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Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry 
TOIMINTAKERTOMUS kaudelta 2020−2021 

 
 
Kausi 2020-2021 käynnistyi epävarmoissa tunnelmissa korona-pandemian aiheuttamien rajoitusten ja 
harjoitustilojen sulkujen sävyttämänä.  Etävalmennuksen avulla pyrittiin pitämään luistelijoiden 
peruskuntoa yllä. Seuran taloustilanne heikkeni merkittävästi kevään 2020 aikana ja henkilöstön 
lomautukset jatkuivat toukokuun 2020 loppuun. 
 
Kesäkuussa viranomaisten määräyksiä purettiin ja harjoittelu päästiin aloittamaan Myyrmäessä, 
Tikkurilassa, Tuusulassa ja Paloheinässä. Myyrmäki 2 hallin remontti aiheutti haasteita riittävien 
jäävuorojen löytämiseksi lähialueen halleista. 
 
EVT:n kevätkokous siirtyi korona-epidemian vuoksi pidettäväksi 14.5.2020. Kokous oli monien 
tunteiden sävyttämä ja se keskeytettiin ennen kuin kaikki asiat oli saatu käsiteltyä. Jatkokokous 
pidettiin 8.6.2020.  Henkilövalinnoissa nähtiin ja koettiin monia vaiheita ja uusi hallitus pääsi 
aloittamaan työnsä viimein kesäkuun puolivälissä.  Budjetti oli laadittu edellisen hallituksen toimesta 
ja siihen tehtiin vain tarkennuksia toukokuun sulkujen vuoksi. 
 
Seuran talouden tasapainottamista varten oli jo aiemmin keväällä kerätty ylimääräistä maksua ja 
haettu pienkeräyslupa.  Jäsenmäärän hienoisella kasvulla vanhempien liittyessä seuran jäseniksi 
saatiin hieman lisärahoitusta toimintaan.  OKM:n ja AVI:n tuet, Vantaan kaupungilta saatu avustus 
sekä Aktian tuki helpottivat talouden tasapainottamisessa 
 
Elokuussa päästiin viimein aloittamaan harjoituskausi ilman rajoituksia.  Pelko pandemian 
leviämisestä ja sulkutoimenpiteistä leijui kuitenkin edelleen yllä.  
 
Yksinluistelun kilpailukausi pääsi alkamaan suotuisissa tuulissa.  EVT:n järjestämä perinteinen Aktia 
Trophy saatiin järjestettyä lähes normaaleissa olosuhteissa 3.-4.10.2020.  Kahdessa hallissa pidetty 
kilpailu oli iso ponnistus yksiluistelun vanhemmilta.  Taloudellinen tulos oli plus-merkkinen ja kisan 
tuottoa käytettiin valmentajien pitkään toivoman rotaatiolaitteen hankintaan. 
EVT:n ja TTK:n yhteisesti minit-sarjalle järjestämä KultaHelmi -kilpailu saatiin EVT:n toimesta pidettyä 
24.10.2020. 
 
Muodostelmaluistelun ensi-ilta, jossa joukkueet esittivät omat kilpailuohjelmansa, järjestettiin 24.10. 

Korona-rajoitukset ja määräykset olivat esteenä yleisön paikalla ololle, joten tapahtuma striimattiin ja 

sen katsomiseen oikeuttavan linkin sai lunastaa pienellä maksulla.  Striimauskokeilu kahden kameran 

tuotantona onnistui hyvin, katsojia oli ja pientä tuottoakin saatiin. Kokeilun perusteella 

striimauslippujen ja mainostilan myynti kannattaa toteuttaa myös tulevissa kilpailuissa ja 

tapahtumissa. Katsojille voidaan tuottaa lisäarvoa haastatteluilla jäänajojen aikana. 

 
Muodostelman perinteinen pikkujoulukilpailu valmisteltiin korona-pandemian levitessä ja 
epävarmoissa tunnelmissa.  Kilpailu jouduttiin peruuttamaan aivan viime metreillä virnaomaisten 
evättyä tapahtumalta mahdollisuuden toteutua.   
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Joulukuun alussa korona-epidemia oli levinnyt jo niin paljon, että viranomaiset päättivät keskeyttää 
kaiken harrastustoiminnan ja hallit sulkeutuivat.  Harjoittelussa siirryttiin takaisin jo keväältä tuttuun 
etävalmennukseen.  Vantaan kaupunki ojensi auttavan kätensä ja salli seuroille harjoitusten 
järjestämisen kaupungin ulkojäillä vuoden 2021 alusta.  Ulkojäillä harjoiteltiin tammikuun ajan, kun 
sääolosuhteet sen sallivat. 
 
Helmikuussa sallittiin alle 12-vuotiaiden harrastaminen sisätiloissa, sitä vanhemmat jatkoivat 
ulkoharjoittelua.  Kevään kuluessa rajoituksia kevenivät ja huhtikuussa kaikki muut paitsi yli 20-
vuotiaat olivat jo päässeet halleihin harjoittelemaan. 
 
Kaikki kilpailutoiminta oli keskeytyksissä joulukuusta lähtien.  Kansainvälisten esimerkkien mukaan 
virtuaalikilpailut tulivat osaksi toimintaa.  Yksinluistelussa järjestettiin kevään aikana useita 
virtuaalikilpailuja, joissa kunkin seuran omien luistelijoiden ohjelmat kuvattiin ja tuomarit tekivät 
arviointinsa videoita katsomalla.  
EVT järjesti perinteisen Spring Carnival -kilpailun virtuaalisena A- ja B-silmuille.  Kuvauspäivä oli 
13.3.2021 ja arviointi tapahtui 20.-21.3.2021. 
 
Muodostelmaluistelussa toteutuivat vain SM- ja kansallisten sarjojen ensimmäiset valintakilpailut 
marraskuussa. Kaikki kotimaiset ja kansainväliset kilpailut peruutettiin pandemian vuoksi. 
 
Kauden kilpailujen tuloksia kotisivuilla: https://www.evtluistelijat.fi/yksinluistelu/ ja 
https://www.evtluistelijat.fi/muodostelmaluistelu/ 
 
Luistelukoulujen kausi alkoi syksyllä 2020. Elokuussa tarjottiin keväällä kesken jääneen luistelukoulun 
osallistujille veloituksettomia korvauskertoja ja syyskuun alussa aloitettiin luistelukoulut 2 kertaa 
viikossa. Kausi päättyi hallisulkuun joulukuun alussa.  Tammikuussa aloitettiin pienimuotoinen 
toiminta ulkojäillä ja kun halliin päästiin takaisin, aloitettiin kevätkausi alle 12- ja alle 20-vuotiaiden 
lasten ja nuorten osalta normaalisti. Yli 20-vuotiaiden ja aikuisten ryhmiä ei päästy aloittamaan 
lainkaan. 
 
Seuran hallitus joutui tekemään vaikeitakin päätöksiä kauden kuluessa talouden näkökulma 
huomioiden.   
Alkusyksyllä, kun taloustilanne näytti vielä kohtuulliselta, palkattiin osa-aikainen seurakoordinaattori.  
Toiminnanjohtaja irtisanoutui marraskuun puolivälissä ja samanaikaisesti hallitus joutui tekemään 
päätöksiä henkilöstön lomautuksista koska hallit sulkeutuivat eikä normaalia työtä ollut tarjolla. 
Epävarmassa tilanteessa päätettiin siirtää uuden toiminnanjohtajan rekrytointi myöhempään 
ajankohtaan. Toiminnanjohtajan tehtäviä jaettiin hallituksen jäsenille, puheenjohtajalle ja 
seurakoordinaattorille.   
Henkilöstö ts. valmentajat ja ohjaajat olivat osittain tai kokonaan lomautettuna joulukuusta 
huhtikuuhun.  
 
Kevään 2021 aikana valmistauduttiin kauden 2021-2022 käynnistämiseen.  Toiminnanjohtajan haku 
käynnistettiin, samoin muodostelmaluistelun valmennustiimin täydentäminen aloitettiin. 
Yksinluistelun tiimissä tehtäväkenttään tehtiin uudelleenjärjestelyjä. 
 

https://www.evtluistelijat.fi/yksinluistelu/
https://www.evtluistelijat.fi/muodostelmaluistelu/
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Taloustilannetta seurattiin kuukausittain ja talous onnistuttiin pitämään kohtuullisella tasolla siten, 
että aiemmalta tilikaudelta jääneet velat saatiin maksettua ja tilikauden päättyessä taloustilanne oli 
balanssissa. 
 
O365 -järjestelmän käyttöönotto helpotti huomattavasti seuran sisäisen viestinnän ja materiaalien 
arkistoinnin ja jakamisen arkea. Teams-kokoukset osoittautuivat käteväksi tavaksi pitää kokouksia 
isommallekin joukolle. Siirtymiset paikasta toiseen ja aikatauluongelmat eivät olleet esteenä 
kokouksiin osallistumisille. 
 
Jäsenviestintää keskitettiin myClubin kautta tapahtuvaksi ja kotisivujen uudistus eteni suunnitellulla 
tavalla talven aikana käyttöönoton ajoittuessa heti uuden kauden alkuun toukokuulle 2021. 
 
Kausijulkaisu toteutettiin syksyllä 2020 vapaaehtoisvoimin.  
 
Seuran tapahtumat ja juhlat jäivät rajoitusten vuoksi pääosin järjestämättä ja pitämättä. 
Kevätnäytöstä ei rajoitusten vuoksi päästy kuluneellakaan kaudella järjestämään. 
 
Varainhankintaa toteutettiin erilaisilla myyntikampanjoilla. Aiemmin hyväksi havaitut kausikukkien 
myyntikampanjat syksyllä ja keväällä sekä uusina tuotteina kasvomaskit, kalenterit ja kananmunat. 
Varainhankinnan avulla hankittiin mm. yksinluistelun valmennuksen toivoma rotaatiolaite sekä 
rahoitettiin valmentajien käyttöön tarvittavat kasvomaskit.   
 
Olosuhteiden parantamiseen tähtäävä Vantaan jääseurojen yhteistyö tiivistyi kaudella 2020-2021 
perustamalla Vantaan jääurheilun tuki ry.  EVT on yksi yhdistyksen perustajajäsenistä.  Vantaan 
kaupunki on kaavoittanut uuteen Koivukylän ja Korson rajalla sijaitsevaan ELMO:n urheilupuistoon  
jäähallin, joka rakentuisi yksityisellä  rahoituksella. VJT ry on seurojen toimesta valtuutettu tekemään 
jäänostoista aiesopimus potentiaalisten hallin rakentajien kanssa. Yhdistyksessä EVT:tä edustavat 
puheenjohtaja Anu Husu-Peltonen, joka toimii myös VJT:n varapuheenjohtajana ja Petri Castrén VJT:n 
hallituksen varajäsenenä. 
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EVT lukuina 
 
Hallitus  14.5. - 8.6.2020 

Puheenjohtaja Anu Husu-Peltonen 
Varapuheenjohtaja Kimmo Luoma 
Jäsen Elina Virokannas (erosi 8.6.2020) 
Jäsen Juha Vilos (erosi 4.6.2020) 
Jäsen Santtu Mankki 

 
8.6.2020 - 30.4.2021 

Puheenjohtaja Anu Husu-Peltonen 
Varapuheenjohtaja Kimmo Luoma 
Jäsen Santtu Mankki (erosi 17.9.2020) 
Jäsen Tommi Fäldt 
Jäsen Johannes Ollikainen 
Jäsen Laura Junttila (hallitusjäsenyys päättyi 14.3.2021 Lauran siirryttyä   

 EVT:n toiminnanjohtajaksi 15.3.2021 alkaen) 
Jäsen Anna-Lena Saarinen (erosi 30.9.2020) 
Jäsen Pekka Poola (30.9.2020 alkaen) 
Jäsen Anna Waaramäki (30.9.2020 alkaen) 

 
 
Henkilöstö, päätoimiset 
Yksinluistelu  Sirkka Kaipio, Elina Ikonen, Hanna Kaipio 
Muodostelmaluistelu Annina Saari, Hanna Laitinen, Anni Mikkonen, Mari Giers (15.3.2021 alkaen) 
Hallinto Heli Backman (2.12.2020 asti), Milla-Maaria Sommarberg (25.10.2020 alkaen), 

Laura Junttila (15.3.2021 alkaen) 
 
Henkilöstö, tuntivalmentajat 
Yksinluistelu  Marja Valajärvi, Emmi Seppänen, Emma Niemi 
Muodostelmaluistelu Jenika Timonen, Nina Arisalo, Amanda Helldan (31.3.2021 asti),  

Isabel Eggleton (31.3.2021 asti), Ida Luukka (31.1.2021 asti), Reija Vesamäki 
(30.4.2021 asti) 

 
Luistelukoulu Emmi Seppänen, Ida Luukka (31.1.2021 asti), Vilma Törö, Maria Kahanpää, 

Laura Lepistö, Jade Turunen, Mari Saarinen, Riitta Karasjoki, Rosa Nokio, Lina 
Rehnström, Ursula Salmenkaita 

 
Fysiikka, kunto Jenni Haukirauma 
Pilates, kehonhuolto Emma Niemi 
Tanssi   Aliisa Seppänen, Eevi Kesker (7.4.2021 asti), Anandah Kononen 
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Ryhmät 

 
Yksinluistelu  

 
ryhmä taso 

T5-6 Yksinluistelun kärkiryhmä, jossa luistelevat kansainvälisen tason huippuluistelijat, 
SM-tason saavuttaneet noviisi- ja junioriluistelijat sekä kansallisen tason juniori- ja 
senioritason luistelijat. 

T3-4 Kansallisella tasolla aktiivisesti kilpailevat edistyneet silmut, noviisit ja debytantit. 

T1-2 Kilpauraa aloittelevat tavoitteellisesti harjoittelevat tintit, minit ja aloittelevat 
silmut. 

T7 Kilpauransa jo päättäneet tai aluesarjoissa luistelevat 

 
 

Muodostelmaluistelu  
 

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 

 
Kehitysryhmät 
  Tähdet 
  TimanttiSteps YL 
  TimanttiSteps ML 
 
Luistelukoulu 
  Lapset 2-9 vuotiaat 1x tai 2x /viikko 
  Lapsi + Aikuinen 1x /viikko 
  Harrastajat 10-17 vuotiaat 1x/viikko 
  Aikuiset 1x /viikko 
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Ryhmä 

luistelijamäärä 
2021-2022 touko-

21 

luistelijamäärä 
2020-2021 maalis-

21 Erotus 

Ice Steps 25 29 -4 

Dream Steps  23 27 -4 

Sunny Steps  25 28 -3 

Little Steps 26 26 0 

Steps On Edge  25 27 -2 

Ex Steps  28 29 -1 

Hot Steps  30 25 5 

Cool Steps  22 32 -10 

Next Steps  11 10 1 

Timantti Steps ML 13 12 1 

Timantti Steps YL 11 9 2 

T1 Pikkutintit 5x/vko 10     

T1 / 6x/vko (T1-2) 10 21 -1 

T2 (T3-4) 17 18 -1 

T3 (T5-6) 12 16 -4 

T3 MJ 3 3 0 

T3 Opiskelijat (3xvko) 3 0 3 

T4 7 7 0 

        

Yhteensä  301 319 -18 

ML 228 245 -17 

YL 73 74 -1 

        

Luistelukoulu   164   

2-9 vuotiaat 1x/vko   63   

Lapsi + aikuinen 1x/vko   13   

2-9 vuotiaat 2x/vko   21   

Tähdet 2x/vko   24   

10-17 vuotiaat   20   

Aikuiset   23   

        

Luistelijat yhteensä   483   

Muut jäsenet yhteensä   65   

Jäsenmäärä yhteensä kpl   548   

 
 
 


