Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry
TOIMINTASUUNNITELMA 2020−2021

1. Toiminta-ajatus
Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry:n (EVT) tarkoituksena on ylläpitää ja edistää laajami aista
taitoluistelun harrastus- ja kilpailutoimintaa Vantaalla. Seura tarjoaa laadukasta
taitoluisteluvalmennusta luistelukoulussa, yksinluistelussa ja muodostelmaluistelussa sekä
aikuisluistelussa.
Toiminnan keskeiset lähtökohdat ovat
1. Luistelijalähtöisyys – Luistelijoiden kokonaisvaltaista kehi ymistä ja yksilöllisten
tavoi eiden täy ymistä tuetaan amma valmennuksen avulla.
2. Innostus ja intohimo – Toimintaa ohjaa halu ja into kehi ää lajia ja seuran toimintaa.
3. Yhteistyö ja sitoutuminen − Yhteistyötä tehdään posi ivisessa hengessä yhdessä
vanhempien, luistelijoiden, valmennuksen, seurajohdon sekä sidosryhmien kesken.
Sitoudutaan seuran arvoihin ja toiminta-ajatukseen.
Uuteen kauteen lähdetään globaalis , valtakunnallises ja alueellises poikkeuksellisessa
lanteessa, jota varjostaa COVID-19 pandemian aiheu amat riskit ja rajoi eet. Toimintaa
suunnitellaan normaali lanne a tavoitellen mu a etoisena siitä, e ä val onhallinnon ja
terveysviranomaisten ase amat ja suosi elemat rajoi eet ja suojatoimenpiteet on
huomioitava kaikessa toiminnassa. Mahdollinen uusi viirusaalto voi muu aa radikaalis
toimintasuunnitelmaa. Tähän tullaan varautumaan toimintasuunnitelmaa täydentävillä
poikkeusajan suunnitelmilla.

2. Toiminta-alueet
2.1. Luistelukoulu ja harrastajatason ryhmät
Luisteluharrastus alkaa luistelukoulusta. Luistelukoulussa opitaan taitoluistelun perustaidot,
joiden pohjalta voi jatkaa harrastamista tai tähdätä kilpauralle. Kilpauraa tavoi elevat
luistelukoulun luistelijat voivat pyrkiä joko yksinluistelun tai muodostelmaluistelun
kehitysryhmiin. EVT:n luistelukoulussa toimii kaudella 2020−2021 seuraavat
harrastajaryhmät:
Alkeisluistelukoulu, 1 x viikko
· 2-6-vuo aiden lapsi+aikuinen -ryhmä
Luistelukoulut, 1−2 x viikko
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· 2-9-vuo aiden luistelukoulu
· 10-17-vuo aiden luistelukoulu
Edistyneemmät 4−7-vuo aat luistelukoululaiset, 2 jäätä ja 2 oheiset viikossa
· Tähdet
Aikuisryhmät aloi eleville sekä jatkoryhmä
Leirit: Seura pyrkii tarjoamaan mahdollisuuden harrastajille osallistua leireihin koulujen
loma-aikoina. Mahdollisuuksien mukaan tarjotaan minileirejä syyslomalla, hiihtolomalla ja
elokuussa. Leirit toteutuvat mikäli saadaan rii äväs jääaikaa sekä osallistujia.
2.2 Kehitysryhmät ja harrastavat kilparyhmät
Kaudella 2020−2021 seurassa toimii 4−7-vuo aille suunna u kehitysryhmä Timan Steps
YL ja ML. Ryhmän luistelijat voivat tähdätä joko yksinluistelun tai muodostelmaluistelun
kilparyhmiin.
Lisäksi on oma ryhmänsä, T7, yksinluistelua harrastaville var uneemmille luistelijoille, jotka
voivat halutessaan osallistua taitotasonsa mukaiseen kilpailutoimintaan, kuten
aluesarjoihin, Taitajat- tai Aikuiset-sarjoihin. Ryhmässä voi myös jäähdytellä oman
kilpailu-uran jälkeen nau en laadukkaasta toiminnasta ja valmennuksesta vähäisemmällä
harjoitusmäärällä.
2.3. Kilparyhmät
Yksinluistelu – tavoi eena on kilpaileminen kansainvälisissä arvokisoissa, Suomen
Taitoluisteluliiton alaisissa SM-sarjoissa, kansallisissa seniori-, juniori-, noviisi-, ja
debytan sarjoissa sekä alueellisissa silmu-, mini- ja n sarjoissa.
ryhmä
T5-6

T3-4
T1-2

taso
Yksinluistelun kärkiryhmä, jossa luistelevat
kansainvälisen tason huippuluistelijat, SM-tason
saavu aneet noviisi- ja junioriluistelijat sekä
kansallisen tason juniori- ja senioritason luistelijat.
Kansallisella tasolla ak ivises kilpailevat edistyneet
silmut, noviisit ja debytan t.
Kilpauraa aloi elevat tavoi eellises harjoi elevat
n t, minit ja aloi elevat silmut.

luistelijamäärät
max 17 luistelijaa (SM-seniorit
harjoi elevat osi ain
toisaalla)
max 18 luistelijaa
max 25 luistelijaa

Muodostelmaluistelu – tavoi eena on kilpaileminen ko maisissa 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.
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ICE STEPS

SM-juniorit

DREAM STEPS
SUNNY STEPS
LITTLE STEPS

SM-noviisit
SM-tasolle tähtäävät minorit
Kilpauraa aloi elevat tulokkaat
Masters
Kansalliset seniorit
Kansalliset juniorit
Kansalliset noviisit
Harrasteryhmä

STEPS ON EDGE

EX-STEPS
HOT STEPS
COOL STEPS
NEXT STEPS

Seuran kilpailevilla ryhmillä on joukkueenjohtajat eli jojot sekä muodostelma- e ä
yksinluistelussa. Joukkueenjohtajan rooli on merki ävä. Hän toimii ryhmän valmentajan
tukena ja informaa on jakamisen osalta valmentajan ja toiminnanjohtajan apuna.
Joukkueenjohtajat valitaan ryhmäkohtaises tarpeen mukaan.

3. Henkilöstöresurssit

Seurassa työskentelee päätoimisina toiminnanjohtaja, 3 yksinluisteluvalmentajaa ja 4
muodostelmaluistelun valmentajaa. Lisäksi seurassa työskentelee noin kuusi osa-aikaista
muodostelman tun valmentajaa, kaksi yksinluistelun tun valmentajaa ja noin 15
luistelukouluohjaajaa. Seuran hallinnossa työskentelee osa-aikainen työntekijä. Seura
tarjoaa luisteluvalmennuksen lisäksi bale a, tanssia, kehonhuoltoa, psyykkistä
valmennusta ja fysiikkavalmennusta.

4. Kilpailutoiminta

Seuran kilparyhmissä harjoi elevat luistelijat ja joukkueet osallistuvat ak ivises
alueellisiin, kansallisiin ja/tai kansainvälisiin kilpailuihin. Jokaiselle muodostelma- ja
yksinluistelijalle järjestetään kilpailumahdollisuuksia. Seura järjestää myös itse ak ivises
kilpailuja niissä ikäryhmissä ja sarjoissa, joiden kilpailut Suomen Taitoluistelulii o seuralle
myöntää. Kausi ain anotaan sekä STLL:n alaisia e ä kutsu- ja IC-kisoja muodostelma- ja
yksinluistelussa. Myös perinteinen Tikkurilan Taitoluisteluklubin kanssa järjeste ävä
Pikku n en, Tin en ja Minien KultaHelmi Cup järjestetään toimintakaudella.
Kilpailutoiminnasta vastaavat sekä muodostelma- e ä yksinluistelun kisa imit, jotka
työskentelevät vapaaehtoises . Alkavalla toimintakaudella on tavoi eena järjestää
seuraavat kilpailut:
Yksinluistelun Ak a Trophy -kutsukilpailu
Yksinluistelun Spring Carnival -kutsukilpailu
Yksinluistelun KultaHelmi cup -kutsukilpailuja
Muodostelmaluistelun Pikkujoulu-kutsukilpailu
Muodostelmaluistelun liitonalainen kilpailu
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STLL:n ase amia kilpasarjan määri äviä testejä suoritetaan kausi ain kunkin luistelijan
taitotason mukaises yksinluistelussa. Testejä järjestetään mahdollisuuksien mukaan
neljäs vuodessa. Tes järjestelyistä vastaa tes imi, joka toimii vapaaehtoisvoimin. Kesällä
2020 ei suoriteta perustestejä STLL:n ohjeistuksen mukaises . Uusia perustestejä
harjoitellaan ja niihin osallistutaan kauden 2020−2021 aikana. Keväällä 2021 pyritään
järjestämään tes t huh - ja toukokuussa.

5. Seuratapahtumat
EVT järjestää erilaisia vuosi ain toistuvia tapahtumia. Tapahtumakausi alkaa elokuussa
järjeste ävällä EVT-päivällä, mikäli korona lanne sen mahdollistaa. Syyskauden pää ää
perinteises EVT:n joulujuhla, jossa luistelijat pääsevät näy ämään syyskaudella opi uja
taitoja. Keväällä järjestetään jo perinteeksi muodostunut kauden huipennus eli EVT:n
kevätnäytös. Näytöksessä esiintyvät kaikki seuran luistelijat upeassa tea erivalaistuksessa
ja tarinaan sopivissa näytösasuissa.
Tapahtumien suunni elusta vastaavat seuran työntekijät yhdessä vapaaehtoisten kanssa.
Tärkeänä tukipilarina toimii tapahtuma imi, johon toivotaan vapaaehtoisia kaikkien
ryhmien vanhemmista. Jokaisen panos on tärkeä ja elinehto tapahtumien toteutumiselle.
Ryhmien vanhempainillat järjestetään keväällä ja syyskauden alussa.
Osallistutaan Olympiakomitean järjestämiin teemapäiviin.

6. Tavoi eet kaudelle 2020−2021 ja keinot niiden saavu amiseksi
Urheilutoiminta
1. Seurassa on selkeä luistelijan etenemispolku.
Harjoi elu kaikissa ryhmissä on tavoi eellista ja jokaiselle tarjotaan tasonsa
mukaisia haasteita. Ryhmätarjonta pidetään laajana, jo a jokaiselle löytyy paikka
seuran toiminnassa. Luistelupolusta ja sillä etenemisen mahdollisuuksista vies tään
niin seuran ne sivuilla kuin kasvokkaisissa kohtaamisissa. Luistelukoululaisille
järjestetään syyskaudella ja kevätkaudella vanhempaininfot, joissa kerrotaan
luistelijapolulla etenemisestä ja seuran monipuolisesta tarjonnasta. Luko, Tähdet,
Timan Steps -ryhmiä kutsutaan ak ivises mukaan seuran tapahtumiin ja
kilpailuihin.
2. Seuralla on selkeä visuaalinen taulukko luistelupolusta.
Alkeis- ja kehitysryhmien kuvaukset aukikirjoitetaan. Erityises selkeytetään
2−9-vuo aille suunna ujen luistelukouluryhmien, Tähdet-ryhmän ja Timan Steps
-ryhmän kuvauksia. Laaditaan Tervetuloa EVT luistelijaksi -kirje kauden alussa tai
heidän lii yessään seuraan kauden aikana.
3. Alkeis- ja kehitysryhmien luistelijamäärät ovat tavoitetasolla.
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2−9-vuo aiden luistelukoulu-ryhmissä on 100 luistelijaa syksyllä ja 100 luistelijaa
keväällä. Tähdet ryhmässä keväällä 25 luistelijaa, Timan Steps YL -ryhmässä 10
luistelijaa ja Timan Steps ML -ryhmässä 15 luistelijaa.
4. Valmentajien vahvaa amma taitoa täydennetään.
Seuralla on vuosi ain valmennuksen osaamisen kehi ämisen suunnitelma.
Kehitetään monipuolises vuorovaikutustaitoja kuten palau een antoa ja
tunnetaitoja turvallisen ilmapiirin luomisessa. Luistelukouluohjaajille järjestetään
koulutusta keväällä ja syksyllä.
5. Seura on ak ivinen kilpailujen järjestäjä.
6. Seuran luistelijat tavoi elevat SM- ja PM-mestaruuksia.
Yksinluistelun tavoi eena on saavu aa 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 Debytan en sarjoissa
sekä 2−5 ﬁnaalipaikkaa Silmujen ja Minien aluesarjoissa. Kaikissa sarjoissa
tavoitellaan onnistumisia sekä piste- ja palkintosijoja kauden aikana. T1-ryhmän
uudet luistelijat aloi avat kilpauransa kauden aikana. Muodostelmaluistelun
tavoi eena on saavu aa sekä SM-tason e ä kansallisen tason kilpajoukkueissa
mitalisijoituksia niin ko maassa kuin kansainvälisellä tasolla (SM-juniorit ja
SM-noviisit). Muodostelmaluistelussa satsataan Ice Steps -joukkueen
valmennuskoreograﬁaan.
Johtaminen
7. Seuran toiminta on ennakoivaa ja systemaa sta.
Seura dokumentoi työnjaon ja vastuualueet työntekijöiden, hallituksen ja
vapaaehtoisten kesken. Työskentelytapa on ennakoivaa ja tähtää toiminnan
kehi ämiseen kausivaihtelut huomioiden. Vapaaehtoistyön koordinoin a kehitetään
ja vapaaehtoisille järjestetään tarvi ava ohjaus ja koulutus. Seura etsii ak ivises
yhteistyökumppaneita tapahtumiin ja toimintaan. Seuran taloushallinto on
realis sta ja tarkoituksenmukaista. Talous lanne a analysoidaan kuukausitasolla ja
tulot ja menot pidetään tasapainossa. Seuralla on kassavirtalaskelma ja sitä
käytetään ak ivises työvälineenä. Seuralla on suunnitelma ja toimintatapa
etävalmennusta varten.
8. Tiedonhallinta on turvallista ja toimintatapoja dokumentoidaan.
Seuralla on yhteinen Oﬃce 365 - etojärjestelmä, joka mahdollistaa pääsyn yhteisiin
edostoihin. Seuratoimijoilla on yhtenäinen sähköpos osoite. Tietoa tallennetaan
systemaa ses yhteisiin kansioihin, joten vapaaehtoisen tai työntekijän lope aessa
eto säilyy seurassa.
Vies ntä
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9. Seuralla on ak ivista ja avointa vies ntää eri kanavissa viikoi ain.
Laaditaan yhteinen vies ntäsuunnitelma ja perustetaan vies ntä imi. Seura
markkinoi ak ivises toimintaansa panostaen erityises luistelukoulu
markkinoin in. Seura laa i kriisivies nnän ohjeet.
10. Seura uudistaa/päivi ää ko sivut.
Seura uudistaa ko sivujen ulkonäön, projek sta luodaan selkeä, realis nen
suunnitelma resurssit huomioon o aen ja vapaaehtoiset otetaan ak ivises siihen
mukaan. Ko sivujen välileh en päivitys jaetaan vastuuhenkilöille ja laaditaan
yhteiset ohjeet.

7. Ee set pelisäännöt ja an doping-toiminta
Seurassa noudatetaan STLL:n ee siä linjauksia. Kaikki seurassa toimivat valmentajat ja
oheisvalmentajat lunastavat kausi ain toimintapassin, jolla sitoudutaan ee ses kestävään
toimintaan. Toiminnassa korostuvat inhimillisyys, kunnioitus, arvostus sekä hyvän käytöksen
normit sekä lasten kanssa työskentelyssä e ä yhteistyössä perheiden kanssa. Seuralla on
myös omat ee set sääntönsä, joiden pohjalta harrastaminen on seurassa turvallista ja
oikein johde ua.
Myös luistelijat lunastavat liitolta harraste- tai kilpailupassin ja sitoutuvat omalta osaltaan
nouda amaan yhteisiä ee siä toimintaperiaa eita. Lisäksi ryhmissä/joukkueissa laaditaan
toiminnalle omat pelisäännöt. EVT:ssä on turvallista harrastaa amma taitoisten
valmentajien, osaavien seurahenkilöiden sekä yhteisiä linjauksia nouda avien vanhempien
kanssa ja tuella.
Seuran kilpailevat luistelijat nouda avat Puhtaas Paras An doping -ohjelmaa ja ovat
etoisia ADT:n kulloisistakin säännöistä.

8. Talous

Seuran taloudellinen lanne edellisen likauden jäljiltä on ukka. Taloudellisen lanteen
tervehdy äminen keskellä Coronavirus-pandemiaa on luonnollises eri äin haastavaa.
Maksujen koro aminen on pide y mahdollisimman pienenä ja karsimista on tehty
kustannusten puolella. Lisäksi edelliseltä likaudelta velkaa siirtyi tälle kaudelle arviolta
noin 23 000 euroa. Kustannussäästöjä on hae u nkimä ä jää ajasta ja laadukkaasta
valmennuksesta. Harjoi elumäärät pyritään pitämään aikaisempien vuosien tasolla.
Säästöjä tehdään työntekijöiden tehokasta työaikaa kasva amalla ja rytmi ämällä työtä
tarkoituksenmukaises . Päätoimisten työntekijöiden tun en kertymistä ja työn
kuormi avuu a pyritään minimoimaan.
Suurimmat riskit tulopuolella lii yvät kilpailujen ja näytösten järjestämiseen. Niiden
tuo oarviot ovat yhteensä noin 45 000 euroa. Toiminta aloitetaan elokuussa uusilla
maksuilla, mu a syksyn aikana joudutaan arvioimaan lanne a jatkuvas , kun edetään
paremmin mahdollisuuksista järjestää edellämaini uja tapahtumia. Varainkeruuta on
ak voitu vaihtoehtoisilla tavoilla.
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