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1. Seuran yleisesittely 

Keski-Uudenmaan Muodostelmaluistelijat ry perustettiin 6.5.2014. Tämä toimintakausi on 

seuran yhdeksäs. Seuran tavoitteena on tarjota muodostelmaluistelua Keski-Uudenmaan 

alueella (Kerava, Järvenpää, Sipoo, Tuusula & Vantaa) lapsista aikuisiin. Seuran toiminta-

ajatuksena on tarjota harrastusmahdollisuus taitoluistelun parissa kohtuullisella hinnalla ja 

huomioida kaikki luistelijat tasapuolisesti. Seura haluaa tarjota sekä harraste- että 

kilpaluistelua. Seura on Suomen Taitoluisteluliiton ja Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n 

jäsen. 

 

2. Jäsenistö 

Kauden 2022-2023 aikana tavoitteena on edelleen jatkaa hyvää jäsenmäärän kasvattamista 

niin kilpajoukkueissa kuin harrastajaryhmissäkin. 

Kilpailevien joukkueiden osalta tavoitteena on saada pidettyä nykyiset luistelijat pitkällä 

aikajänteellä. Tulokasjoukkue Team Kidettesin osalta tämä mahdollistaisi seuraavan kilpasarjan 

joukkueen perustamisen (mahd. minorit) tämän kauden lopuksi. Kansalliset juniorit Team 

Luminettes ja aikuiset Team Frosettes halutaan pitää elinvoimaisina tulevillekin kausille.  

Kannatusjäseniä toivoisimme mukaan aiempaa enemmän. 

 

3. Seuran toiminta kaudella 2022-2023 

Tällä toimintakaudella seurassa toimii kolme joukkuetta: tulokkaat, kansalliset juniorit ja 

aikuiset. Lisäksi seurassa on lasten harrasteryhmä MiniKiteet ja aikuisten & nuorten 

muodostelmaklubi. Lasten luistelukoulu toteutetaan yhdessä KJT Hockeyn kanssa. 

Seura hakee yksiä muodostelmaluistelun kutsukilpailuja (virallisesti seurakilpailuja), toiveena 

saada ne lauantaille 10.12.2022. Suomen Taitoluisteluliitto uudisti kilpailukäytäntöjä tälle 

kaudelle ja jatkossa liitto suunnittelee myös kutsu-/seurakilpailukalenterin ja myöntää 

kilpailuja hakemusten ja suunnitellun kalenterin perusteella. Aiemmin seurat ovat saaneet 

melko vapaasti pitää kutsukilpailuja ilman liiton ohjeistamista. 



Seura järjestää syyskauden lopussa JouluKemut lauantaina 17.12.2022 ja kevätkauden lopussa 

KevätKemut lauantaina 25.3.2023. 

Seuran päävalmentajana jatkaa Jenna Jäntti ja hän toimii Team Luminettesin 

vastuuvalmentajana ja Team Kidettesin kolmantena valmentajana. Emilia Hiltunen toimii Team 

Kidettesin vastuuvalmentajana. Seura palkkasi tälle kaudelle kaksi uutta tuntivalmentajaa. 

Eerika Jansson vastaa aikuisjoukkue Team Frosettesista ja Viivi Kotilainen vastaa lasten 

luistelukoulusta, MiniKiteistä ja toimii Team Kidettesin kakkosvalmentajana sekä 

tekniikkavalmentajana. Lisäksi seuralla on toimintaan mukaan lupautuneita ohjaajia mm. 

Katariina Östring ja Sandra Puu. 

4. Joukkueiden toiminta 

Tulokkaat: Team Kidettes 

Joukkue harjoittelee neljä kertaa viikossa jäällä ja kolme kertaa oheisharjoituksissa. Lisäksi 

joukkueella on kerran viikossa tanssiohjaaja Jenna Liikasen pitämä tanssitunti. Joukkue 

kilpailee tulokas-sarjassa. Valmentajina toimivat Emilia Hiltunen, Viivi Kotilainen ja Jenna Jäntti. 

Kansalliset juniorit: Team Luminettes 

Joukkue harjoittelee kaksi kertaa viikossa jäällä ja oheisissa ja joka toinen viikko on lisäksi 

yhden tunnin tekniikkajääharjoitus. Joukkue kilpailee kansalliset juniorit -sarjassa. 

Valmentajana toimii Jenna Jäntti ja tekniikkaharjoituksissa Viivi Kotilainen. 

Aikuiset: Team Frosettes 

Joukkueen pääharjoitukset ovat yhden kerran viikossa jäällä ja oheisharjoituksissa ja lisäksi 

joka toinen viikko on lisäksi tunnin tekniikkajääharjoitus. Joukkue kilpailee aikuisten sarjassa. 

Valmentajana toimii Eerika Jansson ja tekniikkaharjoituksissa Viivi Kotilainen. 

 

5. Harrastajat ja luistelukoulu 

Seurassa on kaudella 2022-2023 MiniKiteet-harrasteryhmä, joka harjoittelee kaksi kertaa 

viikossa jäällä ja oheisissa. Aikuisten ja nuorten muodostelmaklubi harjoittelee kerran viikossa 

jäällä ja oheisissa. Tällä kaudella lasten luistelukoulu toteutetaan yhdessä KJT Hockeyn kanssa. 

Luistelukoulun harjoitukset ovat kerran viikossa jäällä. 



6. Seuran hallinto 

Seuran johtokunta valitaan vuosikokouksessa. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja 

ja vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan 

varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut 

tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. 

 

7. Talous 

Seuran talous perustuu jäsen- ja toimintamaksuihin, saatuihin avustuksiin ja talkoilla tehtyyn 

varainhankintaan.  


