäsenet toimivat myös päivystäjinä luistelukoulun aikana joka maanantai.  

 

Hallitus jakaa tehtäviä ja nimeää niihin vastuuhenkilöt. Tehtäviä hoidetaan yhteistyössä 

valmennustiimin ko. osa-alueesta vastaavan kanssa. Pyrimme siihen, että asioiden hoito on 

järjestelmällisempää ja mahdollisimman mutkatonta jokaiselle osapuolelle.  

 

Valmentajat ja ohjaajat 

Seurassa on kaudella 2020-2021 kolme työsuhteessa olevaa vastuuvalmentajaa, joilla kullakin omat 

vastuuryhmänsä. 

Valmentajat jakavat vastuuryhmät ja muut valmennukseen liittyvät työt keskenään konsultoiden 

puheenjohtajaa ja hallitusta huolehtien siitä, että työt jakautuvat tasaisesti kunkin työsopimukseen 

merkityn tuntimäärän mukaisesti toimien kuitenkin tiiviissä yhteistyössä keskenään.  

Huolehdimme, että valmentajien määrä on tasapainossa luistelijoiden määrän ja tavoitetason kanssa. 

Tuemme valmentajiemme osaamisen kehittämistä mahdollisuuksien mukaan ja kannustamme heitä 

kouluttautumaan. Seuran puheenjohtaja käy valmentajien kanssa tavoite- ja palautekeskustelut kaksi 

kertaa kaudessa, joiden avulla päivittäisen kommunikoinnin ja hallituksen kokoukseen osallistumisen 

lisäksi varmistamme valmentajien vaikutusmahdollisuudet seuran toiminnassa.  

Aikuisluistelijoita valmentaa yksi valmentaja.  

Kaudella 2020-2021 seurassa on yksi työsuhteessa oleva ohjaaja, jonka vastuulla on R- ja T-ryhmien 

oheisvalmennus 1krt/viikossa ja tarvittaessa.  

Valmentajien ja ohjaajien esimiehenä toimii hallituksen puheenjohtaja.  

 

4. TIEDOTUS- JA SUHDETOIMINTA 

Seuran ensisijainen viestintäkanava on MyClub-järjestelmä. Seuralla on nimetty tiedottaja, joka yhdessä 

puheenjohtajan kanssa laatii ajankohtaiset ja tarkempaa/kriittisempää viestintää vaativat tiedotteet. 

Tiedottajan tehtävänä on myös laatia ja julkaista seuran sisäinen ”Luikkari”, joka pyritään julkaisemaan 

kerran kuussa.  
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Seuran nettisivuja pyritään päivittämään niin että sivuilla oleva tieto on aina ajankohtaista. Seuralla on 

käytössä myös Instagram- sekä Facebook-tilit, joissa julkaistaan tietoa ajankohtaisista asioista ja 

tapahtumista. Somen hyödyntäminen markkinointikanavana on tuonut seuralle paljon positiivista 

näkyvyyttä. 

Seuran edustajat tekevät suhde- ja yhteistyötä Hyvinkään jäähallissa toimivien muiden seurojen, 

Hyvinkään kaupungin liikuntajaoston, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilun (ESLU) ja Suomen 

Taitoluisteluliiton kanssa. Kauden 2020-2021 tavoitteena on saada kontaktoitua mahdollisimman paljon 

uusia yrityksiä ja solmia yhteistyökumppanuuksia hyvinkääläisten yritysten kanssa. 

 

5. LUISTELUTOIMINTA 

HyTL:ssa lajin harrastaminen aloitetaan luistelukoulusta. Luistelukoulussa ryhmät on jaoteltu siten, että 

aloittelijoille ja jo luistelun perustaidot osaaville on omat ryhmänsä. Kun luistelutaidot kehittyvät ja 

lapsi haluaa jatkaa harjoittelua valmennusryhmissä, valmentajat siirtävät luistelijan eteenpäin joko 

Kehitys- tai PikkuTintit- ryhmään (alle kouluikäiset) tai Taitajat C-ryhmään (yli 7-vuotiaat). 

Seuralle on laadittu oma luistelijan urapolku, joka etenee alla olevan kaavion mukaisesti (päivitys työn 

alla). Kaikki ryhmäsiirrot tapahtuvat valmentajien päätöksellä. Ryhmissä voidaan liikkua myös R-

ryhmistä Taitajat-ryhmiin tai Taitajat-ryhmistä R-ryhmiin.  

R-ryhmissä seurataan Suomen Taitoluisteluliiton kilpailusarjoja, taito- ja testivaatimuksia ja ikärajoja. 

Taitajat-ryhmissä harjoittelevat kilpailevat halutessaan Taitajat-sarjoissa. 
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Seura tekee suunnitelmallisesti kehitystyötä tarjotaksemme mahdollisuudet myös tavoitteellisemmalle 

harjoittelulle. R-ryhmien harjoitusmäärää on lisätty portaittain ja tällä hetkellä näissä ryhmissä 

harjoitellaan 5-6 kertaa viikossa. Keh, PT ja T-ryhmissä harjoitellaan 3-5 kertaa viikossa. 

HyTL:lle on tärkeää, että voimme tarjota mahdollisuuden harrastaa taitoluistelua myös siten, että 

tavoitteena ei ole kilpailla. Harjoitukset toteutetaan ryhmän vastuuvalmentajan eli 

ammattivalmentajan johdolla ja harjoitusten pääpaino on uuden oppiminen ilon ja positiivisten 

onnistumisten kautta.  

 

Luistelukoulu  

Luistelukoulumme on erittäin suosittu ja olemme saaneet kasvatettua luistelijamäärää huimasti viime 

kauden aikana. Olemme panostaneet luistelukoulun markkinointiin ja erilaisiin tapahtumiin, jonka siivin 

päätimme kautemme 2019-2020 94:ään, luistelijaan. Luistelukoulussa on mahdollista harjoitella yhden 

tai kaksi kertaa viikossa. Kausi on jaettu normaalin syklin mukaisesti syys- ja kevätkauteen.  

 

Luistelukoulu on suunnattu 3-14 vuotiaille lapsille. Luistelukouluun osallistumiselle ei ole 

lähtö/taitotasovaatimuksia. Luistelukoulutoiminta on pienryhmätoimintaa niin, että luistelijat jaetaan 

alle kouluikäisiin ja kouluikäisiin luistelijoihin huomioiden jo edistyneemmät luistelijat.  

 

Luistelukoulua koordinoi oma vastuuvalmentaja ja jokaisella ryhmällä on oma vastuuohjaaja apunaan 

tarpeen mukaan myös apuohjaajia. Pyrimme kouluttamaan vastuuohjaajia liiton koulutuksilla 

mahdollisuuksien mukaan. Vastuu- ja apuohjaajat ovat seurassamme tällä hetkellä harrastavia sekä jo 

uransa päättäneitä luistelijoita, jotka haluavat olla mukana seuran toiminnassa.  

 

Luistelukoululaisia kutsutaan ja ohjataan kauden aikana luistelukoulusta eteenpäin lajiryhmiin. Polku 

luistelukoulusta eteenpäin on joko kehitysryhmän tai pikkuTintit -ryhmän kautta kilparyhmiin (R-

ryhmät) tai Taitajat-ryhmiin (T-ryhmät) pyritään pitämään mahdollisimman sujuvana läpi kauden.  

 

6. LEIRITOIMINTA 

Leirit kuuluvat oleellisena osana erityisesti kilparyhmissä luistelevien luistelijoiden arkeen ja ovat osa 

kausisuunnitelmaan kuuluvaa harjoitustoimintaa. Kaudella Järjestämme kolmipäiväisen syyslomaleirin 

12.-14.10.2020, kolmipäiväisen talvilomaleirin koulujen hiihtoloman aikaan, ja kesälomalla järjestämme 

myös päiväleiritoimintaa Hyvinkään jäähallilla. Leirit ovat avoimia myös seuran ulkopuolisille 

luistelijoille.  

 

7. KILPAILUT JA TESTIT 

Järjestämme kauden 2020-2021 aikana neljät kilpailut, joista 9.1.-10.1.2021 järjestettävät kilpailut ovat 

seurahistorian ensimmäiset liiton kilpailut.  

 

Kilpailujen järjestämisestä vastaa kilpailutoimikunta, jota johtaa nimetty kilpailutiiminjohtaja.  
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Kilpailutoimikunnan johtaja toimii myös kilpailujen johtajana. Kilpailuiden talkootoimintaan kutsutaan 

mukaan seuran jäseniä ja vanhempia. 

Testejä järjestetään seuran omille luistelijoille pääsääntöisesti kevätkaudella, mutta myös aina niiden 

ollessa tarpeellisia ennen syyskauden päätöstä. Testeihin otetaan mukaan seuran ulkopuolisia 

luistelijoita, jos aikataulu antaa myöten. 

 

8. TAPAHTUMAT JA MARKKINOINTI 

Seuramme on erittäin aktiivisesti osallistunut erilaisiin tapahtumiin ja tempauksiin Hyvinkäällä. Näissä 

markkinoimme seuran luistelukoulua ja kerromme seuramme toiminnasta kaikille halukkaille sekä 

annamme halukkaille mahdollisuuden kokeilla luistelussa käytettäviä tarvikkeita, kuten piruettilusikkaa.  

HyTL:n aloitteesta Hyvinkäällä järjestettiin kaudella 2019-2020 ensimmäistä kertaa päiväkotiluistelut 

yhteistyössä Hyvinkään Jää-Ahmojen ja Hyvinkää Ringette ry:n kanssa. Kaudella 2020-2021 

päiväkotiluistelun järjestäminen on haastavaa vallitsevan covid-19 pandemian johdosta, mutta mikäli 

tautitilanne paranee, on kevätkaudella mahdollista tällainen tapahtuma järjestää.  

Tällä kaudella syyskausi päätetään seuran yhteiseen jouluriehaan, jossa pääosassa on luistelukoulu ja 

Taitajat C ja B-ryhmät. Keväällä kausi huipentuu näytökseen, jossa koko seuran luistelijat pääsevät 

esiintymään.  

Näytöksen järjestelyistä vastaavat hallituksen nimeämä näytösvastaava yhdessä seuraorganisaation ja 

valmentajien kanssa. Näytöksen talkootehtäviin kutsutaan seuran jäseniä ja luistelijoiden vanhempia.  

 

Kaikkien tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa olemme mukana, markkinoidaan ja esitellään aktiivisesti 

somessa. Olemme huomanneet some-mainonnan olevan erittäin toimiva tapa saada näkyvyyttä ja 

koemme sen luonnollisena osana seuran avointa toimintaa.  

 

Seuran sisäiset, vanhemmille ja huoltajille suunnatut tilaisuudet  

Covid-19 pandemian ja seuran toiminnan hetkellisen harjoittelutoiminnan pysäyttämisen myötä 

olemme ottaneet käyttöön myös TEAMS-tapaamiset yhtenä kanavana pitää yllä hyvää ja avointa 

viestintä- ja kommunikointikulttuuria.  

Seuran vuosikokous järjestetään normaalisti ke 23.9.20. Toimintasääntöihin ehdotetaan muutosta, joka 

mahdollistaa mm. vuosikokouksen järjestämisen etäyhteydellä tilanteen niin vaatiessa.  

 

9. TALOUS 

Rahastonhoitaja seuraa seuran taloudellista tilannetta aktiivisesti yhdessä puheenjohtajan kanssa ja 

taloustilanne käydään läpi myös hallituksen kokouksissa kuukausittain.  

Talousarviot ja -toteumat esitetään seuran jäsenistölle syyskokouksessa siten, että esityksessä luvut 

ovat vertailtavissa edelliseen kahteen vuoteen.  

Kausimaksut 
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Kausimaksut ovat seuran päätulonlähde. Maksut laskutetaan R- ja T-ryhmien osalta kerran 

kuukaudessa. Laskutuskausi on elokuusta toukokuuhun. Luistelukoulun maksu laskutetaan kerran syys- 

ja kevätkaudella.  

Kausimaksujen korotukset pyritään pitämään maltillisena. Hallitus varaa oikeuden kausimaksujen 

tarkistamiseen myös kauden aikana riippuen muun varainkeruun onnistumisesta ja jäsenmäärän 

noususta tai laskusta sekä Hyvinkään kaupungin määrittelemien hinnastojen mahdollisista muutoksista.  

 

Kausimaksujen lähettäminen on rahastonhoitajan vastuulla.  

Sisarusalennus 

Sisarusalennus annetaan halvemmasta maksusta. Kausimaksusta on mahdollista saada 10% alennus, jos 

luistelija ei pysty osallistumaan omiin harjoituksiinsa koulun vuoksi. Tällöin hänelle tarjotaan 

ensisijaisesti korvausmahdollisuutta valmentajien hyväksi katsoman ryhmän kanssa, ja alennus 

myönnetään vasta, jos korvausmahdollisuutta ei ole. Muusta kuin koulusta johtuvasta syystä ei 

lähtökohtaisesti ole mahdollista saada alennusta.  

Kilpailumaksut 

Kausimaksujen rinnalla on kilpailumaksujen osuus seuran talouden kannalta merkittävä. Kilpailumaksut 

koostuvat järjestävän seuran osallistumismaksulla lisättynä oman seuran kilpailumaksulla. 

Kilpailumaksut tarkastetaan jokaiselle kaudella erikseen. Kaudella 2020-2021 ei korotuksia tule.  

Varainhankinta 

Varainhankintaa tehdään seuran järjestämissä tapahtumissa kahviotoiminnalla ja arpajaismyynnillä 

sekä kaksi kertaa vuodessa tapahtuvalla pesuainemyynnillä, kalenterimyynnillä ja muilla 

pienimuotoisilla varainkeruuhankkeilla, mikäli mahdollista. Laitamainosten ja kilpahallin 

seinämainosten myyntiä yritetään tehostaa.  
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