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Seuran yleisesittely
Keski-Uudenmaan Muodostelmaluistelijat ry perustettiin 6.5.2014. Tämä toimintakausi on seuran
seitsemäs. Seuran tavoitteena on tarjota muodostelmaluistelua Keski-Uudenmaan alueella
(Kerava, 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 Liiku ja Urheilu ry:n jäsen.

Jäsenistö
Kauden 2020-2021 aikana on tavoitteena saada vahvistettua jäsenmäärää kasvattamalla
luistelijoiden määrää erityisesti harrastajaryhmissä (MiniKiteet ja aikuisten luistelukoulu).
Kilpailevien joukkueiden osalta tavoitteena on saada pidettyä nykyiset luistelijat pitkällä
aikajänteellä sekä kasvattaa näitä joukkueita hallitusti. Myös kannatusjäseniä toivotaan mukaan
aiempaa enemmän.

Seuran toiminta kaudella 2020-2021
Tällä toimintakaudella seurassa toimii kolme joukkuetta: tulokkaat, aikuiset ja masters. Kaudella
jatkaa kehitysryhmä MiniKiteet 5 - 12 vuotiaille, jota markkinoidaan muodostelmaluistelukoulu
nimellä ja aikuisten luistelukoulu. Uutena kokeiluna tälle kaudelle järjestetään Keravalaisten
jääseurojen luistelukoulu yhdessä KJT:n, KeLS:n ja BlueRings:n kanssa.
Seura järjestää yhdet muodostelmaluistelun kutsukilpailut 14.11.2020.
Seura järjestää syyskauden lopussa JouluKemut 13.12.2020 ja kevätkauden lopussa KevätKemut
11.4.2021, joissa kaikki seuran luistelijat pääsevät esiintymään.
Seuran päävalmentajana jatkaa Jenna Jäntti, joka vastaa tulokasjoukkue Team Kidettesistä. Emilia
Hiltunen toimii Team Kidettesin toisena valmentajana ja hänen vastuullaan on myös MiniKiteiden
kausi- ja tuntisuunnitelmat. Anni Joronen vastaa aikuisjoukkue Team Frosettesista. Jenna Jäntti ja
Anni Joronen vastaavat yhdessä masters-joukkue Team Khinottesissa. He myös luistelevat

joukkueessa. MiniKiteitä valmentavat Kaisu Niemi ja Eerika Jansson. Aikuisluistelukoulusta vastaa
Kiia Nieminen. Lisäksi seuralla on neljä henkilöä, jotka ohjaavat Keravan jääseurojen yhteisessä
luistelukoulussa.

Joukkueiden toiminta
Tulokkaat: Team Kidettes
Joukkue harjoittelee kolme kertaa viikossa jäällä ja oheisharjoituksissa. Perjantain oheisharjoitus
on tanssiohjaaja Jenna Liikasen pitämä tanssitunti. Joukkue kisaa tulokas-sarjassa. Valmentajina
toimivat Jenna Jäntti ja Emilia Hiltunen.
Aikuiset: Team Frosettes
Joukkue harjoittelee 1,5 kertaa viikossa jäällä ja oheisharjoituksissa. Harjoitukset ovat joka
sunnuntai ja joka toinen perjantai. Joukkue kilpailee aikuisten sarjassa. Valmentajana toimii Anni
Joronen.
Masters: Team Khionettes
Joukkue harjoittelee 1,5 kertaa viikossa jäällä ja oheisharjoituksissa. Harjoitukset ovat joka
sunnuntai ja joka toinen perjantai. Joukkue kilpailee masters-sarjassa. Luistelevina valmentajina
toimivat Anni Joronen ja Jenna Jäntti.

Luistelukoulu ja harrastajat
Seurassa on kaudella 2020-2021 MiniKiteet-muodostelmaluistelukoulu 5-12-vuotialle, joka
harjoittelee kaksi kertaa viikossa jäällä ja oheisharjoituksissa. Aikuisten luistelukoulu harjoittelee
kerran viikossa jäällä ja oheisissa.

Seuran hallinto
Seuran johtokunta valitaan vuosikokouksessa. Erovuorossa ovat Veera Peräkasari, Maija MarttilaViitamäki, Ari Lavikainen ja Tuija Auvinen, mutta koska Team Hilettes -joukkue ei jatka

toimintaansa kaudella 2020-2021, myönnetään ero ko. joukkueessa luistelleiden lasten
vanhemmille Anna Kiljanderille ja Mikko Iloselle.
Talous
Seuran talous perustuu jäsen- ja toimintamaksuihin, saatuihin avustuksiin ja talkoilla tehtyyn
varainhankintaan.

