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1. SEURAN TARKOITUS JA TOIMINTAKAUDEN VISIO
Tikkurilan Taitoluisteluklubi on yksi Suomen johtavista kilpaluisteluseuroista ja paikallisesti laadukasta harrastetoimintaa tarjoava taitoluisteluseura. Perusajatuksemme
on tarjota sekä mukava liikuntaharrastus, että mahdollisuus kilpailla aina lajin huipulla
asti. Tavoitteemme on, että luistelijat oppivat ja kehittyvät luistelijana omista lähtökohdistaan ja kokevat onnistuvansa harrastuksensa parissa.
Tikkurilan Taitoluisteluklubin toimintamuotoja ovat alle kouluikäisten luistelukoulutoiminta ja kouluikäisten ja aikuisten harrastajaryhmät sekä kilpailumuotoisina yksinluistelu ja muodostelmaluistelu. Harjoittelupaikkana on pääsääntöisesti Tikkurilan Urheilupuisto.
Luistelijoiden harjoitusolosuhteita pyritään edelleen parantamaan siten, että luistelijat
voivat kehittyä SM- ja maajoukkuetasolle.
Toimintakaudella kiinnitetään erityistä huomiota luistelijoiden ryhmäsiirtojen suunnitelmallisuuteen, niin että toimintaedellytykset pitkällä aikavälillä kaikissa ryhmissä
säilyvät. Ryhmäsiirrot tehdään hyvässä yhteistyössä lajien valmentajien kesken.

2. HALLINTO
Seuran korkeinta päätösvaltaa käyttävät jäsenet seuran syys- ja kevätkokouksessa.
Seuran hallinnosta vastaa kevätkokouksen valitsema hallitus. Hallitus kokoontuu kauden aikana tarvittaessa, pääsääntöisesti kuukausittain tilikauden aikana.
Hallitus käsittelee kokouksissaan kauden ajankohtaiset asiat, suunnittelee käytännön
toimet sekä jakaa tehtäviä seuran toimihenkilöille, valmentajille ja vapaaehtoisille.
Hallitus valvoo seuran taloudellista ja muuta toimintaa toiminnanjohtajan, muun mahdollisen seuratyöntekijän ja päävalmentajien kanssa. Yksinluistelun ja muodostelmaluistelun päävalmentajat toimittavat ja tarvittaessa osallistuvat hallituksen kokouksiin
antamaan lajinsa kuukausikatselmuksen.
Hallitus laatii, ylläpitää ja julkaisee tiedoksi kauden Toimintalinjan ja Maksusäännön
kausimaksuineen.

3. TALOUS
Seuran päätulonlähde on luistelijoiden kausimaksut. Kausimaksujen suuruus vaihtelee
ryhmittäin/joukkueittain ja maksun suuruus määräytyy seuran luistelijamäärän mukaisesti. Muu tuotto koostuu tapahtumista, talkoista, kaupungin avustuksesta sekä mainos- ja yhteistyötuotosta. Vastaavasti seuran merkittävimmät kustannukset syntyvät
henkilöstökuluista, jäämaksuista ja kilpailukustannuksista. Toiminnanjohtaja yhdessä
mahdollisen seuratyöntekijän tai tilitoimiston kanssa laativat kausi- ja kilpailumaksulaskut.
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Toiminnanjohtaja vastaa seuran työntekijöiden palkanlaskennasta sekä kirjanpidon
valmistelusta. Muu kirjanpito ostetaan ulkopuoliselta tilitoimistolta.
Talousarviot ja -toteumat esitetään seuran jäsenistölle kevät- ja syyskokouksissa niin,
että ne ovat vertailtavissa edellisiin vuosiin.
Liitteenä on seuran talousarvioesitys seuraavalle kaudelle.
Tuleva tilikausi on 12 kk pituinen ajalla 1.5.2019 – 30.4.2020.

4. TIEDOTUS
Seuran tiedottaminen on kuvattu kauden Toimintalinjassa.

5. YHTEISTYÖ
TTK tekee yhteistyötä Sotungin urheilulukion, Etelä-Vantaan Taitoluistelijat (EVT)
Ry:n kanssa sekä KiekkoVantaa Ry:n (KiVa) kanssa. Oheisvalmennuksessa ja kehonhuollossa TTK pyrkii löytämään yhteistyökumppaneita alueen voimistelu- ja tanssiseuroista.
Seura kannustaa yläasteikäisiä luistelijoitaan osallistumaan Vantaan Kaupungin Urhea
toimintaan.
Tulevalla ja seuraavilla kausilla seura osallistuu muiden Vantaan jääurheiluseurojen
kanssa yhteistyöhön, jonka tavoitteena on saada Vantaalle lisää jäähalleja. Hankkeen
suunnittelu on käynnistynyt kaudella 2016 - 2017.

6. SEURATOIMINTA
Tapahtumien ja kilpailujen järjestäminen seurassa edellyttää yhdessä tekemisen kulttuuria ja vanhempien vahvaa sekä sitoutunutta osallistumista talkootyöhön. Tähän pyritään avoimella, positiivisella ja kannustavalla asenteella sekä hyvällä yhteistyöllä ja
aktiivisella vuorovaikutuksella.
Vanhempien antama ajallinen panos omalla osaamisellaan vahvistaa seuran toimintaa
ja tukee yhteenkuuluvuuden tunnetta seuran jäsenten keskuudessa.
Kauden aikana pyritään järjestämään mm. seuraavat tapahtumat:
Yksinluistelun kesäleiri
Yksinluistelun kesäleiri järjestetään kesäkuussa 2020.
TTK Olympialaiset
TTK:n oma yleisurheilu- ja ulkoilutapahtuma järjestetään elokuussa 2019.
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Seurapäivä
Seurapäivä pyritään järjestämään syyskuussa 2019. Tapahtumassa esitellään seuran
toimintaa ja toimintatapoja sekä otetaan vastaan luistelukouluilmoittautumisia. Seuran
eri ryhmät esiintyvät jäällä ja lapset perheineen pääsevät itse jäälle luistelemaan.
Kilpaohjelmien ensi-ilta
TTK:n muodostelmajoukkueiden, sekä erikseen sovittavien yksinluistelijoiden kilpaohjelmien ennakkonäytös järjestetään lokakuussa 2019.
Joulujuhla
Seuran yhteinen joulujuhla järjestetään joulukuussa. Tilaisuus on samalla luistelukoulun syyskauden päätösjuhla, jotka esiintyvät joulujuhlassa. Kilparyhmille järjestetään
erillinen yhteinen luistelutapahtuma joulun alla.
Kevätnäytös
Kevätnäytös järjestetään Tikkurilan Trio Areenalla maalis - huhtikuussa 2020.
Talvitempaukset
Talvitempaukset ja yhteinen luistelukoulu Kiekko-Vantaa Idän kanssa jatkuvat kaudella 2019-2020.
Talkootyöt
Seuran talkootyötä tehdään seuran kilparyhmissä, yksinluistelijat yhdessä ryhmittäin
tai kokonaisuutena ja muodostelmaluisteluissa joukkueittain. Lisäksi kaikkien kilparyhmien vanhempien tulee osallistua kauden aikana seuran järjestämään kilpailuihin
talkooapuna riippumatta lajijaostosta.
Kehityspäivät
Kauden aikana pyritään järjestämään lajikohtaiset kehityspäivät, joissa perehdytään
seuran toimintaan sekä selkiytetään rooleja ja parannetaan toimintatapoja. Kehityspäivään kutsutaan istuva hallitus, valmentajat sekä joukkueenjohtajat ja seurassa aktiivisesti toimivia vanhempia eri harrastajaryhmistä.
Valmentajien suunnitteluviikon yhteenveto
Ennen syyskauden alkua pidetään valmentajien suunnitteluviikon yhteenveto hallituksen sekä valmennustiimin kesken.
Vanhempainillat
Vanhempainiltoja järjestetään ryhmittäin / joukkueittain kauden alussa sekä tarpeen
mukaan kauden aikana. Ryhmän vastuuvalmentajat ja hallituksen vastuuhenkilöt osallistuvat vanhempainiltoihin. Tarvittaessa myös lajin vastuuvalmentaja, seuran toiminnanjohtaja osallistuvat vanhempainiltoihin.

7. VALMENTAJAT
Yksin- ja muodostelmaluistelulle on molemmille omat päävalmentajat, kilparyhmille/joukkueille, luistelukoululle, että kehitysryhmille on nimetty omat vastuuvalmentajat.
Vastuuvalmentajan tehtäviin kuuluu kehittää ja suunnitella vastuualueen toimintaa
seuran kokonaisuus huomioiden sekä toimia luistelijan ja ryhmän yhteyshenkilönä
valmennusasioissa.
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Heidän lisäkseen seura palkkaa toiminnan kannalta tarpeellisen määrän tuntivalmentajia ja ohjaajia sekä oheisliikunnan vetäjiä.
Valmentajien esimiehenä toimii seuran toiminnanjohtaja ja seuran toiminnanjohtajan
esimiehenä toimii TTK:n hallituksen puheenjohtaja.
Seuran valmennusosaamisen pitkäjänteisestä kehittämisestä vastaavat päävalmentajat
molemmissa lajijaostoissa yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Toimintakaudella 2019
– 2020 valmennuksen kehittämisen painopisteeksi on valittu luistelukoulun toiminnan
kehittäminen ja luistelijamäärän kasvattaminen yhdessä sekä seuran asiakastyytyväisyyden jatkuva kehittäminen.
Kehitystyöhön olennaisensa osana kuuluu mm. pitämällä kilparyhmille säännöllisesti
toimintakauden aikana kehityskeskustelut luistelijoiden kanssa. Lisäksi vastuuvalmentajille kuuluu opastaa ja ohjeistaa ryhmien muita valmentajia, jotta luistelijoiden laadukas ohjaus toteutuu toimintakauden aikana.

8. VALMENNUS JA OHJAUS
Seura järjestää valmennusta ja ohjausta luistelukoulussa ja sen kehitysryhmissä, harrasteryhmissä, sekä yksinluistelun ja muodostelmaluistelun kilparyhmissä.
Ryhmien muodostumisen ja harjoittelun periaatteet on kuvattu seuran Toimintalinjassa.
Kunkin ryhmän toimintaa ja valmennusta kehitetään saadun asiakaspalautteen pohjalta. Valmennuksen kehittämistä tuetaan koulutuksen ja tapahtumien muodossa sekä
keskinäisellä yhteistyöllä alueen luistelijaseurojen yhteistapaamisissa.
TTK:ssa noudatetaan Suomen Taitoluisteluliiton testikäytäntöä yksinluistelun kilpailusarjaan pääsemisen vaatimukseksi. Vaatimukset täyttävä luistelija saa kilpailuohjelman ja pääsee kilpailemaan taitotasoaan vastaaviin kilpailuihin.
Yksinluistelun kilpailut
Toimintakaudella pyritään järjestämään ainakin seuraavat kilpailut:
 Tikkurila Trophy syyskuu 2019
 Tikkurila Winter Trophy talvella 2020
Taitoluisteluliiton muuttuneiden sääntöjen vuoksi, muiden kilpailuiden osalta päätöksiä tehdään myöhemmin. Kilpailuja nuoremmille luistelijoille ja Noviiseille järjestetään yhteistyössä muiden seurojen kanssa. Muita yksinluistelukilpailuja järjestetään
tarpeen ja jäätilanteen suomien mahdollisuuksien mukaan.
Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuminen edellyttää aina hallituksen erillistä päätöstä. Kansainvälisiin kilpailuihin osallistutaan korkeintaan kahteen syyskauden ja kahteen kevätkauden aikana. Päävalmentajan vastuulla on esittää hallitukselle kilpailuihin
osallistuvat kirjallisesti yhden kuukauden etuajassa, jotta hallitukselle jää aikaa riittävästi päätöksenteolle.
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Kansainvälisissä kilpailuissa pyritään tekemään yhteistyötä muiden seurojen kanssa,
jotta luistelijan kustannukset eivät nouse kohtuuttoman korkeaksi.
Luistelija voi halutessaan hallituksen luvalla osallistua useampaan kansainväliseen
kilpailuun täysin omalla kustannuksellaan kattaen valmentajan sekä sijaisvalmentajan
kustannukset. Sijaisvalmentaja tarvitaan, mikäli ryhmän vastuuvalmentaja on yksittäisen luistelijan mukana kilpailuissa. Tämä kustannus laskutetaan luistelijalta tällöin
täysimääräisenä.
Tarkennuksena todetaan, että luistelijan ei tarvitse osallistua kotimaassa eikä kansainvälisiin kilpailuihin kauden aikana niin halutessaan. Valinta- ja loppukilpailuihin osallistumista suositellaan.
Yksinluistelun leiritoiminta ja tehopäivät
Leiritoimintaa ja tehopäiviä järjestetään yhteistyössä valmennustiimin ja luistelijoiden
vanhempien kesken. Leiritoiminta ja tehopäivät eivät sisälly seuran kausimaksuihin
vaan ne laskutetaan aina erikseen toteutuneen täysimääräisen kustannuksen mukaisesti.
Muodostelmaluistelun kilpailut
Toimintakaudella pyritään järjestämään ainakin seuraavat kilpailut:
 muodostelmaluistelun Tiksi IceClub -kutsukilpailun
Taitoluisteluliiton muuttuneiden sääntöjen vuoksi, muiden kilpailuiden osalta päätöksiä tehdään myöhemmin.
SM-joukkueilla on mahdollisuus osallistua kauden aikana korkeintaan kahteen kvkilpailuun. Kilpailuihin osallistumisesta päätetään joukkueiden vanhempainilloissa.
Osallistuminen edellyttää 2/3 hyväksynnän. Hallitus antaa lopullisen hyväksynnän ulkomaankilpailuihin osallistumisesta. Ulkomaan kilpailuiden kustannukset katetaan
joukkuemaksuilla.
Muodostelmaluistelun leiritoiminta ja tehopäivät
Leiritoimintaa ja tehopäiviä järjestetään yhteistyössä valmennustiimin ja luistelijoiden
vanhempien kesken. Leiritoiminta ja tehopäivät eivät sisälly seuran kausimaksuihin
vaan ne laskutetaan erikseen joukkuemaksuissa.
SM-joukkueet leireilevät kauden aikana vähintään kaksi kertaa ja nämä kustannukset
katetaan joukkuemaksuilla.

9. KOULUTUSTOIMINTA
Valmentajien ja seuran toimihenkilöiden ammattitaitoa pyritään kehittämään tarjolla
olevien koulutuksen (STLL, VALO, ESLU) avulla. Luistelukouluohjaajat koulutetaan
tehtäväänsä. Seuran toimihenkilöt, hallituksen jäsenet sekä seuran aktiiviset vanhemmat voivat osallistua seuratoimintaa kehittäviin kursseihin ja koulutuksiin. Kaikkiin
kursseihin osallistumisista päättää hallitus. Tarkempi kuvaus kauden Toimintalinjassa.
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10. LUISTELIJAKARTOITUS
Seuran toimesta tehdään luistelijakartoitus seuran kaikkien kilparyhmien luistelijoiden
toiveista ja tavoitteista sekä luistelun jatkamisesta seurassa kautta 2020–2021 varten.
Samalla kysytään palautetta edellisestä kaudesta seuran kehittämistä varten.
Kyselyn tulokset tukevat seuran tulevan kauden toimintasuunnitelman ja talousarvion
tekoa, resurssisuunnittelua ja pitkän tähtäimen suunnitelmaa sekä valmentajien ryhmäsiirtosuunnittelua tulevaan kauteen. Kartoitus tehdään seuran toimesta helmikuussa
2020.

11. MUU TOIMINTA
Teemaillat ja koulutukset
Teemailtoja ja koulutuksia järjestetään tarvittaessa.

Maaliskuussa 13.3.2019
Tikkurilan Taitoluisteluklubi Ry
Hallitus
Liite

Talousarvio 2019-2020

