
 
 

 VUOSIKERTOMUS 1.7.2020 – 30.6.2021 
 
 
 

 
YLEISTÄ 

Kotkan Taitoluistelun kausi 2020–2021 käynnistyi 3.8.2020. Elokuun luistelimme kilpahallissa, 
jonka jälkeen alkoivat vakiovuoromme molemmissa halleissa. 

 
Valmentajina toimivat vastuuvalmentaja Tatyana Lebedeva ja tuntivalmentajina Jelena 
Mühjanen, Jasmin Matikainen sekä Bettiina Pasi. Lisäksi käytimme ulkopuolisia valmentajia. 
Koreografina seurassamme toimi Aleksandr Leontev marraskuun 2020 loppuun asti. 
Koronatilanteen vuoksi jouduimme luopumaan koreografiatunneista Kotkan opiston kautta. 
 
Luistelukoulu aloitti toimintansa syyskuussa 2020. Bettiina Pasi toimi luistelukoulun 
vastuuvalmentajana. 
 
Kotkan Taitoluistelu järjesti yksinluistelun testitilaisuuden 7.9.2020. Testeihin osallistui 22 
luistelijaa, joista 10 seuran omia. Seura järjesti debytanttien ja SM-noviisien lohkokilpailun 
24.-25.10.2020. ISU-kilpailijoita oli 58, joista kaksi seuran omia luistelijoita. Toinen 
testitilaisuus järjestettiin 25.10.2020 kilpailun jälkeen. 
 
Koronapandemia teki Kotkan Taitoluistelun kaudesta erittäin haastavan. Kymsoten ja 
Kymenlaakson koronaohjausryhmän määräyksen johdosta jääharjoitukset keskeytettiin 
2.12.-22.12.2020 väliseksi ajaksi. 4.12.-22.12.2020 oheisharjoitukset pidettiin etänä Zoomin 
kautta. Kaupunki antoi jääharjoitusluvan K1-ryhmälle 23.12.2020-10.1.2021, muut ryhmät 
jatkoivat online-harjoituksia. 
 
Alle 15-vuotiaiden harjoitustoiminta sallittiin pienryhmissä (korkeintaan 10 henkeä 
valmentaja mukaan lukien) 11.1.2021 lähtien. Tuolloin aloitimme kaikkien kilparyhmien 
jääharjoitukset. Oheisharjoittelua jatkettiin etänä 25.4.2021 asti. 14.1.2021 alkaen 
jääharjoituksia tarjottiin myös harrastajaryhmille ja 17.1.2021 alkaen luistelukoululle. 
 
ESAVI kiristi kokoontumisrajoituksia 5.3.2021 alkaen ja kaikki yli kuuden hengen 
kokoontumiset kiellettiin maaliskuun loppuun saakka. Tämä aiheutti muutoksia kilparyhmien 
harjoitusvuoroihin. 
 
Aikavälillä 8.3.-30.4.2021 vain vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden alakouluikäisten 
lasten harjoittelu sai jatkua. Ikärajan johdosta neljältä harrastajaryhmien luistelijalta kausi 
loppui normaalia aiemmin. 
 
Kevätnäytös peruttiin koronavirusepidemian takia. Harjoitushalli suljettiin 18.4.2021 ja 
kilpahalli 25.4.2021.  
 
Kilparyhmät jatkoivat luistelua Haminan jäillä 4.5.-5.6.2021. 
 

 
 
 



 
LUISTELURYHMÄT 
 

Luisteluryhmiä oli toimintavuonna kahdeksan, joista kolme oli lasten harrastusryhmiä ja yksi 
aikuisryhmä. Aikuisryhmän harjoitukset jouduttiin keskeyttämään koronarajoituksiin 
perustuen marraskuun lopussa. Harjoitusvuoroja on ollut jäällä sekä oheisharjoitteluna 
yhteensä noin 40 vuoroa viikossa. Oheisharjoituksia ja koreografiatunteja pidettiin Pajamäen 
salissa sekä online-oheisina. Kaudella 2020–2021 seurassamme luisteli 22 kilpailevaa 
luistelijaa, kahdeksan kehitysryhmäläistä ja 23 harrastajaa. 

 
LUISTELUKOULU 

Luistelukoulu toimi syys- ja kevätkaudella 6.9.2020-4.4.2021. Luistelukoulussa oli kolme 
ryhmää ja niissä luisteli noin 30 lasta. Joulutauko venyi koronasulun vuoksi aiempaa 
pidemmäksi. Kevätkausi aloitettiin vasta 17.1.2021 pienryhmäharjoittelulla. Jokaisella 
ryhmällä oli oma 30 minuutin jäävuoro. Taitoluistelukoulun satubalettia ei voitu järjestää 
kevätkaudella 2021 koronarajoitusten vuoksi. Koronan takia myöskään tapahtumia ei voitu 
järjestää. 

JOHTOKUNTA 
 

Seuran puheenjohtajana toimi Oxana Vuorinen, varapuheenjohtajana Maria Vapalahti, 
sihteerinä Pia Ahokas, rahastonhoitajana Salla Savenius, luistelukouluvastaavina Piia 
Vainikainen ja Pia Ahokas, tapahtumavastaavana Kati Alastalo, varainhankintavastaavina 
Kasper Fagerström ja Henna Päivänne-Andersson (varajäs.). Fagerströmin erottua 
syyskokouksessa 25.11.2020 Suvi Näsänen aloitti varainhankintavastaavana. Uudeksi 
varajäseneksi valittiin Riikka Eränen. 

 
Johtokunta kokoontui kaudella 15 kertaa. 
 
Kotkan Taitoluistelun sääntömääräinen syyskokous pidettiin 25.11.2020 ja sääntömääräinen 
kevätkokous 31.5.2021. 
 

TALOUS 
 

Kaudella 2020–2021 Kotkan Taitoluistelun taloudellinen tilanne on ollut haastava 
koronasuluista johtuen. Palkkamenot ovat olleet suuremmat kuukausipalkkaisen 
valmentajan aloitettua seurassa ja samalla koronapandemiasta aiheutunut jäähallin 
sulkeminen, harjoitusryhmien pienentäminen sekä aikuisryhmän lopettaminen ovat 
aiheuttaneet kausimaksujen pienentymisen. Samalla kilpailujen kahvilatuotto ilman yleisöä 
on jäänyt marginaaliseksi sekä joulu/kevätnäytösten peruuntuminen on jättänyt lovin seuran 
kassaan. 
 

VARAINHANKINTA 
 

Kotkan Taitoluistelu on hankkinut varoja myymällä Sukkatukun tuotteita lokakuussa 2020, 
markkinoimalla Ecokoti-tuotteita kampanjakoodin avulla joulukuussa 2020 sekä pitämällä 
kirpputoripöytää lahjoitusvaroin 11.2.-24.2.2021. Tuotoilla on mm. maksettu koreografian 
kustannuksia sekä hankittu esimerkiksi oheisvälineitä ja joululahjat valmentajille. 
 
 
 



Marraskuussa 2020 seura sai 11 yritykseltä tai yksityishenkilöltä sponsorointitukea yhteensä 
1500 euroa luistelijoiden välineisiin ja leireihin. Sponsorointisumman suuruudesta riippuen 
tukija sai vastasuoritteena nimensä / logonsa seuran verkkosivulle ja lisäksi ohjatun luistelun 
(1 h) tai tyhy-päivän (3 h). 
 
Lisäksi olemme saaneet avustusta EkspSäätiöltä 1000 € junioritoiminnan tukemiseen. 
Avustuksella katoimme osan touko-kesäkuun jäämaksuista Haminan jäähallissa. 

 
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. 

 
 
 
 
 
 Johtokunta, 17.11.2021 


