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TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.7.2019 - 30.6.2020 

 

SEURAN TAVOITTEET 

Hyvinkään Taitoluistelijat ry:n virallinen rekisteröintipäivänmäärä on 16.3.1987. Yhdistyksen 
tarkoituksena on innostaa lapsia ja nuoria harrastamaan taitoluistelua: yhdistys järjestää 
luistelukoulutoimintaa sekä jo pidemmälle edistyneiden harjoitus- ja kilpailutoimintaa Hyvinkäällä. 
Yhdistys on Suomen Taitoluisteluliiton jäsen. 

Seuran missio on luoda edellytykset taitoluistelun harraste- ja kilpatoiminnalle. Luistelu on jokaisen 
suomalaisen perustaito, ja Hyvinkään Taitoluistelijat on mukana liikuttamassa lajin harrastajia jo 
luistelukoulusta lähtien. Haluamme luoda pohjan ja tukea koko elämän mittaiselle liikuntaharrastukselle. 
Haluamme kehittää valmentajiemme ammattitaitoa ja rakentaa seuraorganisaatiota tukemaan 
toimintaamme.   

 

VALMENNUSTOIMINTA 

Seurassamme on kaudella 2019-2020 kolme valmentajaa. Valmennustiimiin kuuluvat vastuuvalmentajat Ida 
Ritamies, Ella Louhivuori ja Jenni Luoma. Valmentajat jakavat vastuuryhmät ja muut valmennukseen 
liittyvät työt keskenään huolehtien siitä, että työt jakautuvat tasaisesti kunkin työsopimukseen merkityn 
tuntimäärän mukaisesti toimien kuitenkin tiiviissä yhteistyössä keskenään.  

Ida Ritamies toimii ryhmien R6, R5 ja Taitajat A, Ella Louhivuori Keh-ryhmän, R1-ryhmän, Taitajat C ja 
Taitajat B-ryhmien  ja Jenni Luoma R3- ja R4-ryhmien vastuuvalmentajana. Perjantain Asemankoulussa ja 
Takomon tiloissa tapahtuvia tanssi-oheisia vetämään on palkattu viimevuoden tapaan Noora Viitasalo.  

Luistelukouluvastaavana toimii Jenni Luoma, ohjaajina kaudella 2019-2020 toimivat Nea Saarimaa, Inkamari 
Letto, Noona, Mona Palander, Jasmin Huuskonen, Aada Virtanen, Kiia Vapaniemi, Elina Oksanen, Maiju 
Oksanen, Mira Pitkänen ja  Meeri Summanen. Luistelukoulu-ohjaajien työvuoroja saatetaan muuttaa 
kauden aikana riippuen luistelukouluun osallistuvien lasten määrästä ja ohjaaja-tarpeesta. Aikuisluistelusta 
kaudella 2019-2020  vastaa Janika Vilkman ja valmentajana toimii Anne-Mari Hirvikallio. 
 
Huolehdimme, että valmentajien määrä on tasapainossa luistelijoiden määrän ja tavoitetason kanssa. 
Tuemme valmentajiemme osaamisen kehittämistä mahdollisuuksien mukaan. Käymme valmentajien 
kanssa aina tarvittaessa tavoite- ja palautekeskusteluja joiden avulla varmistamme valmentajien 
vaikutusmahdollisuudet seuran toiminnassa.  

Tavoitteena on uudistaa toimintakulttuuriamme vastaamaan nopeasti kehittyvän lajin tarpeita, ja 
mahdollistaa osallistava ja kehitysmyönteinen työkulttuuri. Panostamme myös luistelukouluun ja sujuvaan 
siirtymiseen esikilparyhmiin. 
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KILPAURHEILU 

Hyvinkään Taitoluistelijoiden luistelijoita valmennetaan kilpailemaan taitotasonsa mukaisissa kansallisissa ja 
aluesarjoissa. Luistelijoitamme kilpailee myös Taitajat-sarjoissa. Seuran ryhmäjakoja on muutettu 
edellisestä kaudesta palvelemaan paremmin Suomen Taitoluisteluliiton kilpasarjoja ja vaatimuksia. 
Tavoitteena on tarjota väylä tavoitteellisemmalle harjoittelulle. Kilparyhmien (R-ryhmät ja Taitajat A-ryhmä) 
kausi alkaa 1.8. R-ryhmien harjoitusmäärät lisääntyvät, näissä ryhmissä harjoitellaan 5-6 kertaa viikossa, 
nykyään myös lauantai-aamuisin. Taitajat-A ryhmässä harjoitellaan myös 5 kertaa viikossa.   

 

HARRASTETOIMINTA 

Luistelukouluja järjestetään 3-14-vuotiaille lapsille syyskuun alusta alkaen. Luistelukoulutoiminta on 
pienryhmätoimintaa niin, että jokaisella ryhmällä on oma ohjaaja, ja tarpeen mukaan myös apuohjaajia. 
Luistelukoululaisia kutsutaan ja ohjataan kauden aikana luistelukoulusta eteenpäin lajiryhmiin. Polku 
luistelukoulusta eteenpäin joko keh-ryhmän kautta kilparyhmiin (R-ryhmät) tai Taitajat-ryhmiin (T-ryhmät) 
pyritään pitämään mahdollisimman sujuvana läpi kauden.  

Taitajat-B ja Taitajat C-ryhmissä harjoitellaan 3-4 kertaa viikossa, ja harjoittelu aloitetaan 5.8. 

Aikuisluistelijat harjoittelevat kerran viikossa, aikuisluistelijoiden harjoitukset alkavat 4.8.. 

 

KURSSIT JA LEIRIT 

Pidämme kaudella 2019-2020 kolmipäiväisen syyslomaleirin 14.-16.10.2019, kolmipäiväisen talvilomaleirin 
17.-19.2.2019, ja kesälomalla järjestämme myös päiväleiritoimintaa Hyvinkään jäähallilla. Leirit ovat 
avoimia myös seuran ulkopuolisille luistelijoille, mutta ensisijaisesti ne on tarkoitettu seuran omille 
luistelijoille. Kilparyhmäläisten oletetaan osallistuvan leireille niiden ollen osa kilparyhmäläisten 
kausisuunnitelmaan kuuluvaa harjoitustoimintaa.  

Tuemme valmentajiemme ja ohjaajiemme koulutusta mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan.  

 

KILPAILUT JA TESTIT 

Järjestämme kauden aikana kahdet kilpailut, 16.11.2019 kutsukilpailut ja aluecup-karsinnat, ja 1.-2.2.2020 
kaksipäiväisen Hyvinkää Trophyn, joissa toisena päivänä kilpaillaan tähtisarjoissa ja toisena isu-sarjoissa. 
Kilpailujen järjestämisestä vastaa kilpailutoimikunta, jota johtaa yksi Riikka Mulder. Kilpailutoimikunnan 
johtaja toimii myös kilpailujen johtajana. Kilpailuiden talkootoimintaan kutsutaan mukaan seuran jäseniä ja 
vanhempia. 

Testejä järjestetään seuran omille luistelijoille aina niiden ollessa tarpeellisia ja testejä tarvitsevia 
luistelijoita ollessa riittävä määrä. Testeihin otetaan mukaan seuran ulkopuolisia luistelijoita jos aikataulu 
antaa myöten. 
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TIEDOTUS- JA SUHDETOIMINTA 

Tiedottamiseen käytetään edelleen Luikkaria, joka pyritään julkaisemaan n. kerran kuussa. Pääosin tiedotus 
tapahtuu MyClub-palvelun avulla, jonka kautta myös laskutus tapahtuu. Seuran nettisivuja pyritään 
päivittämään niin että niillä oleva tieto on aina ajankohtaista, ja seuralla on käytössä myös Instagram- sekä 
Facebook-tilit joissa julkaistaan tietoa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Kauden 2019-2020 
tavoitteena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa niin seuran ulkopuolista kuin sisäistä viestintää entisestään.  

Seuran edustajat tekevät suhde- ja yhteistyötä Hyvinkään jäähallissa toimivien muiden seurojen, Hyvinkään 
kaupungin liikuntajaoston, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilun (ESLU) ja Suomen Taitoluisteluliiton kanssa. 

 

NÄYTÖS 

 
Seura järjestää kauden aikana kaksi näytöstä: joulunäytöksen 15.12.2019, ja kevätnäytöksen 19.4.2020.  

Näytöksen järjestelyistä vastaavat hallituksen nimeämä näytösvastaava yhdessä seuraorganisaation ja 
valmentajien kanssa. Näytöksen talkootehtäviin kutsutaan seuran jäseniä ja luistelijoiden vanhempia. 
Näytöksiä pyritään mainostamaan ja toivotaan niiden houkuttelevan uusia harrastajia lajin pariin. 

 

HALLINTO 

Seuran hallinnosta vastaa seuran hallitus. Hallituksessa on 7 jäsentä, 5 varsinaista ja 2 varajäsentä. Seuran 
toimistoa pidetään auki hallituksen jäsenten toimesta maanantaisin ja torstaisin luistelukoulun aikaan.  

 

TALOUDELLINEN TILANNE 

Rahastonhoitaja seuraa seuran taloudellista tilannetta, ja tilanne käydään läpi myös hallituksen kokouksissa 
kuukausittain. Kausimaksut nousevat kaudella 2019-2020 vastaamaan nousseita ryhmäkohtaisia 
harjoitusmääriä, ja hallitus varaa oikeuden niiden tarkistamiseen myös kauden aikana riippuen muun 
varainkeruun onnistumisesta ja jäsenmäärän noususta tai laskusta.  

Kausimaksujen suhteen siirrytään kerran kuukaudessa tapahtuvaan laskutukseen. Laskutuskausi on 
elokuusta huhtikuuhun. Vakiovuorot päättyvät 17.4.2020. Toukokuun jäät laskutetaan erikseen jäävuorojen 
ja osallistujien mukaan. Kilpailumaksut pidetään kauden alkaessa viimevuotisella tasolla. Sisarusalennus 
annetaan halvemmasta maksusta. Kausimaksusta on mahdollista saada 10% alennus, jos luistelija ei pysty 
osallistumaan omiin harjoituksiinsa koulun vuoksi. Tällöin hänelle tarjotaan ensisijaisesti 
korvausmahdollisuutta toisen valmentajan hyväksi katsoman ryhmän kanssa, ja alennus myönnetään vasta 
jos korvausmahdollisuutta ei ole. Muusta kuin koulusta johtuvasta syystä ei lähtökohtaisesti ole mahdollista 
saada alennusta.  

Varainhankintaa tehdään kahvio-toiminnalla ja arpajaismyynnillä seuran järjestämissä tapahtumissa, sekä 
kaksi kertaa vuodessa tapahtuvalla pesuainemyynnillä, kalenterimyynnillä, lakumyynnillä ja muilla 
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pienimuotoisilla varainkeruuhankkeilla. Laitamainosten ja kilpahallin seinämainosten myyntiä yritetään 
tehostaa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


