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Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry 
TOIMINTASUUNNITELMA 2022−2023 

 
 
 

1. Toiminta-ajatus 
 

Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry:n (EVT) tarkoituksena on ylläpitää ja edistää laajamittaista 

taitoluistelun harrastus- ja kilpailutoimintaa Vantaalla. Seura tarjoaa laadukasta 

taitoluisteluvalmennusta luistelukoulussa, yksinluistelussa ja muodostelmaluistelussa sekä 

aikuisluistelussa. 

Toiminnan lähtökohtina ovat 
 
1. Luistelijalähtöisyys – Luistelijoiden kokonaisvaltaista kehittymistä ja yksilöllisten 

tavoitteiden täyttymistä tuetaan ammattivalmennuksen avulla. 

 

2. Innostus ja intohimo – Toimintaa ohjaa halu ja into kehittää lajia ja seuran toimintaa.

  

 

3. Yhteistyö ja sitoutuminen − Yhteistyötä tehdään positiivisessa hengessä yhdessä 

vanhempien, luistelijoiden, valmennuksen, seurajohdon sekä sidosryhmien kesken. 

Sitoudutaan seuran arvoihin ja toiminta-ajatukseen. 

Uuteen kauteen lähdetään ajatuksella “normaali toiminta”. Viimeisen kahden vuoden 
aikana olemme oppineet varautumaan nopeastikin muuttuviin tilanteisiin. Kykenemme 
tekemään nopeita muutoksia ja päätöksiä seuran toiminnan kannalta. 
 

 

2. Seuran visio 

 

EVT:n visiona on olla innostava ja monipuolinen taitoluisteluseura, jossa tarjotaan 

kilpailemisen ja harrastamisen iloa. EVT:n tavoite on olla kehittyvä, kannustava ja yksi 

suurista suomalaisista taitoluisteluseuroista. 

 

Toimintakauden 2022–2023 tärkeimpänä koko seuratason tavoitteena on päivittää ja 

kirkastaa seuran visio seuraaville vuosille osana Tähtiseura-projektia. Visio kuvastaa 

unelmaamme mitä tavoittelemme ja missä olemme vuonna 2025. Laadimme strategian ja 

mittarit tavoitteidemme saavuttamiseksi. Strategiatyön tuloksena syntyy tarkempi agenda 

ja tiekartta, kuinka tavoiteltua visiota kohti edetään. Strategiatyötä toteutetaan 

arvolähtöisesti (luistelijalähtöisyys; innostus ja intohimo; yhteistyö ja sitoutuminen) 

yhteistyössä koko seuraväen kanssa.  

 



2 

 

3. Toiminta-alueet 

2.1. Luistelukoulu ja harrastajatason ryhmät 
 
Luisteluharrastus alkaa luistelukoulusta. Luistelukoulussa opitaan taitoluistelun 
perustaidot, joiden pohjalta voi jatkaa harrastamista tai tähdätä kilpauralle. Kilpauraa 
tavoittelevat luistelukoulun luistelijat voivat pyrkiä joko yksinluistelun tai 
muodostelmaluistelun kehitysryhmiin. EVT:n luistelukoulussa toimii kaudella 2022−2023 
seuraavat harrastajaryhmät: 
 
Alkeisluistelukoulu, 1 x viikko 

∙ 2-6-vuotiaiden lapsi+aikuinen -ryhmä 
 
Luistelukoulut, 1−2 x viikko 

∙ 2-9-vuotiaiden luistelukoulu 
∙ 10-17-vuotiaiden nuorten luistelukoulu 

 
Edistyneemmät 4−7-vuotiaat luistelukoululaiset, 2 jäävuoroa ja 2 oheisharjoitusta viikossa 

∙ tähdet 

 
Aikuisryhmä aloitteleville sekä jo luistelutaustaa omaaville. 
 
 
3.2 Kehitysryhmät ja harrastavat kilparyhmät 

Seurassa toimii 4−7-vuotiaille suunnattu kehitysryhmä Timantti Steps YL ja ML. Ryhmän 
luistelijat voivat tähdätä joko yksinluistelun tai muodostelmaluistelun kilparyhmiin. 
 
Lisäksi on oma ryhmänsä, T4, yksinluistelua harrastaville varttuneemmille luistelijoille, 
jotka voivat halutessaan osallistua taitotasonsa mukaiseen kilpailutoimintaan, kuten 
aluesarjoihin, Taitajat- tai Aikuiset-sarjoihin. Ryhmässä voi myös jäähdytellä oman kilpailu-
uran jälkeen nauttien laadukkaasta toiminnasta ja valmennuksesta vähäisemmällä 
harjoitusmäärällä. 
 
 
2.3. Kilparyhmät 
 
YL luistelijoilta ja vanhemmilta on kysytty toiveita ja tavoitteita kaudelle 2022-2023.  
Saatujen vastausten ja kommenttien perusteella toiminnan suunnitelmaa on lähdetty 
kehittämään vastaamaan luistelijoiden esittämiä toiveita ja tavoitteita. 
 
Yksinluistelu – tavoitteena on kilpaileminen kansainvälisissä arvokisoissa, Suomen 
Taitoluisteluliiton alaisissa SM-sarjoissa, kansallisissa seniori-, juniori-, noviisi-, ja 
debytanttisarjoissa sekä alueellisissa silmu-, mini- ja tinttisarjoissa. 
Tehostettua harjoittelua ja panostusta A-silmut, Debytantit, SM-noviisit, SM-juniorit ja SM-
seniorit luistelijoille.  
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ryhmä taso luistelijamäärät 

SM Yksinluistelun kärkiryhmä, jossa luistelevat 
kansainvälisen tason huippuluistelijat, SM-tason 
saavuttaneet noviisi- ja junioriluistelijat.  
Debytantit ja A-silmut. 

max 10 luistelijaa (SM-
seniorit harjoittelevat 
osittain toisaalla) 

T3 Yksinluistelun ryhmä, jossa luistelevat kansallisen 
tason juniori- ja seniori luistelijat. 

max 15 luistelijaa 

T2 Aktiivisesti kilpailevat edistyneet silmut (ja 
debytantit) sekä kansallisen tason noviisit. 

max 18 luistelijaa 

T1 Kilpauraa aloittelevat, tavoitteellisesti 
harjoittelevat pikkuminit, minit ja aloittelevat 
silmut. 

max 20 luistelijaa 

TINTIT Esikilparyhmä, jossa harjoitellaan yksin 
esiintymistä yhteisohjelmalla tintit-sarjassa. 

max 10 luistelijaa 

 
 
Muodostelmaluistelussa tavoitteena on kilpaileminen kotimaisissa ja kansainvälisissä 
kilpailuissa (SM-juniorit ja SM-noviisit), Suomen Taitoluisteluliiton alaisissa SM-sarjan 
kilpailuissa (SM-juniorit ja SM-noviisit), kansallisissa masters-, seniori-, juniori-, noviisi-, 
minori- ja tulokassarjan valintakilpailuissa ja kutsukilpailuissa. 
Aloitetaan aikuiset-sarjan joukkueen valmistelu kaudelle 2023–2024. Joukkue rakennetaan 
nykyisistä masters-sarjan luistelijoista sekä seuran ulkopuolelta tulevista luistelijoista. 
Mikäli olosuhderesurssit ovat riittävät, lähdetään kokeilemaan käytännön tasolla Elite 12-
sarjan toimivuutta. Olosuhderesurssien lisäksi tarvitaan riittävä määrä luistelijoita ja 
valmennuksen perehtymistä ko. sarjan sääntöihin.  Ryhmä ei välttämättä kilpaile tulevalla 
kaudella.  On kuitenkin tärkeää, että EVT on etulinjassa testaamassa ja opettelemassa Elite 
12 –sarjan sääntöjä ja mahdollisuuksia. 
 

Ice Steps SM-juniorit 

Dream Steps SM-noviisit 

Sunny Steps SM-tasolle tähtäävät minorit 

Little Steps Kilpauraa aloittelevat tulokkaat 

Steps on Edge Masters 

Ex Steps Kansalliset seniorit 

Hot Steps Kansalliset juniorit 

Cool Steps Kansalliset noviisit 

Next Steps Harrasteryhmä 

 
Seuran kilpailevilla ryhmillä on joukkueenjohtajat eli jojot sekä muodostelma- että 
yksinluistelussa. Joukkueenjohtajan rooli on merkittävä. Hän toimii ryhmän valmentajan 
tukena ja informaation jakamisen osalta valmentajan ja toiminnanjohtajan apuna. 
Joukkueenjohtajat valitaan ryhmäkohtaisesti tarpeen mukaan. 
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4. Henkilöstöresurssit 
 
EVT:llä on kaksi päätoimista hallinnon työntekijää, toiminnanjohtaja ja   
seurakoordinaattori. 
Tehtävät on jaettu siten, että työkuorma molemmilla on kohtuullinen, vastuualueet selkeät 

 ja molemmat osaavat arkirutiinit siten, että kun toinen on poissa, pystyy toinen hoitamaan 
 juoksevat asiat.  

Seurassa työskentelee päätoimisina 3 yksinluisteluvalmentajaa ja 5 muodostelmaluistelun 
valmentajaa. Lisäksi seurassa työskentelee 5 osa-aikaista muodostelman tuntivalmentajaa, 
1-2 yksinluistelun tuntivalmentaja ja noin 15 luistelukouluohjaajaa. Jäävalmennuksen 
lisäksi luistelijoiden valmennusohjelmaan kuuluu lisäksi balettia, tanssia, kehonhuoltoa, 
psyykkistä valmennusta ja fysiikkavalmennusta. 
 
Valmentajat sekä hallinnon työntekijät pitävät säännöllisesti noin kuukauden välein Coach 
Team palaverin. Lisäksi pidetään lajikohtaisia tiimipalavereita.  
Hallinto ja valmentajat pitävät yhteyttä tanssi-, baletti-, kunto- ja muihin erikoisohjaajiin. 

 
5. Kilpailutoiminta 

 
Seuran kilparyhmissä harjoittelevat luistelijat ja joukkueet osallistuvat aktiivisesti 
alueellisiin, kansallisiin ja/tai kansainvälisiin kilpailuihin. Jokaiselle muodostelma- ja 
yksinluistelijalle järjestetään kilpailumahdollisuuksia. Seura järjestää myös itse aktiivisesti 
kilpailuja ikäryhmissä ja sarjoissa, joiden kilpailut Suomen Taitoluisteluliitto seuralle 
myöntää. Kausittain anotaan sekä STLL:n alaisia että kutsu- ja IC-kisoja muodostelma- ja 
yksinluistelussa. Myös perinteinen Tikkurilan Taitoluisteluklubin kanssa järjestettävä 
pikkutinttien, tinttien ja minien KultaHelmi Cup järjestetään toimintakaudella. 
Kilpailutoiminnasta vastaavat sekä muodostelma- että yksinluistelun kisatiimit, jotka 
työskentelevät vapaaehtoisesti. Alkavalla toimintakaudella on tavoitteena järjestää 
seuraavat kilpailut: 
 
Yksinluistelun Aktia Trophy –kutsukilpailu, lokakuu 2022 
Yksinluistelun seniorit, juniorit ja noviisit lohkokilpailu, tammikuu 2023 
Yksinluistelun Spring Carnival –kutsukilpailu, maaliskuu 2023 
Yksinluistelun KultaHelmi Cup –kutsukilpailuja 
 
Muodostelmaluistelun Pikkujoulu-kutsukilpailu, marraskuu 2022 
Muodostelmaluistelun Kans 2. kilp. Mupi-arviointi (Tul, Aik & Nov), tammikuu 2023 

 
Yksinluistelussa luistelijat suorittavat luistelijan taitotason mukaisesti kausittain STLL:n 
asettamia kilpasarjan määrittäviä testejä. Seura pyrkii järjestämään neljä testitilaisuutta 
vuosittain. Testijärjestelyistä vastaa testitiimi, joka toimii vapaaehtoisvoimin.  
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6. Seuratapahtumat 

 
EVT järjestää erilaisia vuosittain toistuvia tapahtumia. Tapahtumakausi alkaa lokakuun 
ensimmäisenä viikonloppuna Aktia Trophy. EVT:n perinteikäs muodostelmaluistelun 
pikkujoulukilpailu järjestetään marras-joulukuun vaihteessa. Syyskauden päättää 
perinteisesti EVT:n joulujuhla, jossa luistelijat pääsevät näyttämään syyskaudella opittuja 
taitoja. Keväällä järjestetään jo perinteeksi muodostunut kauden huipennus eli EVT:n 
kevätnäytös. Näytöksessä esiintyvät kaikki seuran luistelijat upeassa teatterivalaistuksessa 
ja tarinaan sopivissa näytösasuissa. Kauden aikana järjestetään sekä YL:n että ML:n 
kilpailuohjelmien tuomarikatselmustilaisuuksia, joihin vanhemmat kutsutaan yleisöksi. 
 
Tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat seuran työntekijät yhdessä 
vapaaehtoisten kanssa.  Joukkueiden ja ryhmien tapahtumavastaavien tehtävänä on 
koordinoida omista ryhmistään tapahtumiin tarvittavat vapaaehtoiset. Jokaisen panos on 
tärkeä ja elinehto tapahtumien toteutumiselle. 
 
Ryhmien vanhempainillat järjestetään keväällä ja syyskauden alussa. 
 
Osallistutaan STLL:n ja Olympiakomitean järjestämiin teemapäiviin. 
 
 

7. Tavoitteet kaudelle 2022−2023 ja keinot niiden saavuttamiseksi 

 
 
Urheilutoiminta 

1. Seurassa on selkeä luistelijan etenemispolku. 
 
Harjoittelu kaikissa ryhmissä on tavoitteellista ja jokaiselle tarjotaan tasonsa 
mukaisia haasteita. Ryhmätarjonta pidetään laajana, jotta jokaiselle löytyy paikka 
seuran toiminnassa. Luistelupolusta ja sillä etenemisen mahdollisuuksista viestitään 
niin seuran kotisivuilla kuin kasvokkaisissa kohtaamisissa. Luistelukoululaisille 
järjestetään syyskaudella ja kevätkaudella vanhempaininfot, joissa kerrotaan 
luistelijapolulla etenemisestä ja seuran monipuolisesta tarjonnasta. LuKo, Tähdet, 
Timantti Steps -ryhmiä kutsutaan aktiivisesti mukaan seuran tapahtumiin ja 
kilpailuihin. Luistelukoulun ja kehitysryhmien markkinointiin panostetaan jo 
keväästä alkaen. 
 

2. Alkeis- ja kehitysryhmien luistelijamääriä kasvatetaan.  
 

2–9-vuotiaiden luistelukouluryhmissä on 80-100 luistelijaa syksyllä ja 80-100 
luistelijaa keväällä. Tähdet ryhmässä keväällä 20 luistelijaa, Timantti Steps YL -
ryhmässä 10 luistelijaa ja Timantti Steps ML -ryhmässä 15 luistelijaa. 
Luistelukouluryhmien sekä kehitysryhmien toimintaa jatketaan huhtikuun loppuun 
asti. Toukokuussa järjestetään erillinen kevätkurssi. 
 

 



6 

3. Valmentajien vahvaa ammattitaitoa täydennetään.  
 

Seuralla on vuosittain valmennuksen osaamisen kehittämisen suunnitelma. 
Kehitetään monipuolisesti vuorovaikutustaitoja kuten palautteen antoa ja 
tunnetaitoja turvallisen ilmapiirin luomisessa. Luistelukouluohjaajille järjestetään 
koulutusta keväällä ja syksyllä. 

 
4. Seura on aktiivinen kilpailujen järjestäjä.  

 
Kauden kilpailut kerrottu kohdassa 5 Kilpailutoiminta 

 
5. Seuran luistelijat tavoittelevat SM- ja PM-mestaruuksia.  

 
Yksinluistelun tavoitteena on saavuttaa 2 SM-mitalia, paikat EM- ja MM-kilpailuihin, 
4−6 Kansalliset juniorit/seniorit -sarjan finaalipaikka, joissa 1−2 mitalisijaa, 2−3 SM-
noviisien finaalipaikkaa,  2−5 finaalipaikkaa Noviisien ja Debytanttien sarjoissa sekä 
2−5 finaalipaikkaa Silmujen ja Minien sarjoissa. Kaikissa sarjoissa tavoitellaan 
onnistumisia sekä piste- ja palkintosijoja kauden aikana. T1-ryhmän uudet luistelijat 
aloittavat kilpauransa kauden aikana.  
 
Muodostelmaluistelun tavoitteena on saavuttaa sekä SM-tason että kansallisen 
tason kilpajoukkueissa mitalisijoituksia niin kotimaassa kuin kansainvälisellä tasolla. 
SM-junioreiden ja SM-noviisien pitkän tähtäimen tavoitteena on saavuttaa paikka 
kotimaassa 5. parhaan joukossa. Kauden 2022-2023 lähitavoitteena on lisätä 
suoritusvarmuutta ja sitä kautta pitää vähintään kauden 2021-2022 sijoitus (SM-
kilpailujen junioreiden 6. sija). 
 

6. Harjoitteluolosuhteet 
 
Harjoittelumäärät pyritään pitämään aikaisempien vuosien tasolla. Konalan 
jäähallin sulkeutuminen keväällä 2020 aiheutti EVT:lle 18,5 tunnin jäämäärän  
vähentymisen jonka menetystä ei ole täysin saatu paikattua. Keväällä 2022 Ilmala 
Areenan (ent. Hartwall Areena) käytöstä jouduttiin luopumaan maailman tilanteen 
vuoksi. Tämän myötä seura menettää 11 h/vko muodostelmaluistelun jäävuoroja, 
joita pyritään saamaan takaisin hakemalla lisävuoroja mm. Espoon alueelta. 
Lisää uusia vuoroja on etsitty ja etsitään edelleen aktiivisesti eri puolilta pk-seutua.  
  

7. Vantaan jääurheilun tuki ry 

 
Vantaan jääurheiluseurat ovat talvella 2020 yhdessä perustaneet Vantaan  
jääurheilun tuki ry:n.  Yhdistyksen päämääränä on allekirjoittaa aiesopimus Vantaan 

  uuteen ELMOn urheilupuistoon kaavoitetun jäähallin jäänostosta mahdollisen  
yksityisen rakentajan kanssa.  Vantaan kaupunki ei rakenna hallia. Hallin   
rakentamisen aloitusajankohdaksi on arvioitu kesä/syksy 2022 ja halli voisi olla  
valmis kaudelle 2023-2024. EVT on aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa. 
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8. ML Elite 12-projekti 
 
EVT tekee lopullisen päätöksen Elite 12-ryhmän perustamisesta, kun vakiojäät ovat 
tiedossa.  Tutkitaan mahdollisuutta perustaa em. ryhmä kevyesti mm. kans. 
senioreiden pohjalle ja laajentaa ryhmää seuraavalla kaudella. Tavoitteena 
kuitenkin täysikokoinen SM-seniorit kaudella 2023–2024 tai viimeistään 2024-2025. 
Mikäli Elite 12 -sarja laajenee Suomessa, pidetään ko. ryhmä edelleen toiminnassa 
mukana SM-senioreiden rinnalla. Ensimmäinen kausi on ns. harjoittelu- ja 
tutustumiskausi ko. ryhmän sääntöihin, harjoittelumäärien hakemiseen ja 
kustannuksiin pienellä ryhmällä.  vrt. YL ylimmät ryhmät max. 12–15 luistelijaa 
samalla jäällä. 
 

Johtaminen 
 

9. Seuran organisaation selkeyttäminen  
 

Seura päivittää työnjaon ja vastuualueet työntekijöiden, hallituksen ja 
vapaaehtoistiimien kesken. Työskentelytapa on ennakoivaa ja tähtää toiminnan 
kehittämiseen kausivaihtelut huomioiden.  
 
Vapaaehtoistyön koordinointia kehitetään ja vapaaehtoisille järjestetään tarvittavaa 
ohjausta ja koulutusta. 
 
Seuran taloushallinto on realistista ja tarkoituksenmukaista.  
Taloustilannetta analysoidaan kuukausitasolla ja tulot ja menot pidetään 
tasapainossa. Seuralla on suunnitelma ja toimintatapa etävalmennusta varten. 
 
Hallituksessa on 6 jäsentä ja puheenjohtaja.  Hallitus jakaa keskuudessaan  

 vastuualueet ja hallituksen jäsenet toimivat oman vastuualueensa  
asiantuntijaryhmässä kokoonkutsujana ja puheenjohtajana, mikäli toisin ei sovita.  
Hallituksen kokoukset 1x / kk aina 15. pvän jälkeen, kun edellisen kk talousluvut on 
saatu. 
 

10. Tähtiseura-laatuohjelman uudelleen käynnistäminen. 
 

Tähtiseura-laatuohjelman uudelleen käynnistäminen kaikilla seuran toiminnan     
 tasoilla.  

Työryhmät eri osa-alueita varten muodostetaan hallituksen johdolla siten, että  
 jokaisella osa-alueella on vastuullisena yksi hallituksen edustaja. 

Valitaan mahdollisesti vastuuhenkilö myös valmennuksen puolelta. 
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11. Tiedonhallinta on turvallista ja toimintatapoja dokumentoidaan. 
 

Kaudella 2022-2023 Office 365:n käyttöä laajennetaan joukkuejohtajien käyttöön 
siten, että kaikki kotisivuilla julkaistut sähköpostiosoitteet ovat muotoa 
@evtluistelijat.fi. Lisäksi kaikki vapaaehtoiset kutsutaan omalla 
sähköpostitunnuksella käyttämään yhteisiä tiimityötiloja, jonne tietoa tallennetaan 
(esim. Toimikunnat ja tapahtumatiimit). Tietoa tallennetaan systemaattisesti 
yhteisiin tiimityötiloihin, joten vapaaehtoisen tai työntekijän lopettaessa tieto säilyy 
seurassa. 
 

12. Joukkueiden ja ryhmien toimihenkilöt ja tehtäväkohtaiset tiimit 
 
Toimihenkilöt ja tiimit kokoontuvat kauden alussa sekä kauden aikana sovitusti. ML 
ja YL joukkueenjohtajat kokoontuvat kuukausittain erikseen sekä kahdesti kauden 
aikana yhdessä. Kokouksiin osallistuu myös hallinnon työntekijä/työntekijät. 
 
Toimihenkilöt ja tiimit kaudella 2022–2023 seuraavasti: 
 
ML-joukkueenjohtajat  
ML-huoltajat 
ML-rahastonhoitajat 
ML-tapahtumavastaavat  
ML-fanivastaavat 
ML ja YL varainhankintavastaavat 
ML ja YL viestintävastaavat 
ML ja YL varustevastaavat  
YL-joukkueenjohtajat 
YL-kisatiimi (Aktia, Spring ja STLL-kisa, Kultahelmi-kisat) 
ML-kisatiimi (Pikkujoulukisa, STLL-kisa) 
Luistelukoulutiimi – LUKO-vastaava, luko-ohjaajat, hallinto 

 
Viestintä 
 

13. Seuralla on aktiivista ja avointa viestintää eri kanavissa viikoittain.  
 
Viestintäryhmä laatii kausisuunnitelman seuran some-kanavien viestinnästä.   
Viestintäryhmä sopii keskuudestaan seuran kotisivujen päivitysvastuista 
lajikohtaisesti. Toimiston vastuulla luistelukoulun ja seuran yleisten sivujen ylläpito. 

- Kilpailukalenteri ja kilpailuista raportointi  
- Seuran tapahtumista viestintä 
- Yleistä mitä seurassa tapahtuu 
- Henkilökuvia 
- Ajankohtaiset uutiset 
- Luistelukoulun viestintä ja markkinointi, sisällöntuotanto 

luistelukoulutiimiltä 
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14. Seuran kotisivujen uudistaminen ja päivittäminen jatkuu  

 
Kaudella 2020-2021 aloitettu kotisivujen uudistaminen ja päivittäminen on saatu 
päätökseen. Sivuja päivitetään työntekijöiden sekä vastuuhenkilöiden toimesta. 
 

15. EVT:n graafisen ilmeen päivitys ja graafisen ohjeistuksen laatiminen 
 

Graafinen ilme päivitettiin kaudella 2021-2022 ja sen käyttöä jatketaan. 
 

Varainhankinta 
 
Varainhankintaa tehostetaan etsimällä nykyisten yhteistyökumppaneiden ja  
 tukijoiden lisäksi uusia tahoja seuran tukijoiksi. 
 
Kilpailut ja tapahtumat ovat edelleen tärkeä osa seuran varainhankintaa.    
Pääsylipputulojen lisäksi mainostilan myynti tapahtumiin, oheis- ja fanituotteiden 
 myynti sekä arpajaiset tuovat lisätuloja tapahtumissa. 

 
Avustuksia haetaan eri tahoilta esim. OKM, Aktian säätiö ja muut mahdolliset 
avustuskanavat. 
Seura- ja fanituotteiden valikoimaa kehitetään. 
 
Joukkueet ja ryhmät voivat tehdä itsenäisiä varainhankintakampanjoita. 
 
Varainhankinta-ryhmä koordinoi koko seuran yhteisiä varainhankintakampanjoita ja 
 kehittää fanituote-valikoimaa. Varainhankintaryhmän edustaja osallistuu kilpailujen 
ja tapahtumien järjestelytoimikuntaan. 

 
 

8. Eettiset pelisäännöt ja antidoping-toiminta 

Seurassa noudatetaan STLL:n eettisiä linjauksia. Kaikki seurassa toimivat valmentajat ja 
oheisvalmentajat lunastavat kausittain toimintapassin, jolla sitoudutaan eettisesti 
kestävään toimintaan. Toiminnassa korostuvat inhimillisyys, kunnioitus, arvostus sekä 
hyvän käytöksen normit sekä lasten kanssa työskentelyssä että yhteistyössä perheiden 
kanssa. Seuralla on myös omat eettiset sääntönsä, joiden pohjalta harrastaminen on 
seurassa turvallista ja oikein johdettua. 

 
Myös luistelijat lunastavat liitolta harraste- tai kilpailupassin ja sitoutuvat omalta osaltaan 
noudattamaan yhteisiä eettisiä toimintaperiaatteita. Lisäksi ryhmissä/joukkueissa laaditaan 
toiminnalle omat pelisäännöt. EVT:ssä on turvallista harrastaa ammattitaitoisten 
valmentajien, osaavien seurahenkilöiden sekä yhteisiä linjauksia noudattavien vanhempien 
kanssa ja tuella. 

 
Seuran kilpailevat luistelijat noudattavat Puhtaasti Paras Antidoping -ohjelmaa ja ovat 
tietoisia ADT:n kulloisistakin säännöistä. 
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9. Talous 
 
Seuran taloudellinen tilanne edellisen tilikauden jäljiltä on hieman alijäämäinen. Maksujen 
korottaminen on pidetty mahdollisimman pienenä toiminnan laatua supistamatta.  
  
Suurimmat riskit tulopuolella liittyvät kilpailujen ja näytösten järjestämiseen. Niiden 

tuottoarviot ovat yhteensä noin 45 000 euroa. Toiminta aloitetaan toukokuussa uusilla 

maksuilla, mutta syksyn aikana joudutaan arvioimaan tilannetta jatkuvasti, kun tiedetään 

paremmin mahdollisuuksista järjestää edellä mainittuja tapahtumia.  


