
 
 

  VUOSIKERTOMUS 2019 - 2020 
 
 
 

 
YLEISTÄ   

Kotkan Taitoluistelun kausi 2019-2020 käynnistyi 29.7.2019. Elokuun luistelimme 
kilpahallissa, jonka jälkeen alkoivat vakiovuoromme molemmissa halleissa. 

 
Valmentajina toimivat päävalmentaja Victoria Bonel ja tuntivalmentajina Jelena Mühjanen, 
Jasmin Matikainen sekä Bettiina Pasi. Bonelin työsopimus purettiin 31.12.2019. Lisäksi 
käytimme ulkopuolisia valmentajia. Koreografina seurassamme toimi Daniel Dekhtyar 
tammikuun 2020 loppuun asti. 20.5.2020 aloitti seuramme tuntivalmentajana Tatyana 
Lebedeva. 
 
Luistelukoulu aloitti toimintansa syyskuussa 2019. Bettiina Pasi toimi luistelukoulun 
vastuuvalmentajana. 
 
Kotkan Taitoluistelu järjesti yksinluistelun kutsukilpailut 28.-29.9.2019. ISU-kilpailijoita oli 43, 
joista kuusi seuran omia luistelijoita. Tähtisarjalaisia oli 109, joista seuran omia kilpailijoita 
yhdeksän. 28.9.2019 järjestettiin myös testitilaisuus seuran omille luistelijoille. Testeihin 
osallistui yhdeksän luistelijaa. Toinen testitilaisuus pidettiin 11.12.2019. Testeihin osallistui 
16 luistelijaa, joista yhdeksän seuran omia. 
 
Kevätnäytös peruttiin koronavirusepidemian takia. Luistelukausi jouduttiin lopettamaan 
epidemian takia maaliskuun puolessa välissä. Jäähalli suljettiin 17.3.2020. 
 
Koronan aiheuttaman sulkuajan jälkeen jatkoimme luistelua Haminan jäillä 1.6.-18.6.2020. 
 
Kotkan Taitoluistelu ei järjestänyt omaa kesäleiriä, vaan osallistuimme seurana Mankka 
Valajärven leirille 22.-24.6.2019 Liikuntakeskus Pajulahdessa. 

 
 
LUISTELURYHMÄT 
 

Luisteluryhmiä oli toimintavuonna seitsemän, joista kolme oli harrastajaryhmiä. 
Harjoitusvuoroja on ollut jäällä sekä oheisharjoitteluna yhteensä noin 40 vuoroa viikossa. 
Oheisharjoituksia ja koreografiatunteja pidettiin Pajamäen salissa. Kaudella 2019-2020 
seurassamme luisteli 21 kilpailevaa luistelijaa, kahdeksan kehitysryhmäläistä ja 23 
harrastajaa. 

 
 
LUISTELUKOULU 

Kaudella 2019-2020 luistelukoulu toimi syys- ja kevätkaudella. Luistelukoulussa oli kolme 
ryhmää ja niissä luisteli noin 32 lasta. 

Luistelukoulussa järjestettiin erilaisia teemapäiviä ja tapahtumia. 



JOHTOKUNTA 
 
 Seuran puheenjohtajana toimi Oxana Vuorinen, varapuheenjohtajana Maria Vapalahti, 

sihteerinä Kati Alastalo, kilpailuvastaavana Elena Innos, rahastonhoitajana Salla Savenius, 
luistelukouluvastaavina Piia Vainikainen ja Pia Ahokas sekä varainhankintavastaavina Kasper 
Fagerström ja Henna Päivänne-Andersson. Muut johtokunnan jäsenet olivat Jonna Kaukinen-
Karra ja Hanna Orrain. 

 
Johtokunnan kokouksia pidettiin aina asioiden niin vaatiessa. 
 
Kotkan Taitoluistelun sääntömääräinen syyskokous pidettiin 13.11.2019 ja sääntömääräinen 
kevätkokous 9.6.2020. 
 
 

TALOUS 
Kaudella 2019-2020 Kotkan Taitoluistelun taloudellinen tilanne toteutui talousarvion 
mukaisesti. Kauden tilinpäätös on liitteenä. Palkkamenot tasaantuivat syyskauden ylityksen 
jälkeen keväällä korona-ajan sulun vuoksi. Seuralla ei ollut tuolloin kuukausipalkkaista 
henkilöstöä. 
 
 

VARAINHANKINTA 
 

Kotkan Taitoluistelu on hankkinut varoja HK Titaanien arpojen myynnillä, Ullmaxin, 
Sukkatukun ja Kakkutukun tuotteiden myynnillä, Panda-lakujen myynnillä sekä kisakahvilalla. 
Seura järjesti Halloween-jäädiskon 9.11.2019. Helmikuussa 2020 järjestettiin 
ystävänpäiväluistelu Andritzin henkilökunnalle perheineen. 
 
Tuotoilla on tuettu kesäleiriä, maksettu koreografian kustannuksia sekä hankittu esimerkiksi 
oheisvälineitä, joululahjat ja järjestetty pikkujoulut. 

 
 
TIEDOTUS  
 

Seuran tiedotus hoidetaan pääasiallisesti Kotkan Taitoluistelun internetsivujen ja WhatsApp-
ryhmien kautta. Jokaisella luisteluryhmällä on oma yhteyshenkilönsä, joka huolehtii 
ryhmänsä WhatsApp-tiedotuksesta. Luistelukoulu käyttää tiedottamiseen sähköpostia. 
Seuralla on käytössä myös sosiaalisen median kanavat Facebook ja Instagram. 

 


