Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry
TOIMINTAKERTOMUS kaudelta 2021–2022
Kausi 2021–2022
Kausi 2021–2022 käynnistyi epävarmoissa tunnelmissa koronapandemian aiheuttamien
rajoitusten ja harjoitustilojen sulkujen sävyttämänä. Toimintaa varjosti myös pitkittynyt Myyrmäen
1-jäähallin remontti, joka valmistui noin 4 kk myöhässä. Jäävajetta pyrittiin paikkaamaan
ulkopuolelta ostetuilla jäillä sekä TTK:lta saaduilla vuoroilla. Hallitus päätti kompensoida
muodostelmaluistelun jäävajetta Kisakallion leirityksillä, joista ei laskutettu luistelijoita jääkulujen
osalta. Tämä järjestely ei koskenut joukkueita Ex-Steps ja Steps on Edge, jotka harjoittelivat
remontista huolimatta normaalin määrän.
EVT:n kevätkokous pidettiin 26.4.2021 Teams-palvelun välityksellä rajoituksista johtuen. Kokous
sujui hyvin ja aikaraamien sisällä. Seuran taloudellinen tilanne herätti jäsenistössä kysymyksiä,
jotka käsiteltiin kokouksen aikana. Vaikeasta kaudesta huolimatta kassavirta oli kunnossa ja seuran
kulut sekä henkilöstön palkat oli pystytty maksamaan. Kauteen 21–22 lähdettiin alijäämäisellä
budjetilla.
Seuran talouden tasapainottamista varten tehtiin kauden aikana mm. henkilöstölomautuksia.
OKM:n ja AVI:n tuet, Vantaan kaupungilta saatu avustus sekä Aktian ja Urlus-säätiön tuki
helpottivat talouden tasapainottamisessa. Kauden aikana pystyttiin koronarajoituksista huolimatta
järjestämään mm. muodostelmaluistelun pikkujoulukilpailu sekä kevätnäytös, joiden tuotto oli
tärkeä lisä seuran talouteen.
Helmikuun 2022 viimeisinä päivinä seura päätti irtisanoa vakiovuorosopimuksensa Helsinki Halli
Oy:n / Hartwall Areenan kanssa johtuen Venäjän aloittamasta hyökkäyssodasta Ukrainaan.
Sopimuksen irtisanomisaika oli seuran onneksi vain 1 kk, joka tarkoitti sitä, että vakiovuorot olivat
käytettävissä vain maaliskuun loppuun. Tällä toimenpiteellä säästettiin huhtikuun jäämaksut n.
8000 €. Johtuen vähäisemmästä jäätarpeesta mm. Pääsiäisen ja lomien vuoksi tilanne ei
aiheuttanut lisäjäiden hankintatarvetta muualta. Irtisanomisen myötä EVT menetti 11 h/vko
muodostelmaluistelun jäitä, kun sopimusta Helsinki Hallin kanssa ei uusittu kaudelle 22–23, mikä
loi haastavan tilanteen kauden 2022–2023 vakiojäiden hakuun.
Kevään 2022 aikana valmistauduttiin kauden 2022–2023 käynnistämiseen. Alkuvuodesta
käynnistettiin muodostelmaluistelun tuntivalmentajien sekä yksinluistelun valmentajan haut.
Hakemuksia tuli mukavasti ja seuraan palkattiin kevään aikana yhteensä 4 uutta työntekijää.
Taloustilannetta seurattiin kuukausittain ja talous onnistuttiin pitämään kohtuullisella tasolla.
Kausi päättyi kuitenkin alijäämäisenä, joka tuo lisärasitteen kaudelle 22–23.
Kauden 21–22 aikana Office 365 -järjestelmän käyttöä laajennettiin joukkueenjohtajien käyttöön
siten, että kotisivuilla julkaistut osoitteet ovat yhtenäisiä (@evtluistelijat.fi).

Varainhankintaa toteutettiin erilaisilla myyntikampanjoilla. Aiemmin hyväksi havaitut kausikukkien
myyntikampanjat syksyllä ja keväällä sekä uusina tuotteina EVT fanihuivit, sinapit ja kananmunat.
Olosuhteiden parantamiseen tähtäävä Vantaan jääseurojen yhteistyö jatkui kaudella 2021–2022
(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. Yhdistyksessä EVT:tä edustavat puheenjohtaja Anu HusuPeltonen, joka toimii myös VJT:n varapuheenjohtajana ja Petri Castrén VJT:n hallituksen
varajäsenenä.
Kilpailut ja tapahtumat
Yksinluistelun kilpailukausi pääsi alkamaan suotuisissa tuulissa. EVT:n järjestämä perinteinen Aktia
Trophy saatiin järjestettyä yhden päivän kilpailuna 3.10.2021. Myyrmäen 1- jäähallin remontista
johtuen osallistujamäärää jouduttiin supistamaan. Taloudellinen tulos oli pienesti plusmerkkinen
ja kisan tuottoa käytettiin seuran talouden tasapainottamiseen.
EVT:n ja TTK:n yhteisesti Tintit- ja Minit-sarjalle järjestämä KultaHelmi -kilpailu saatiin EVT:n
toimesta pidettyä 27.11.21 sekä 19.2.22.
Muodostelmaluistelun ensi-ilta, jossa joukkueet esittivät omat kilpailuohjelmansa, järjestettiin
24.10. Myyrmäen remontista johtuen poikkeuksellisesti Tikkurilan Trio Areenalla. Ensi-ilta osui
syyslomaviikon sunnuntaille, joka ei ajankohtana ollut parhain mahdollinen. Tapahtumaan sai
ottaa katsojia, mutta muutoksista johtuen ei tilaisuudesta peritty sisäänpääsymaksua. Näin ollen
tapahtumasta ei saatu tänä vuonna tuottoa. Kautta 22–23 silmällä pitäen ensi-ilta järjestetään
syyslomaviikon jälkeen.
Muodostelman perinteinen pikkujoulukilpailu valmisteltiin koronapandemian levitessä ja
epävarmoissa tunnelmissa. Kilpailu päästiin kuitenkin toteuttamaan sellaisenaan ja yleisöäkin
saatiin kiitettävästi paikalle. Tapahtuman kokonaistuotto oli noin 18 000 €.
Joulukuun alussa koronapandemia oli jälleen levinnyt ja viranomaiset päättivät keskeyttää kaiken
harrastustoiminnan ja hallit sulkeutuivat yli 18-vuotiailta. Tätä nuoremmat saivat jatkaa
harjoittelua normaalisti.
Tammikuun lopulla rajoitukset helpottivat ja kaikki pääsivät palaamaan normaaliin
harjoitusrytmiin. Myös kilpailuja pystyttiin jälleen järjestämään ilman rajoituksia. EVT:n järjestämä
STLL:n alainen yksinluistelun SM-noviisien ja debytanttien 60+60 kilpailu toteutettiin 4.-6.2
Myyrmäen 1 ja 2 jäähalleissa. Kilpailu saatiin vietyä kunnialla läpi, mutta kustannukset nousivat
tuottoja korkeammaksi ja näin ollen kilpailun tulos oli alijäämäinen.
Yksinluistelun kutsukilpailu Spring Carnival pidettiin 12.-13.3.2022. Kilpailun yhteydessä pidettiin
PK-seudun tähtisarjojen aluemestaruuskilpailut. Kilpailun tulos oli pienesti alijäämäinen.
Kauden viimeinen kilpailu oli muodostelmaluistelun päätöskilpailu Tikkurilan Trio areenalla
19.3.2022. Kilpailuun osallistui aikuiset, kansalliset noviisit, tulokkaat sekä kansalliset juniorit.
Kilpailun haasteena oli vapaaehtoisten vähäinen määrä. Tästä huolimatta kilpailu saatiin vedettyä
läpi ja tuotto oli plussan puolella. Tuotto käytettiin tasaamaan seuran taloutta.

Kausi huipentui kaksipäiväiseen kevätnäytökseen ”Seikkailu Galakseissa”. Tapahtuma oli
onnistunut ja saatiin toteutettua yhdessä vapaaehtoisen avulla. Kahden päivän aikana lippuja
myyntiin noin 19 000 € edestä. Näytöksen kulut nousivat kuitenkin suhteellisen korkeaksi
valaistuksen myötä, jonka vuoksi lopullinen tulos oli noin 4600 € plussalla. Tuotto käytettiin
tasaamaan seuran taloutta.
Kauden kilpailujen tuloksia kotisivuilla: https://www.evtluistelijat.fi/yksinluistelu/ ja
https://www.evtluistelijat.fi/muodostelmaluistelu/
Kauden tuloksista nostettakoon muodostelmaluistelun SM-juniorit Ice Steps onnistui pitämään
kuudennen sijan läpi kauden SM-valinta ja SM-loppukilpailuissa. Ice Steps nimettiin myös
varasijalle JMM-valintakilpailuun, joka mahdollisti harjoittelun myös rajoitusten aikana. Kansalliset
noviisit Cool Steps voitti oman sarjansa loppukilpailun
Yksinluistelussa Oona Ounasvuori voitti PM-mestaruuden, Emmi Peltonen luisteli Open Andorra
kilpailun voittoon sekä SM-kilpailuissa kolmannelle sijalle ansaiten täten paikan EM-kilpailuissa.
Juuli Kesker luisteli ensimmäistä kauttaan juniori sarjassa SM-kilpailuissa, sijoittuen 13/20.
Luistelukoulu
Luistelukoulujen kausi alkoi syksyllä 2021 normaaliin tapaan. Syksyn kurssien osallistujamäärät
olivat huomattavasti normaalia alhaisempia. Koronapandemian vaikutus näkyi hyvin vahvasti
luistelijoiden määrässä. Syyskausi päättyi joulukuussa järjestettävään joulujuhlaan, jossa
luistelukoululaiset pääsivät esiintymään perheille ja sukulaisille. Tapahtuma saatiin järjestää
lähestyvistä rajoituksista huolimatta sellaisenaan. Kasvomaskien käyttöä suositeltiin. Tilaisuudesta
ei pyydetty sisäänpääsymaksua.
Tammikuussa luistelukoulu pääsi starttaamaan normaaliin tapaan ja osallistujamäärä nousi
muutamalla harrastajalla. Kevätkausi päättyi maaliskuun lopulla järjestettyyn kevätnäytökseen,
jossa luistelukoululaisilla oli jälleen mahdollisuus päästä esiintymään.
EVT lukuina
Hallitus
Puheenjohtaja Anu Husu-Peltonen
Varapuheenjohtaja Jani Taanonen
Jäsen Suvi Tahvanainen
Jäsen Johannes Ollikainen
Jäsen Pekka Poola
Jäsen Mikko Marjakoski (eronnut 14.9.2021)

Henkilöstö, päätoimiset
Yksinluistelu
Sirkka Kaipio, Elina Ikonen, Hanna Kaipio
Muodostelmaluistelu
Annina Saari, Hanna Laitinen, Anni Mikkonen, Mari Giers, Nina Arisalo
Hallinto
Laura Junttila, Milla-Maaria Sommarberg

Henkilöstö, tuntivalmentajat
Yksinluistelu
Marja Valajärvi, Tommi Piiroinen, Nelma Hede, Ellen Nordenswan, Juuli
Kesker, Emma Niemi (30.11.21 asti)
Muodostelmaluistelu
Jenika Timonen, Rosa Tarjamo, Laura-Maria Auranen, Viivi Muurimäki,
Liinu Castren, Laura Kiuru (18.10.21 alkaen)
Luistelukoulu

Siiri Seppänen, Veera Rautio, Pinja Ollikainen, Sofia Ketola, Mona Hertz,
Liinu Castren, Jade Turunen, Maria Kahanpää, Riitta Karasjoki, Laura
Lepistö, Mari Saarinen, Vilma Törö,

Fysiikka, kunto
Pilates, kehonhuolto
Tanssi

Jenni Haukirauma
Emma Niemi (30.11.2021 asti)
Aliisa Seppänen, Anandah Kononen, Silvia Kononen, Venla Mustonen

Ryhmät
Yksinluistelu
ryhmä
T3

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

T2

Kansallisella tasolla aktiivisesti kilpailevat edistyneet silmut, noviisit ja debytantit.

T1

Kilpauraa aloittelevat tavoitteellisesti harjoittelevat tintit, minit ja aloittelevat
silmut.
Kilpauransa jo päättäneet tai aluesarjoissa luistelevat

T4

Muodostelmaluistelu
Ice Steps
Dream Steps
Sunny Steps
Little Steps
Steps on Edge

Ex-Steps
Hot Steps
Cool Steps
Next Steps

SM-juniorit
SM-noviisit
SM-tasolle tähtäävät minorit
Kilpauraa aloittelevat tulokkaat
Masters
Kansalliset seniorit
Kansalliset juniorit
Kansalliset noviisit
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

Ryhmä
Ice Steps
Dream Steps
Sunny Steps
Little Steps
Steps On Edge
Ex Steps
Hot Steps
Cool Steps
Next Steps
Timantti Steps ML
Timantti Steps YL
T1 Pikkutintit 5x/vko
T1 / 6x/vko
T2 + T2SM
T3 + T3SM
T3 MJ
T3 Opiskelijat (3xvko)
T4
Yhteensä
ML
YL

luistelijamäärä
2022-2023 (luvut
touko-22)
25
27
28
28
22
32
27
19
12
13
10
4
8
14
9

1
2
8
290
234
56

luistelijamäärä
2021-2022 (luvut
maalis-22)
Erotus
26
23
26
28
22
26
26
20
14
19
11
4

-1
+4
+2
0
0
+6
+1
-1
-2
-6
-1
0
-2
-1
-2
-2
-1
-3

10
15
11
3
3
11

298
230
68

Luistelukoulu
2-9 vuotiaat 1x/vko
Lapsi + aikuinen 1x/vko
2-9 vuotiaat 2x/vko
Tähdet 2x/vko
10-17 vuotiaat
Aikuiset

115
54
3
8
12
14
24

Luistelijat yhteensä
Muut jäsenet yhteensä
Jäsenmäärä yhteensä kpl

411
28
439

-8
+4
-12

