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TOIMINTASUUNNITELMA 2021 – 2022

Jyväskylän Taitoluisteluseura ry on vuonna 1982 rekisteröity keskisuomalainen urheiluseura, jonka
tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi
kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Toteuttaakseen tarkoitustaan
seura tarjoaa jäsenilleen valmennus-, kilpailu- ja harrastustoimintaa, kuntoliikuntaa, nuorisotoimintaa sekä
koulutus-, tiedotus- ja suhdetoimintaa ym. seuran toimintalinjan sekä vuosittaisen toimintasuunnitelman
mukaisesti. Jyväskylän Taitoluisteluseura juhlii 40. toimintakauttaan 2021, mutta korona -pandemian
johdosta juhla tullaan järjestämään keväällä 2022

1. Tavoitteet
Jyväskylän Taitoluisteluseuran visio on olla Keski-Suomen alueen suurin taitoluistelun harrastus- ja
kilpaseura. Seura tarjoaa ainoana Jyväskylässä toimivana taitoluisteluseurana ammattimaista valmennusta
ja laadukasta seuratoimintaa jokaiselle seurassa taitoluistelua harrastavalle lapselle ja aikuiselle.
Kaudella 2021 - 2022 jatketaan edelliskausilla aloitettu seuran organisaation ja toiminnan kehittämistä.
Kehittämistoiminnan tavoitteena on seuran tunnettuuden ja jäsenmäärän kasvattaminen sekä
seuratoiminnan laadun parantaminen. Keskeistä on motivoida ja ohjata lapsia ja nuoria lajin pariin
takaamalla laadukkaat ja tasa-arvoiset harrastusmahdollisuudet kaikille luistelusta kiinnostuneille.
Tavoitteeksi on asetettu urheiluakatemiatoiminnan vakiinnuttaminen keskeiseksi osaksi seuran
kilpatoimintaa, sekä Tähtiseura -polun vaatimien tehtävien aloittaminen ja Tähtiseura-auditointi keväällä
2022. Myös luistelukoulutoiminnan laajentaminen Jämsän seudulla on yksi tavoitteistamme.

2. Toiminta
2.1. Toimintaympäristö
Jyväskylän Taitoluisteluseura harjoittelee pääasiassa Jyväskylän kaupungin harjoitus- ja kilpajäähallissa sekä
Killerillä toimivassa Buugin jäähallissa, jonka jäiden käytöstä Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän
jääurheiluseurat ovat sopineet hallin rakentamisen yhteydessä. Laukaan Peurungan jäähallia on käytetty
myös jonkin verran tehopäivien, leirien, kilpailujen ja testien järjestämiseen.
Toimintaympäristössä merkittävin kauden 2021-2022 toimintaan vaikuttava tekijä on edelleen Covid-19.
Jyväskylän Taitoluisteluseura seuraa ja noudattaa kaikessa toiminnassaan viranomaisohjeita sekä Suomen
Taitoluisteluliiton suosituksia. Luistelijoiden ja heidän perheidensä terveys on etusijalla seurajohdon
tehdessä ratkaisuja toiminnasta ja harjoittelusta Covid 19 -epidemian aikana.
Jyväskylän Taitoluisteluseura on ollut pitkään ainoa Jyväskylässä toimiva taitoluisteluseura lukuunottamatta
Diskos Jyväskylä ry:n taitoluistelijaostoa joka toimi vuosina 2014-2018. Kaudella 2019-2020 Jyväskylän
alueella on taitoluisteluvalmennusta sekä leiritoimintaa uutena toimijana tarjonnut vuonna 2019 perustettu
kaupallinen yritys Team MayerVirtanen. Keski-Suomeen Laukaaseen on huhtikuussa 2020 rekisteröity edellä
mainittujen toimesta Peurunka Skating Academy Laukaa ry.Taitoluisteluliiton jäsenseuroja Keski-Suomessa
on JyTLS:n ja peurunka Skating Academyn lisäksi Keuruulla toimiva Keupa HT Taitoluistelu.

2.2. Seuratoiminnan laadun parantaminen
Seuraan perustettiin edellisellä kaudella kehittämisryhmät yksiluistelulle ja muodostelmaluistelulle.
Ryhmissä ovat edustettuina valmentajia, vanhempia, johtokunnan jäseniä. Ryhmien tavoitteena on ollut
kehittää toimintaa niin että lajilinjat entistä paremmin vastaavat luistelijoiden, valmentajien ja perheiden
toiveisiin toimintaympäristön parantamiseksi ja urheilullisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Lajilinjojen
kehitysryhmät ovat parantaneet myös tiedonkulkua ryhmien, johtokunnan ja valmentajien välillä.
Luistelijan henkilökohtaisen kehityksen tukeminen valmennuksessa otetaan huomioon. Lapsella tai nuorella
on mahdollisuus harrastaa taitoluistelua seurassamme joko yksin tai joukkueessa ja lapsi voi yhdessä
valmentajan ja vanhempien kanssa keskusteltuaan valita, haluaako hän luistella harrastaakseen vai
kehittyäkseen kilpaurheilijaksi. Jokaista luistelijaa kohdellaan ja kunnioitetaan yksilönä ja tavoitteiden
asettamisessa huomioidaan kunkin luistelijan kyky-, tavoite-, ja motivaatioedellytykset.
Luistelijoita ohjataan terveellisiin, urheilullisiin elämäntapoihin (ravinto, lepo, harjoittelu ja koulutus) ja
kannustetaan/ohjataan vahvasti omatoimiseen harjoitteluun. Luistelijoilta odotetaan hyvää ja kunnioittavaa
käytöstä muita ihmisiä kohtaan ja sitä myös odotetaan kaikilta seuratoiminnassa mukana olevilta aikuisilta.

2.3. Valmennus
Valmennus organisoidaan Jyväskylän Taitoluisteluseurassa valmennuksellisin ja urheilullisin perustein
muodostettujen ryhmien ja joukkueiden kautta.
Valmennustoiminnassa mukana ovat:
●
●
●
●
●
●

perusopetusryhmät: luistelukoulut, kehitysryhmät ja jatko-opetusryhmät
kilpailevat yksinluisteluryhmät (K1, K2, K3, K4A, kilpailevat Taitajat)
kilpailevat muodostelmaluistelujoukkueet (ID, BD, GD, SD, FD, ED)
ei kilpailevat muodostelmaluistelujoukkueet (MD)
ei kilpailevat ja harrastajat (harrastavat Taitajat, K4B)
aikuiset (aikuisluistelu)

Valmennuksesta vastaavat kaudella 2021 - 2022 yksinluistelun päätoiminen valmentaja Ferran Cuni
Baulenas. Muodostelmaluistelun päätoiminen valmentaja Sara Tuhkanen.. Perusopetusryhmien
osa-aikainen päävalmentaja Marika Pölkki. Valmennusta tuetaan lisäksi osa-aikaisilla valmentajilla ja
tuntivalmentajilla. Päävalmentajat vastaavat molempien lajilinjojen valmennus- ja kehittämistyöstä yhdessä
toiminnanjohtajan ja noin 20 tuntivalmentajan ja luistelukouluohjaajan kanssa. Jokaisella ryhmällä on oma
vastuuvalmentajansa.
Päävalmentajat sekä seuran toiminnanjohtaja laativat yhdessä vastuuvalmentajien/valmentajien kanssa
pitkäntähtäimen tavoitteet ja suunnitelmat, kausikohtaiset tavoitteet sekä suunnitelmat kaikille luistelijoille,
ryhmille ja joukkueille. Tavoitteita seurataan paitsi kehittymisen myös henkilökohtaisten
valmentaja-luistelija/vanhempi keskustelujen kautta. Keskusteluja järjestetään kaksi kertaa vuodessa
kilpaileville luistelijoille sekä kauden aikana aina tilanteen niin vaatiessa.
Seuran tavoitteena on järjestää valmennussuunnitelmien mukaisesti valmennusryhmille ja joukkueille tason
edellyttämää valmennusta, johon kuuluu jääharjoittelun lisäksi monipuolista, kehittävää ja palauttavaa
oheisharjoittelua. Kaikille ryhmille ja joukkueille pyritään järjestämään harjoitteluun soveltuvat
harjoitteluolosuhteet (jää- ja oheisharjoittelutilat) kausisuunnitelmien mukaisesti.
Toiminnanjohtaja sekä päävalmentajat jakavat seuran käyttöönsä saamat jäämäärät huomioiden
perusopetuksen, yksinluistelun ja muodostelmaluistelun harrastajamäärät ja kausisuunnitelmat,

määrällisesti ja ajallisesti tarkasteltuna. Lajilinjan sisällä jäämäärä jaetaan päävalmentajan
valmennuksellisen näkemyksen mukaisesti sarja-, ikä-, ja taitotasot huomioiden.
Valmentajille tarjotaan mahdollisuuksia koulutukseen ja työnohjaukselliseen tukeen. Yhteistyötä KesLin,
alueen muiden seuravalmentajien, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan sekä Suomen
Taitoluisteluliiton kanssa tuetaan.
2.4. Kilpailutoiminta
Jyväskylän Taitoluisteluseuran luistelijat osallistuvat Suomen Taitoluisteluliiton järjestämiin virallisiin
kilpailuihin sekä seurojen järjestämiin alue- ja kutsukilpailuihin. Seura pyrkii järjestämään kauden aikana
myös omia yksinluistelun ja muodostelmaluistelun kutsukilpailuja ja valintakilpailuja muille seuroille.
Perinteisin seuran kilpailutapahtuma on vuosittain 6.12. järjestettävä yksinluistelun kutsukilpailu. Lisäksi
seuran on mahdollista anoa järjestettäväksi Suomen Taitoluisteluliiton alaisia muodostelma- ja
yksinluistelukilpailuja käytettävissä oleva jääresurssi huomioon ottaen.
Kaudella 2021 - 2022 Jyväskylän Taitoluisteluseura järjestää seuraavat kilpailut:
ML valintakilpailu 20-21.11.2021, LähiTapiola -areena
YL kutsukilpailu 6.12.2021, LähiTapiola -areena

2.5. Näytöstoiminta
Seuran kaikkien luistelijoiden yhteinen joulujuhla järjestetään joulukuussa syyskauden päätteeksi.
Vastaavasti kevätkauden päätteeksi järjestetään keväinen luistelunäytös satuteemalla. Huhtikuussa
järjestettävä kevätnäytös on seuran tärkein yksittäinen varainhankitatapahtuma. Näytösten järjestämisen
osalta Covid-epidemian kokoontumisrajoitukset aiheuttavat epävarmuutta toimintakaudella. Edelliset
näytökset on jouduttu tästä syystä jo perumaan.

2.6. Tiedottaminen ja markkinointi
Seuran sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen tehostamista jatketaan kauden aikana. Lisäksi lisätään yhteistyötä
paikallisten tiedotusvälineiden ja sidosryhmien kanssa. Seuran nettisivuja pyritään päivittämään kauden
aikana aktiivisesti ja poistamaan vanhaa ja turhaa tietoa. Tiedottamiseen ja seuran positiiviseen
näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa on panostettu viime aikoina merkittävästi ja sitä kehitetään edelleen
jatkuvasti.

3. Talous
Toiminnanjohtaja raportoi johtokunnalle johtokunnan kokouksissa seuran taloudesta. Varainhankintaan ja
yhteistyökumppanuuksien luontiin panostetaan, jotta kausimaksujen pysyminen kohtuullisella tasolla
voidaan varmistaa. Lisäksi huomioidaan kehittämistoiminnan ja eri avustusten kautta saatava taloudellinen
tuki. Seura hakee mm. OKM kehittämistukea sekä kaupungin seuratukea. Muita seuran varainhankinnan
muotoja ovat jäseniltä perittävien jäsen- ja kausimaksujen lisäksi erilaiset tapahtumat ja kilpailutoiminta,
kesäleiritoiminta ja sponsoritoiminta. Kaudella 2021-2022 on pyritty valmistautumaan siihen että näytöksiä
ei pystytä perinteisessä laajuudessa järjestämään. Seuran talouteeen näytöksillä on merkittävä vaikutus.

Ryhmäkohtaiseen varainhankintaan on laadittu koko seuraa koskeva toimintaohjeistus.

4. Toiminnan organisointi

4.1. Toimintavuosi 1.6.2021 - 31.5.2022
Toimintasuunnitelman rinnalle tavoitteena on koostaa seuratoiminnan vuosikello.

4.2. Johtokunta
Seuran johtamisesta ja toiminnan organisoinnista vastaa seuran sääntöjen mukaisesti valittu johtokunta
yhdessä seuran toiminnanjohtajan kanssa. Johtokunnan jäsenten tehtävä- ja vastuusisällöt on määritelty
seuran toimintalinjassa.

4.3. Vapaaehtoistoiminta
Johtokunnan tehtävänä on vapaaehtoistoiminnan organisointi ja eri työryhmien kokoaminen
tarkoituksenmukaisesti jäsenistön keskuudessa. Työryhmät vastaavat toiminnastaan johtokunnalle.

4.4 Toimistotehtävät
Seuran kirjanpidosta ja palkanmaksusta vastasi kaudella 2020-2021 Tilitoimisto Kirsi Viitanen. Kaudelle 2021
– 2022 seura vaihtoi tilitoimistoa ja uusi tilitoimisto on Tilitoimisto Rantalainen. Valmennukseen liittyvät
hallinnolliset toimistotehtävät ja toimintasuunnitelman toteutukseen liittyvien muiden tehtävien
hoitamisesta vastaa seuran YL-päävalmentaja, ML-päävalmentajat, sekä perusopetusryhmien päävalmentaja
yhdessä seuran toiminnanjohtajan kanssa. Muut hallinnolliset tehtävät on jaettu osa-aikaiselle
toiminnanjohtajalle sekä johtokunnan jäsenille tai joukkueiden joukkueenjohtajille seuran toimintalinjan
mukaisesti.

5. Muu toiminta
Seura osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan erilaisiin tapahtumiin ja tempauksiin Jyväskylässä ja sen
lähiympäristössä. Kauden aikana panostetaan erityisesti yhteistyöhön muiden seurojen, lasten ja nuorten
yhteisöjen, päiväkotien sekä koulujen kanssa. Lisäksi varmistetaan aktiivinen osallistuminen STLL:n sekä
alueen järjestämiin tiedotus- ja koulutustilaisuuksiin sekä yleisiin kokouksiin.
Lisäksi tuetaan uusien luistelukouluohjaajien, tuomareiden ja teknisten spesialistien koulutusta ja
huomioidaan tarve budjetissa resurssien puitteissa. Seuralle koulutetaan uusia kilpailunjohtajia ja ISUpistelaskusta vastaavia henkilöitä siirtämällä osaamista uusille vapaaehtoisille.

6. Turvallisuus
Seura huolehtii ohjaajien ja valmentajien sekä joukkueenjohtajien- ja kilpailujohtajien ensiapukoulutuksesta
ja vastaa, että valmentajien, ryhmien ja kilpailunjärjestäjien käytössä olevat ensiaputarvikkeet ovat
asianmukaiset ja helposti saatavilla.
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