Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012 - 2015
Strategian tavoitteena on selkeyttää ja fokusoida seuran toimintaa. Se on tulevaisuuden rakentamisen
työväline. Strategia on työstetty ryhmässä, jonka jäseniä ovat olleet Salla Mäkelä (pj), Petra Kyllönen, Pia
Parviainen, Laura Tykkyläinen ja Jaana Ignatius. Jäsenkyselyn avulla on kerätty aineistoa strategiatyötä
varten. Työssä on hyödynnetty myös SLU:n, STLL:n, Nuoren Suomen ja Tuusulan kunnan tulevaisuuden
suunnitelmia ja strategioita.

Visio
Taitoluistelu on haluttu harrastus
Taitoluistelussa on mahdollisuus olla mukana vauvasta vaariin. Esteettisenä urheilulajina ja harrastuksena
taitoluistelu tarjoaa elämyksiä luistelijoille jäällä ja katsojille katsomossa. Taitoluistelua voi harrastaa
muutaman vuoden ikäisestä alkaen ja jatkaa vielä aikuisena aikuisluisteluryhmissä tai siirtyä valmennusja/tai tuomaritehtäviin. Taitoluisteluseurassa on monipuoliset mahdollisuudet tehdä vapaaehtoistyötä
urheilun parissa. Taitoluistelu kulkee monin eri tavoin meidän mukanamme elämän eri vaiheissa.
Missio
Tuusulan Luistelijat on yksinluistelun harraste- ja kilpaseura, jonka toiminta perustuu ammattitaitoisten
valmentajien ja vapaaehtoisten luottamushenkilöiden sekä aktiivisten seuratoimijoiden yhteistyöhön.
Tuusulan Luistelijat tarjoaa hyvät mahdollisuudet perusluistelutaidon oppimiseen yhteistyössä Tuusulan
kunnan, koulujen ja päiväkotien, muiden urheiluseurojen ja yhteisöjen kanssa.
Arvot
Yhteistyö ja yhteisöllisyys
yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä seuran sisällä ja lajien välillä, paikallisesti, alueellisesti,
valtakunnallisesti
Laadukas seuratoiminta
laadukas valmennus
liikuntamyönteinen elämäntapa
tarjolla erilaisia polkuja jatkaa luistelun parissa
toiminnan jatkuvuuteen panostaminen
Yhdenvertaisuuden kunnioittaminen
kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus harrastaa ja kilpailla oman kehitystasonsa ja
motiiviensa mukaisesti

Toimintaympäristö
Tuusula kuuluu niihin kuntiin, joiden väestökasvun ennustetaan jatkuvan. Muuttovirta tuo kunnan alueelle
koko ajan lisää lapsiperheitä, koska Tuusulan asuntorakentamisen määrää tullaan tulevaisuudessakin
pitämään korkealla tasolla (Tuusulan kunnan strategia 2020).
Tuusulan Luistelijat toimii alueella, jossa etäisyydet kuntien ja kaupunkien välillä ovat lyhyet. Potentiaaliset
asiakkaat voivat valita seuran toisesta kunnasta ja/tai nykyisten luistelijoiden on helppo siirtyä toiseen
seuraan. Toisaalta Tuusulan luistelijoihin voi tulla luistelijoita lähikunnista ja kaupungeista. Tuusulassa on
tarjolla paljon eri lajien harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille.

Asiakkaat
Seuran asiakkaita ovat toiminta-alueen
lapset ja nuoret sekä heidän huoltajansa ja perheensä
seuran harrastajat, heidän vanhemmat sekä seuran jäsenet
päiväkodit, koulut, lähiseurat, Tuusulan kunta

Sidosryhmät
Tuusulan kunta ja muut alueen liikuntapalvelut
Perusopetuksen opettajat, ala- ja yläkoulut Tuusulassa
Lähiseurat
Urheilun kattojärjestöt sekä laji- ja aluejärjestöt
Seuraa tukevat yritykset ja yhteisöt
Terveydenhoito ja fysioterapiapalvelut

Strategiset valinnat

1. Vaikuttaminen (kunta, lajijärjestö, koulut, päiväkodit)
Seura vaikuttaa kunnan päätöksentekoon (esim. jäähallikapasiteetti ja oheisharjoittelutilat
Tuusulassa)
Tuusulan Luistelijoilla on edustus lajijärjestön työryhmissä ja/tai muissa luottamustehtävissä
Perusopetuksen opettajien lajituntemuksen parantaminen, luisteluopetuksen tarjoaminen
alakouluille ja päiväkodeille
Seura tekee lajia tunnetuksi myös median suuntaan.

2. Yksinluistelu
Tuusulan Luistelijat tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet yksinluistelun harrastamiseen
Tuusulan Luistelijoissa kilpaillaan taitajissa, alue-, kansallisissa ja SM-sarjoissa

3. Valmennus
Tuusulan Luistelijoiden valmentajat ja ohjaajat kouluttautuvat ja yllä pitävät osaamistaan
Tuusulan Luistelijoiden valmennuksesta vastaa päävalmentaja yhdessä muiden päätoimisten
valmentajien kanssa.
Valmennus perustuu yksilölliseen suunnitteluun ja ohjaukseen

4. Yhdessä tekeminen
Tuusulan Luistelijoissa yhdistetään päätoimisten työntekijöiden ja vapaaehtoisten seuratoimijoiden
osaaminen
Luistelijat, vanhemmat ja muut jäsenet osallistuvat aktiivisesti seuran eri toimintamuotoihin.
Seuran jäsenmäärä kasvaa strategiakauden aikana

Strategian toteuttaminen
Tuusulan Luistelijoiden strategian toteuttaminen kuuluu kaikkien seuran työntekijöiden ja
luottamushenkilöiden tehtäviin. Strategia jalkautuu seuran kaikkien toimintojen kautta. Strategisten
valintojen vuosittainen painopiste kirjataan kunkin kauden toimintasuunnitelmaan.

Strategian seuranta ja arviointi
Strategian seuranta on Tuusulan Luistelijoiden johtokunnan vastuulla. Toteutuminen ja vuotuiset
painopisteet arvioidaan seuran vuosikertomuksessa.

Taitoluistelun ominaispiirteitä
Fyysiset ominaispiirteet: kestävyys, hyvä koordinaatio, vartalon hallinta, notkeus, nopeus, rotaatio
Psyykkiset ominaispiirteet: pitkä jännitteisyys, keskittymiskyky, paineensietokyky, ilmaisutaidot,
eläytyminen, luovuus, rohkeus, tavoitteellisuus.
Laji vaatii urheilullista monipuolisuutta

Taitoluistelun tikapuut Tuusulan Luistelijoissa
Tuusulan Luistelijoiden vision ja mission mukaan seura tarjoaa tasapuolisesti ja yksilöt huomioon ottaen
yksinluistelun harrastus- ja kilpatoimintaa lapsille ja nuorille. Jokainen lapsi ja nuori harrastaa ja harjoittelee
taitoluistelua omaa taitotasoaan ja harjoitteluintoaan vastaavassa kilpa-, tai taitajaryhmässä. Jokainen lapsi
ja nuori sekä heidän vanhempansa voivat vaikuttaa lapsen harrastusaktiivisuuteen. Siirtymiseen ryhmästä
toiseen vaikuttaa valmentajan arvio taitotasosta, luistelijan oma motivaatio ja perheen tahto.
Kaavion tavoite on hahmottaa mahdollisimman toimiva ryhmärakenne, jonka avulla seurassa voi luistella,
kilpailla ja harrastaa luistelijan kannalta mahdollisimman optimaalisella tavalla ja harjoitusmäärillä.
Rakenteen tavoitteena on vastata kasvaneeseen harrastajamäärään, jonka toimivuutta arvioidaan
vuosittain valmentajien ja johtokunnan yhteistyönä.

Kuva: Taitoluistelun tikapuut Tuusulan Luistelijoissa
Luistelijan polun toteuttamisen reunaehtoja:
Ryhmärakenne toteutetaan nykyisillä määrillä viikoittaisia jäätunteja.
Lähtökohtaisesti päätoimisten valmentajien määrä säilyy nykyisessä kolmessa.
Kustannusvaikutuksissa pyritään pitämään hintataso nykyisellään tai nostamaan vain niiden
ryhmien hintoja, joiden jää-/valmennusaika lisääntyy.
Ryhmät voivat käyttää samaa jäätuntia tai olla osittain omilla jäillä
Ryhmäkoossa noudatetaan Nuoren Suomen -suosituksia

