Jäsenistön esittämät kysymykset kevätkokoukseen 2022
- miten he näkevät, että muodostelmaluistelun suosio yleisesti kehittyy lähivuosina (luistelukoululaisten
määrä ja onko esim. liitto antanut jotakin arviota)? Nähdäänkö, että luistelijamäärät tulevat lajissa
pienenemään ja kilpailu luistelijoista pääkaupunkiseudun seurojen kesken kovenee?
Annina Saari: Näkemykseni on, että tulevien vuosien aikana muodostelmaluistelun suosio yhtenä
taitoluistelun lajimuotona jatkaa kasvuaan ja suosiotaan. Laji mahdollistaa eri tyyppisen sitoutumisen
harrastajatasolta aina huipulle saakka ja siksi vetää harrastajia puoleensa. Myös kansainvälinen menestys
ja lisääntynyt näkyvyys mediassa ruokkii lajin kasvua ja houkuttelevuutta.
Laura Junttila: Uskon, että muodostelmaluistelu säilyttää suosionsa. Toki kilpailu harrastavista lapsista
lajien välillä on kovaa ja tämän takia mielestäni jääseurojen tulisi tehdä enemmän yhteistyötä
luistelukoulujen saralla.
Hallitus: Muodostelmaluistelun suosio on kasvanut vuosi vuodelta ja suosio todennäköisemmin kasvaa
jatkossakin. On nähtävissä, että harrastajamäärän kasvu on kovaa myös PK-seudun ulkopuolella ja huipulle
tähtääviä luistelijoita hakeutunee entistä enemmän PK-seudun seuroihin kauempaakin mikäli lähellä ei ole
vielä esimerkiksi tavoitteen mukaista SM-tason joukkueitta. Yhteistyössä seurojen kesken on suuria
mahdollisuuksia.
- Miten EVT:n muodostelmaluistelun luistelijamäärä, joukkueissa jatkavien määrä ja imu (hakeutuminen
ulkopuolelta joukkueisiin) ovat kehittyneet?
Annina Saari: EVT:hen hakeutui tänä keväänä ennätysmäärä luistelijoita, sekä kansalliselle että SMpuolelle. Luistelijoita siirtyi muista pk-seudun seuroista, mutta myös kauempaa. SM-junioreihimme siirtyi
luistelijoita Riihimäeltä, niinkin kaukaa kuin Rovaniemeltä ja jopa Ruotsista MM-edustaja. EVT:n joukkueet
ovat suuret kaikilla sarjatasoilla kaudella 22-23.
Laura Junttila: EVT:hen hakee joka vuosi paljon luistelijoita niin kansalliselle kuin SM-puolellekin. On hienoa
huomata, että meille hakeudutaan jopa Rovaniemeltä ja Ruotsista asti. Kansallisella puolella seniori tasolla
oli lähes joukkueen verran hakijoita. Halukkaita tulijoita siis olisi enemmän kuin mitä pystymme ottamaan
sisään.
Hallitus: Korona-ajan jälkeen on havaittavissa suurempaa luistelijoiden ja valmentajien liikehdintää.
Tarjoamalla korkealaatuista valmennusta ja toimintaa kilpailukykyiseen hintaan olemme hyvin mukana pkseudun seurojen välisessä kilpailussa luistelijoista ja valmentajista.
- Muun muassa TTK ja HTK ovat suunnitelleet uusien kansallisten joukkueiden perustamista, koska he
näkevät kiinnostuksen kansalliseen puoleen kasvavana. Millaisilla toimilla EVT voisi varmistaa, että sen
kansalliset joukkueet säilyttävät imun jatkossa?
Annina Saari: EVT:n kansallisella puolella ovat tasokkaat joukkueet ja ammattitaitoiset valmentajat.
Joukkueet edustavat sarjoissansa vankkaa osaamista. Joukkueet ovat säilyttäneet tasonsa ja
houkuttelevuutensa korona-ajasta huolimatta. Kansallinen puoli tulee säilymään vahvana EVT:ssäkin.
Jäämäärä on haaste, kaikille pyritään takaamaan riittävästi jäätä, vaikkakin Hartwallin tilanne on toki vielä
epäselvä. Joukkueet harjoittelivat 11 h kaudella 21-22 Hartwallilla.
Laura Junttila: Takaamalla joukkueille jatkossakin laadukasta valmennusta. Olemme jälleen hieman
hankalassa tilanteessa Hartwall areenan kohtalosta johtuen sekä niukasta tuntimäärästä Myyrmäessä.
Pyrimme kuitenkin löytämään jokaiselle joukkueelle toivotun jäätuntimäärän, jotta harjoittelun määrä
pysyy samana.

Tahtotilamme on saada joukkueet kaikkiin sarjoihin, jonka myötä saamme hieman liikkumavaraa
joukkueisiin. Ei ole poisluettu ajatus myöskään kahdesta joukkueesta samassa sarjassa. Tämä toki vaatii
lisää jääresursseja, joita toivottavasti Elmon jäähallihanke toivottavasti helpottaa.
Hallitus: Kansallisten sarjojen suosio kasvaa ja siihen kysyntään pitäisi pystyä vastaamaan. Tällä hetkellä
käytössä olevat olosuhteen (jäiden määrä) ei mahdollista toiminnan laajentamista = joukkueiden
lisäämistä.

- Millaisella aikataululla EVT:n kannattaa tavoitella päävalmentajan mainitsemaa smseniorijoukkueen perustamista ja onko se nykytilanteessa realistinen tavoite? EVT:n sm-joukkueissa oli tälle
uudelle kaudelle suuri vaihtuvuus. Viime kauden Iceista sm-senioreihin halusi jatkaa ja haki yksi (vai onko
tiedossa muuta lukua). Toisaalta myös Lumineers joutui pienentämään joukkueen kilpailemaan 12-sarjaan
eli kilpailu senioriluistelijoista on kovaa ja niiden luistelijoiden määrä, jotka haluavat jatkaa juniori-iän
jälkeen vaativammalle tasolle, näyttää laskevan.
Annina Saari: EVT:n SM-seniorijoukkue on hallituksen toimintasuunnitelmassa ja valmennus tukee
urheilijoiden kehitystä sitä kohti. Riittävä jäämäärä on ensisijainen mittari, kun arvioidaan mahdollisuuksia
perustaa SM-seniorijoukkue. Uusi jäähallihanke on siitä näkökulmastakin kiinnostava ja oleellinen SMsenioriprojektissa. Riittävien resurssien ja huolellisen suunnittelun ja valmistelun kautta projekti on
mahdollista toteuttaa jollain aikavälillä. Tällä hetkellä odotamme vielä tietoa mm. ensi kauden vakiojäistä.
Laura Junttila: Elmon jäähallihanke ratkaisee hyvin paljon SM-seniori projektin kohtaloa. Elite 12-sarja
antaa meille kuitenkin mahdollisuuden aloittaa pohjatyö seniori sarjaa varten jo nyt. Mielestäni Elite-12
sarja on oiva mahdollisuus EVT:lle lähteä tavoittelemaan täysikokoista SM-seniori joukkuetta. Toki jään
lisäksi tarvitaan myös lisää valmennusresursseja sekä itse luistelijoita. Tekemällä vahvaa pohjatyötä aina
luistelukoulusta lähtien, pyrimme takaamaan luistelijoiden pysymisen seurassa ja näin ollen kasvattamaan
heitä läpi koko EVT:n luistelijapolun.
Hallitus: SM-seniorijoukkue on tavoitteena ja Elite-12 on ensiaskel siihen suuntaan. EVT:n tulee kuitenkin
seurata tarkasti mm. ISU:n suunnitelmia lajin kehittämisessä kohti olympialaisia. Samoin on seurattava
mitä kilpailevat seurat tekevät. Kaarinassa on nyt SM-seniorit, mutta EsJT ei saanut enää seniorijoukkuetta
kasaan. Tämä kuvio on toistunut aikaisemminkin. HL:n, HTK:n ja HSK:n rinnalle on tullut kilpailevia
joukkueita jotka ovat matkan varrella kadonneet. SM-seniorijoukkue tarvitsee pitkäjänteisen juniorityön,
josta noustaan aina huipulle asti.

Täydennys Annina Saari:
-

kansallisen puolella on oma putki -> NS, CS, HS, Exät, SoE vrt. SM-putki TiS, LiS, SS, DS, IS
kansallinen putki kaipaisi jatkossa vahvistamista etenkin Luko -NS siirtymässä, jotta NS saadaan
isompi ryhmä ja sieltä siirtyviä luistelijoita CS:ään
tämä tapahtuu mm. lukon harrastajamäärää lisäämällä ja kannustamalla lapsia siirtymään NSryhmään
Lukosta siirtyvät kouluikäiset eli lähtökohtaisesti 9-vuotiaasta ylöspäin Nexteihin, nuoremmat
siirretään yl ja ml kilpaputkeen

