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TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2021-2022 

 

1. YLEISTÄ 
 

Riihimäen jäätaiturit on muodostelmaluisteluun erikoistunut taitoluisteluseura. Seura tarjoaa 
jäsenilleen mahdollisuuksia muodostelmaluistelulle kilpailu- ja harrastuslajina. Seura tekee 
muodostelmaluistelua tunnetuksi lajin harrastajamäärän kasvattamiseksi alueellaan. Kausi 
2021-2022 on Riihimäen Jäätaitureiden 19. toimintakausi. 
 
Kautta 2021-2022 varjostaa COVID-19 -epidemia, jonka vuoksi tehtäviä rajoituksia 
harjoitteluun, kilpailutoimintaan sekä tapahtumien järjestämiseen seura noudattaa 
ajantasaisesti. Covid-19 -epidemia saattaa myös vaikuttaa harrastajamääriä rajoittavasti. 
 
Toiminnan kehittäminen 
 
Kaudella 2021-2022 tavoitteena on seuran toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen 
tähtiseurapolulla kohti tähtiseurastatusta. Kehittämistyötä tehdään hallitusvetoisesti tiiviissä 
yhteistyössä seuran valmentajien ja vastuuohjaajien kanssa ja seuran jäsenistöä kuullen.  
 
Tavoitteena on luoda seuran visio, missio sekä strategiset tavoitteet ja toimenpiteet niiden 
saavuttamiseksi. Työ aloitetaan jäsenille ja valmentajille ja ohjaajille suunnatulla kyselyllä. 
Seuran kehittänen aloitetaan kaudella 2021-2022 kaikilla tähtiseuran osa-alueilla. 

 
2. TOIMINTA 

 
2.1. Keskeiset toimintamuodot 
 
Riihimäen Jäätaiturit järjestää kaudella 2021-2022 muodostelmaluistelun kilpailu- ja 
harrastustoimintaa. Luistelijajäsenille järjestetään muodostelmaluistelun jää- ja 
oheisharjoitusvalmennusta.  
 
Seuran toimintaa on 

 mahdollisuuksien mukaan omat kutsukilpailut sekä joululuistelu,- ystävänpäivä- ja 
kevätnäytöstapahtumat, seurapäivä 

 kilpailujoukkueiden luisteluleirit 

 toimintansa kehittäminen ja seuran luistelijamäärän kasvattaminen 

 valmentajien ja ohjaajien koulutus 

 aktiivinen tiedottaminen muodostelmaluisteluasioista. 
 

2.2. Kilpajoukkueet 
 

Riihimäen Jäätaitureilla on seuraavat joukkueet: 
 

 Seniorit – Chicas Elites 
Joukkue luistelee Kansalliset Seniorit -sarjassa. Joukkueen luistelijoille järjestetään 
harjoitusmahdollisuuksia lähes ympäri vuoden. Joukkue harjoittelee tavoitteellisesti. 

 Juniorit – Chicas del Sol 
Joukkue luistelee Kansalliset Juniorit -sarjassa. Joukkueen luistelijoille järjestetään 
harjoitusmahdollisuuksia lähes ympäri vuoden. Joukkue harjoittelee tavoitteellisesti. 

 Noviisit - Chicas del Amor 
Joukkue luistelee Kansalliset Noviisit -sarjassa. Joukkueen luistelijoille järjestetään 
harjoitusmahdollisuuksia lähes ympäri vuoden. Joukkue harjoittelee tavoitteellisesti.  

 Tulokkaat - Mini Chicas 
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Joukkue luistelee Tulokkaat -sarjassa. Joukkueen luistelijoille järjestetään 
harjoitusmahdollisuuksia lähes ympäri vuoden. Joukkue harjoittelee tavoitteellisesti. 

 
Kauden 2021-2022 kilpasarjat vahvistetaan Suomen taitoluisteluliittoon heinäkuun 2021 
loppuun mennessä. 
  
2.3. Muut ryhmät 

 
Riihimäen jäätaitureilla on seuraavat harrasteryhmät. Kauden aikana voidaan perustaa 
muitakin ryhmiä tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. 
 

 Kehitysryhmä MiniTähdet 
Kehitysryhmä on tarkoitettu yli 5-vuotiaille tytöille ja pojille. 
Harjoittelumahdollisuuksia pyritään järjestetään elokuusta toukokuuhun. Ryhmä 
harjoittelee kaksi kertaa viikossa. Tavoitteena on tutustuttaa luistelijat 
muodostelmaluistelun perusteisiin ja saada ryhmästä taitojen karttuessa tulokas-
joukkueeseen luistelijoita. 

 Tähdet 
Harrasteryhmä Tähdet on tarkoitettu kaikille yli 5-vuotiaille, joilla on luistelun alkeet 
hallussa. Ryhmä harjoittelee kerran viikossa jäällä ja oheisharjoituksissa. 
Harjoittelun tavoitteena on kehittää omia yksilöllisiä taitoja ja opetella muodostelman 
alkeita rennossa ilmapiirissä ja mahdollisesti saada ryhmästä taitojen karttuessa 
tulokas-joukkueeseen luistelijoita.  

 Luistelukoulu 
Luistelukoulu on 3-9 -vuotiaille tarkoitettu luistelun alkeiskurssi. Harjoituksia 
järjestetään elo-syyskuusta alkaen yhtenä päivänä viikossa. Luistelukoulun jälkeen 
luistelijat ohjataan siirtymään mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaan muihin 
ryhmiin. 

 
2.4. Harjoittelu 

 
Harjoittelupaikat 
  
Jäähallit 
Kaudelle 2021-2022 järjestetään kaikille ryhmille jääaikaa Riihimäen jäähalleista. Jääajat 
voivat olla osin yhteisiä eri ryhmille. Tarvittaessa harjoituksia voidaan järjestää myös muissa 
lähialueen jäähalleissa.  
 

 Sisäliikuntasalit 
Sisäliikuntatiloja tarvitaan oheisharjoitteluun: tekniikka- ja koreografiaharjoittelu, tanssi- ja 
koordinaatioharjoittelu. Sisäliikuntatiloja järjestetään tarvittava määrä. Tanssitunnit tai muu 
lajia tukeva ohjeisharjoittelu pyritään järjestämään kilpajoukkueille paikalliselta 
tanssistudiolta tai muulta toimijalta joukkueiden niin toivoessa. 

  
Leirit ja tehopäivät 
Joukkueet järjestävät ja rahoittavat leirit omatoimisesti ja joukkueille järjestetään lisäksi 
tehopäiviä kauden aikana. 

 
 Harjoittelukausi 

Joukkueiden harjoittelukausi alkoi poikkeuksellisesti huhtikuun 2021 alusta jatkuen vuoden 
huhtikuun puoleen väliin 2022 poislukien kesätauko. Harjoittelu on sekä jää- että 
oheisharjoittelua. Toukokuulle ja mahdollisesti kesälle pyritään saamaan jääaikaa 
lähialueelta. Jääharjoittelu Riihimäellä alkaa loppukesällä, kun jäähallit avautuvat. 
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Vakiojääajat ja sen mukaan rytmittyvä harjoittelu kestää huhtikuun loppuun. Harjoittelussa 
noudatetaan valtakunnallisia sekä kaupungin Covid-19 -ohjeita ja määräyksiä. 
 

Turvaohje  
Turvallisuuden lisäämiseksi jääharjoituksissa on aikuinen valvojana tapaturmien tai 
vastaavien varalta. Valvontavuorojen järjestäminen on joukkueiden vastuulla. 

 
2.5. Kilpailut ja tapahtumat 
 
Omat kutsukilpailut 

 Kaudella 2021-2022 järjestetään kutsukilpailut 13.11.2021 liiton myöntäessä.  
 

Kilpailut 
Kilpajoukkueet osallistuvat Suomen Taitoluisteluliiton alaisiin muodostelma-
luistelukilpailuihin. Lisäksi osallistutaan mahdollisuuksien mukaan kutsukilpailuihin. 
Kilpailuihin osallistumisen ja kilpailumatkat joukkueet järjestävät ja rahoittavat 
omatoimisesti. Kilpajoukkueet osallistuvat 6-8 kilpailuun / kausi. Tavoitteena on, että 
tulokasjoukkue MiniChicas löytää kilpailut päivämatkan päästä Riihimäestä. Hallitus 
suosittaa, että joukkueet osallistuvat kilpailuihin ainoastaan kotimaassa kaudella 2021-2022 
koronatilanteen mukaan. 
 
Luistelutapahtumat 
 
Kauden aikana järjestään mahdollisuuksien mukaan muodostelmaluistelun 
yleisötapahtumia kuten kauden avajaiset/muodostelman ensi-ilta, joululuistelu, 
ystävänpäiväluistelu sekä kevätnäytös. 

  
 2.6. Vakuuttaminen 
  

Seuralla on talkoovakuutus, jolla on vakuutettu seuran tapahtumien talkootyöntekijät.  
 Luistelukoululaisen kausimaksuun sisältyy passit. Harraste- ja kehitysryhmille eikä  
 kilpajoukkueille ole vakuutusta seuran puolesta. Kilpailevilla joukkueilla on oltava Suomen  

Taitoluisteluliiton kilpailupassi tai vakuutukseton kilpailulupa. Harrasteryhmissä luistelevien 
tulee hankkia vähintään harrastepassit, jonka oheen voi STTL:n kautta hankkia 
vakuutuksen. Seura kustantaa valmentajien ja ohjaajien passit. Joukkueiden 
toimihenkilöiden passit kustantaa joukkueet.  

 
 2.7. Koulutus 
  

Seura kouluttaa tarpeen mukaan valmentajiaan ja ohjaajiaan Suomen Taitoluisteluliiton  
 koulutusohjelman mukaan tai muita koulutusmahdollisuuksia hyödyntäen. Seura kutsuu  
 STLL:n suosittelemia kansainvälisiä tuomareita ja/tai teknisiä spesialisteja arvioimaan  
 kilpailuohjelmia. Lisäksi seuran toimihenkilöitä koulutetaan tarpeen mukaan. 
 
 2.8. Tiedotus ja suhdetoiminta 
  

Seura tiedottaa ensisijaisesti seuran internet -sivuilla http://rjt.sporttisaitti.com sekä  
 Facebook -sivuilla https://www.facebook.com/RiihimäenJaataiturit ja Instagram -tilillä. 
Joukkueilla on omat sosiaalisen median tilit. Seura tiedottaa aktiivisesti paikallisille 
tiedotusvälineille. Seuran järjestämät luistelukauden aikaiset teemalliset luistelutapahtumat 
ovat myös tiedotusta ja markkinointia tukevaa toimintaa. 

 
Seuran jäsenille tai heidän vanhemmilleen tiedotetaan tarvittaessa hallituksen toimesta 
seuran toiminnasta. Joukkueet sopivat itsenäisesti omasta viestinnästään.  
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 3 HALLINTO JA TALOUS 
 
 3.1. Jäsenistö 

 
Luistelijajäseniä on toimintasuunnitelman tekohetkellä 100 ja huoltajajäseniä 76. Alle 15-
vuotiaan luistelijan yhden huoltajan jäsenmaksu ja luistelijan jäsenmaksu sekä yli 15-
vuotiaan luistelijan jäsenmaksu sisältyy kausimaksuun ja laskutetaan kausimaksun 
yhteydessä. Luistelijan toinen vanhempi voi liittyä jäseneksi maksamalla 
kannattajajäsenmaksun. Seuran kannattajajäseneksi voi liittyä maksamalla erillisen 
kevätkokouksessa määritellyn suuruisen kannattajajäsenmaksun/tilikausi (1.8.-31.7.).  

  
 3.2. Kokoukset 

 
Seura pitää vähintään sääntöjen mukaiset syys- ja kevätkokoukset. Seura osallistuu 
mahdollisuuksien mukaan Suomen Taitoluisteluliiton järjestämiin kokouksiin ja 
seuraparlamenttiin sekä Hämeen alueen kokouksiin ja tapahtumiin. 

 
 3.3. Hallitus 

 
Seuran hallinnollista toimintaa johtaa kevätkokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu 
puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan. Seuran 
kevätkokous päättää hallituksen jäsenten muistamisesta. 
 

 3.4. Toimihenkilöt ja työryhmät 
 
Jokaisella joukkueella ja ryhmällä on oltava nimetty joukkueenjohtaja/yhteyshenkilö, 
rahastonhoitaja ja tarvittavat huoltajat. Leiri- ja kilpailumatkoilla on joukkueenjohtajan lisäksi 
oltava mukana vähintään yksi huoltaja, mikäli joukkueessa ei ole täysi-ikäisiä luistelijoita.  
 

 Hallitus määrittää tarvittavat toimintaryhmät ja niille vastuulliset henkilöt. 
 
 3.5. Työntekijät 
  

Seuralla on palkattuja valmentajia ja ohjaajia. 
 
 3.6. Talous 

 
Seuran toiminta rahoitetaan kausimaksuilla, joukkueiden kuukausimaksuilla, kotikilpailujen 
ja kevätnäytöksen tuotoilla sekä varainhankinnalla. Riihimäen kaupunki on aiempina 
vuosina tukenut seuraa ja tukea haettiin myös tälle tilikaudelle.  

 
Seuralle maksettavat kausimaksut kattavat valmennuksen kulut koko toimintakauden. 
Luistelijakohtaisen kausimaksun suuruus päätetään seuran kevätkokouksessa. 
Kausimaksun määrittelyssä huomioidaan joukkueiden ja ryhmien saamat valmennustunnit, 
joukkueiden ja ryhmien koko sekä maksun kohtuullisuus. 

  
Kilpajoukkueiden jää- ja oheistilamaksut laskutetaan jää- ja oheistuntien kulujen 
perusteella. Harrasteryhmien jäämaksut laskutetaan arvion perusteella kausimaksun 
yhteydessä. 
 
Kilpajoukkueiden luistelijat maksavat joukkueen budjetoinnin yhteydessä määriteltävää 
kuukausimaksua joukkueen tilille. Kuukausimaksuilla katetaan kausimaksut, jää- ja 
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oheistilamaksut, kilpailukulut, varusteet, tanssitunnit, leirikulut yms. joukkueen toiminnasta 
aiheutuvat kulut. Kuukausimaksu ei sisällä Taitoluisteluliiton passia. 

 
Varainhankinta on tapahtumissa tapahtuvaa buffet-, arpa- ja tavaramyyntiä, talkootöitä, 
vastikkeettomia tukisopimuksia ja pienimuotoista hyödykemyyntiä. Seura ja joukkueet 
päättävät varainhankinnasta kausikohtaisesti.    
 
Hallitus pitää talouden tasapainossa. Hallituksella on sääntöjen mukaan erityinen tehtävä 
hoitaa seuran taloutta sekä ryhtyä kaikkiin niihin toimiin, joita seuran etu vaatii. Hallitus voi 
omalla päätöksellään kerätä vuosikokouksessa päätetyn kausimaksun lisäksi lisämaksua 
taloudenpidon niin vaatiessa. Hallituksen määrittämän lisäkausimaksun suuruus voi olla 
korkeintaan +25 % kausimaksun suuruudesta. Muusta päättää seuran kokous. 

 
 Riihimäellä 27.4.2021 
 Riihimäen Jäätaiturit ry:n kevätkokous  


