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TOIMINTASUUNNITELMA ajalle 1.7.2018 – 30.6.2019  

 

SEURAN TAVOITTEET  

 

 

Helsingin Luistelijoiden strategian 2015-2018 mukaan seuran missio on 

 luoda edellytykset taitoluistelun harraste- ja kilpailutoiminnalle sekä lajien kansainväliselle 

menestykselle. 

 tarjota asiantuntemusta ja huippuvalmennusta sekä parasta harrastetoimintaa. 

 olla paras vaihtoehto pääkaupunkiseudun taitoluistelussa kaiken ikäisille luistelijoille 

 

Seuran uuden strategian 2019-2022 laatiminen aloitetaan, kun uusi hallitus aloittaa toimintansa 

1.7.2018. 

 

Tavoitteenamme on menestyä kansallisissa ja kansainvälissä kilpailuissa sekä varmistaa 

luistelijoiden ja valmentajien henkilökohtaisen taitotason mukainen kehittyminen. 

 

Vuosi 2018 on seuran 110 v. juhlavuosi. Juhlavuoden aikana tuomme esiin erityisesti seuran 

monipuolisuutta ja tässä ajassa kiinni olevaa nykyaikaista toimintaamme. 

 

 

1. Valmennustoiminta   

 

Edellytys laadukkaalle valmennustoiminnalle on riittävä määrä ammattitaitoisia valmentajia. Tästä 

syystä tarjoamme valmentajillemme mahdollisuuden osaamisen kehittämiseen ja huolehdimme, 

että valmentajien määrä on tasapainossa luistelijoiden määrän ja tavoitetason kanssa. 

Valmentajien kanssa käydään vuosittain palaute- ja arviointikeskusteluja, joiden avulla 

varmistamme valmentajien vaikutusmahdollisuudet ja seuraamme heidän kanssa tehtyjen 

suunnitelmien toteutumista.  

 

Jääharjoittelun lisäksi tarjoamme harrastajille kaikissa kolmessa lajissa ryhmästä riippuen 

mahdollisuuden esim. balettiin, tanssiin, fysioharjoituksiin ja kunto-oheisiin. 

 

  



Helsingin Luistelijat ry 

2 
 

 

Tärkeimmät lajikohtaiset tavoitteet kaudelle 2018-2019: 

 

 Jäätanssissa tavoitteena lajin toimintaedellytysten turvaaminen ja harrastajapohjan 

laajentaminen. 

 Muodostelmaluistelussa keskeisimpänä tavoitteena on viedä kokonaisuudessaan 

käytäntöön muodostelmaluistelijan polku ja jatkaa kehitystyötä myös huomioiden 

valmentajien osaamisen varmistamisen.  

 Yksinluistelun merkittävin uudistus on nuorille lahjakkaille luistelijoille perustettava 

Projektiryhmä. Ryhmään valitaan lahjakkaita edellisen kauden kilpailumenestyksen 

perusteella 1.7.2002-30.6.2009 syntyneitä luistelijoita. Edellisen vuoden tavoin 

yksinluistelussa panostetaan sujuvaan siirtymiseen luistelukoulusta yksinluistelun 

esikilparyhmiin. 

 

 

Kilpa- ja huippu-urheilu 

 

Strategiaan kirjattu tavoitteemme niin yksinluistelussa, muodostelmaluistelussa kuin 

jäätanssissakin on saavuttaa mahdollisimman paljon mitali- ja pistesijoja niin kansallisissa kuin 

kansainvälisissä kilpailuissa.  

Helsingin Luistelijoiden luistelijoita valmennetaan tavoitteellisesti kilpailemaan taitotasonsa 

mukaisissa SM-sarjoissa tai kansallisissa ja aluesarjoissa.  Seura on valittu useana vuonna vuoden 

parhaaksi taitoluisteluseuraksi. Tavoitteenamme on jälleen hyvällä kilpailumenestyksellä ansaita 

parhaan seuran palkinto kaudella 2018-2019. 

 

 

Harrastetoiminta  

 

Luistelukouluja järjestetään lapsille (3-12 v.), nuorille (13–18-vuotiaille) ja aikuisille.  Aikuisille on 

tarjolla myös jäätanssikoulu. Luistelukoulutoiminta on pienryhmätoimintaa siten, että jokaisella 

ryhmällä on oma ohjaaja. 

 

Luistelukoulun yhteydessä toimintaansa jatkaa Jatkoryhmä edellisten kausien tapaan. Ryhmässä 

on mukana 3-12 -vuotiaita luistelukoulusta siirtyneitä tai kokonaan uuden harrastuksen parissa 

aloittaneita lapsia. Jatkoryhmässä paneudutaan perusluistelutaidon kehittämiseen ja lisäksi 

kauden aikana tutustutaan ja kokeillaan yksinluistelua, jäätanssia sekä muodostelmaluistelua. 

Jatkoryhmällä kolme harjoituspäivää, joista valitaan kaksi. Kahden jääharjoituksen lisäksi viikossa 

on yksi oheisharjoitus. 

 

Luistelukoululaisia kutsutaan ja ohjataan kauden aikana luistelukoulusta eteenpäin lajiryhmiin. 

Tämä polku pyritään pitämään mahdollisimman sujuvana läpi kauden. Jäätilanteesta riippuen 

tarjotaan myös luistelukoulun jatkoryhmiä. 
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Yksinluistelua ja jäätanssia on mahdollisuus harrastaa ilman kilpailullisia tavoitteita niin lasten, 

nuorten kuin aikuistenkin harrasteryhmissä. 

 

 

Kurssit ja leirit    

 

Seura järjestää omia leirejä tarpeen mukaan. Samoin tehopäiviä järjestetään yksinluistelussa, 

muodostelmaluistelussa ja jäätanssissa kauden aikana tarpeen mukaan. 

 

 

2. Koulutus   

 

Seuran valmentajia ohjataan aktiivisesti lisä- ja täydennyskoulutukseen erilaisille kursseille ja 

valmentajapäiville. Tuemme myös aktiivisen luistelu-uran päättäneitä luistelijoita 

kouluttautumaan valmentajiksi, spesialisteiksi ja tuomareiksi. Kauden 2018-2019 aikana tarjotaan 

koulutusmahdollisuutta erityisesti niille ohjaajille, joilla ei ole vielä koulutusta.  

 

Yksinluistelun päävalmentaja Alisa Drei on kutsuttu osallistujaksi ISU Olympic Development Project 

2018-2021 – ODP nelivuotisprojektiin. 

 

Tuomareiden ja spesialistien toivotaan käyttävän hyväkseen liiton järjestämät 

jatkokoulutustilaisuudet ja välittävän tietoa seuran valmentajille ja luistelijoille.  

 

Seura pyrkii järjestämään henkilöstölle ja aktiivisille vanhemmille koulutusta tarpeen mukaan mm. 

ensiavun, Tähtiarviointilaskennan ja ISU-pistelaskentajärjestelmän osalta.  

 

 

3. Kilpailut   

 

Seura on anonut kaudelle 2018-2019 järjestettäväksi valtakunnallisia, alue- ja seuratasoisia 

kilpailuja. 

 

STLL:n Helsingin alueella järjestämme mm. Noviisien aluemestaruuskilpailun 20.2.2019 sekä 

Minien syksyn 1. aluevalintakilpailun sekä yhteistyössä HSK:n ja HTK:n kanssa yksinluistelun ja 

muodostelmaluistelun 1. lohkokilpailu (yksinluistelun seniorit, juniorit, noviisit ja 

muodostelmaluistelun minorit, noviisit ja tulokkaat) 

 

Näiden lisäksi jäätilanteen niin salliessa järjestämme kauden aikana muodostelmaluistelun 

kutsukilpailun sekä yksinluistelussa seuran sisäisiä kuukausikilpailuja ja leikkimielisen 

näytösohjelmakilpailun. 

 

Seuran luistelijoilla, joukkueilla ja jäätanssipareilla on mahdollisuus osallistua myös alue- ja 

kutsukilpailuihin sekä kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin valmentajaresurssien mukaan.   
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5. Tiedotus- ja suhdetoiminta    

 

Seuran tiedotus tapahtuu ensisijaisesti verkkosivujen ja sähköpostin välityksellä. Sosiaalinen media 

on tärkeä osa viestintää (Facebook, Instagram). Pyrimme viestinnän ja sosiaalisen median käytöllä 

sujuvoittamaan käytäntöjä. 

 

Seuran luistelijoille ja vanhemmille järjestetään kauden aikana seuraavia tilaisuuksia:  

Vanhemmille syksyisin ja keväisin vanhempainiltoja 

Joulujuhla marras-/joulukuussa sekä  

Kevätjuhla luistelukauden päätteeksi touko-/kesäkuussa. 

 

Seuran edustajat pyrkivät osaltaan vaikuttamaan siihen, että seuralla on hyvät ja 

vuorovaikutukselliset suhteet Jääkenttäsäätiöön, Helsingin kaupungin kulttuuri ja vapaa-ajan 

toimialaan, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheiluun (ESLU) sekä Suomen Taitoluisteluliitoon.  

 

HL tekee myös yhteistyötä muiden seurojen kanssa, erityisesti Helsingin alueella. Kausien 2018-

2020 Pirkkolan jäähallin ollessa poiskäytöstä peruskorjausremontin vuoksi pääkaupungin 

seurayhteistyöllä tehdään aloitteita mm. harjoitusolosuhteiden parantamiseksi. 

 

 

6. Helsingin Luistelijoiden 110 v. juhlavuosi ja näytös 2019 

 

Vuosi 2018 on seuran 110 v. juhlavuosi. Juhlavuoden tavoitteena on tuoda esiin seuran 

monipuolisuutta ja nykyaikaisuutta. Juhlistamme seuran pitkää historiaa edelleen kauden 2018-

2019aikana eri tavoin, esim.: 

 110 v. juhlatapahtuma järjestetään marras-joulukuussa 2018 

 lisäämme myös teemaan liittyvää some-näkyvyyttä 

 

Seura järjestää myös perinteisen kevätnäytöksen maalis-huhtikuussa 2019. Näytöksen 

järjestelyistä vastaa hallituksen nimeämä näytösvastaava ja varainhankintavastaavat yhdessä 

toimistohenkilökunnan kanssa.  Näytöksen talkootehtäviin kutsutaan seuran jäseniä ja 

luistelijoiden vanhempia. Näytöksen näkyvyyttä ja tunnettuutta on kasvatettu ja kasvatetaan 

edelleen mm. kummitoiminnalla. Koulun ja päiväkodin on usein hankalaa tai jopa mahdotonta 

kerätä varoja mahdollistaakseen ryhmien osallistumisen näytökseemme. Tämä mahdollistetaan 

kummiyritysten tuella. Vuoden 2019 näytösjulkaisun ilmoitusmyyntiä kasvatetaan edellisistä 

vuosista. 

 

 

7. Toiminta alan järjestöissä    

 

Seura osallistuu aktiivisesti Suomen Taitoluisteluliiton ja Etelä-Suomen liikunta ja urheilu -järjestön 

tilaisuuksiin. Tavoitteena on myös, että seuralla edustus STLL:n asiantuntijaryhmissä.   
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8.  Hallinto   

 

Seuran kasvun myötä seuran hallinto on erityisen kehittämisen kohde. Vuoden 2018 aikana 

käyttöön otettu uusi jäsenrekisterijärjestelmä jalkautetaan seuratoimijoiden käyttöön 

helpottamaan jäsenasioiden rutiineja. Jatkokehittämiseen kuuluu mm. Seuran sisäisen 

tiedottamisen siirtäminen Hoika-alustalle. 

 

Toimistohenkilökunnan osaaminen varmistetaan koulutuksen avulla ja heidän kanssaan kehitetään 

hallinnon toimintaprosesseja. Toimiston työtehtävät tullaan uudelleen organisoimaan ja 

kuvaamaan syyskokoukseen 2018 mennessä. Toiminnan laajuuden huomioon ottaen seuralla on 

palkattu toimistohenkilökunta sekä vuokratut toimitilat. Talouden seuranta on seuran hallituksen 

rahastonhoitajan valvonnassa sekä kuukausittain seuran hallituksen tarkastettavana. 


