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YLEISTÄ  Kausi 2018-2019 käynnistyi 29.7.2018. Elokuun luistelimme kilpahallissa, jonka jälkeen 

alkoivat vakiovuoromme molemmissa halleissa. Kaudella valmentajana toimivat 
päävalmentaja Victoria Bonel sekä Jelena Muhjanen ja Jasmin Matikainen. 
Koreografina seurassamme toimi Daniel Dehtyar. 
Luistelukoulu aloitti toimintansa syyskuussa 2018. 
Seuramme järjesti syksyllä 30.9. tähtisarjojen kutsukilpailun, johon osallistui 69 osanottajaa 
ja näistä 16 oli KoTa:n omia kilpailijoita. Lisäksi järjestettiin 5.-6.1.2019 Debytanttien, 
noviisien ja SM-noviisien lohko 2 2. valintakilpailu. Näissä sarjoissa oli osanottajia yhteensä 
54, joista kaksi oman seuran jäseniä. Lisäksi seura järjesti testitilaisuuden 18.3.2019, johon 
pystyttiin ottamaan 25 osanottajaa, joista 15 seuran omaa jäsentä. 
 
Kevätnäytöksen aiheena oli Kaunotar ja hirviö. 
 
Kevätkaudella jatkoimme luistelua omissa halleissa huhtikuun puoleenväliin saakka, jonka 
jälkeen ostimme jäätä Haminasta toukokuun loppuun saakka. 
 
Seura järjesti kesäleirin Imatralla heinäkuussa, jossa valmentajina toimivat Mankka Valajärvi 
sekä pienten leirillä viimeisinä päivinä Jasmin Matikainen. 

 
 
LUISTELURYHMÄT 
 

Luisteluryhmiä oli toimintavuonna seitsemän, joista kaksi oli harrastajaryhmiä. 
Harjoitusvuoroja on ollut jäällä sekä oheisharjoitteluna yhteensä noin 40 vuoroa viikossa. 
Oheisharjoituksia ja koreografiatunteja pidettiin Pajamäen salissa.  
Kaudella 2018-2019 seurassamme luisteli 28 kilpailevaa luistelijaa, 11 kehitysryhmäläistä, 26 
harrastajaa. 

 
 
LUISTELUKOULU 

2018-2019 -luistelukoulu toimii kahdella kaudella syksy- ja kevätkaudella. Luistelukoulussa 
toimii kolme ryhmää. 

Luistelukoulussa järjestettiin erilaisia teemapäiviä ja tapahtumia. 

2018 syksyllä luistelukouluun ilmoittautui 32 lasta ja kevätkaudelle 2019 30 lasta. 

 

HALLINTO  Seuran puheenjohtaja toimi Mari Huopainen, varapuheenjohtajana Oxana Vuorinen, 
sihteerinä Kati Alastalo, kilpailuvastaavana Elena Innos, rahastonhoitajana Salla Savenius 



luistelukouluvastaavana Seylan Afsar, varainhankintavastaavana Päivi Penttilä. Muut 
johtokunnan jäsenet olivat Jonna Kaukinen-Karra ja Hanna Orrain. 
Johtokunnan palavereita pidettiin aina asioiden niin vaatiessa. 

 
 
VALMENNUS 
 

Päävalmentajana toimi Victoria Bonell. Määräaikaisina tuntivalmentajina toimivat Jelena 
Muhjanen, Jasmin Matikainen ja Christianas Volodinas. Heidän lisäkseen seurassa toimi 
tuntiohjaajia sekä luistelukouluohjaajia. Koreografina toimi Daniel Dekhtyar. 
Vierailevana valmentajana kävi Mankka Valajärvi. 
Valmentajakokouksia pidettiin valmentajien ja ohjaajien kesken tarpeen vaatiessa. 

 
 
VARAINHANKINTA 
 

Seura on hankkinut varoja kalentereiden myynnillä, HK Titaanien arpojen myynnistä, Ullmax 
tuotteiden myynnillä, kisakahvilalla sekä kevätnäytöksellä. 
Näillä tuotoilla on tuettu seuran omaa kesäleiriä, maksettu koreografian kustannuksia sekä 
hankittu esimerkiksi oheisvälineitä, joulupussit ja järjestetty pikkujoulut. 

 
TIEDOTUS Seuran tiedotus hoidetaan pääasiallisesti internetsivujen ja WhatsApp-ryhmien kautta. 

Jokaisella ryhmällä on oma yhteyshenkilö, hän huolehtii oman ryhmänsä tiedotuksesta. 
 


