HEINOLAN TAITOLUISTELIJAT RY

VUOSIKERTOMUS 2019
YLEISTÄ
Luistelua on Heinolassa harrastettu 1900-luvun alusta lähtien. Siihen aikaan pikaluistelu oli
suositumpaa kuin ”kaunoluistelu”. Heinolan Iskussa (perustettu 1930) oli toiminnassa
luistelujaosto jo 1930-1960-luvuilla, mutta toiminta kuihtui varojen puutteeseen ja
harrastajien vähenemiseen 1960-luvulla (Erkki Sällälä: Heinolan Iskun 50-vuotis historiikki,
1981). Luistelu herätettiin uudelleen henkiin 1970-luvun lopulla, kun paikkakunnalle muutti
Kari Hujanen, joka kuului Suomen pikaluistelun parhaimmistoon. Hän perustutti vuonna
1979 Heinolan Iskuun Luistelujaoston, jonka ohjelmaan kuuluivat pikaluistelu ja
kaunoluistelu tasaveroisena. Ensimmäisenä palkattuna valmentaja toimi Tarja Näsi, joka
oli Suomen ja Pohjoismaiden mestari kaunoluistelussa.
Ensimmäisinä vuosina luisteltiin Ruotsalaisen jäällä ja luistelukentillä, kunnes vuonna 1984
elokuussa valmistui nykyinen jäähalli.
Seuramme oli yli 30 vuotta osa Heinolan Iskua, kunnes vuonna 2011 johtokunta alkoi
valmistella itsenäistymistä. Seuran, Heinolan Taitoluistelijat ry:n, perustamiskokous
pidettiin 3.11.2011. Varsinaisesti seuran toiminta alkoi 1.7.2012, joten vuosi 2019 oli
Heinolan Taitoluistelijoiden 8. toimintavuosi ja 7. – 8. toimintakausi.
Luisteluharrastajien määrät ovat vaihdelleet vuosikymmenien ja vuosien saatossa. Myös
talouden suhdanteet ja työllisyys- tai työttömyysaste ovat vaikuttaneet harrastuksen
suosioon. Viime vuosina luistelukouluihin on taas ilmoittautunut enemmän lapsia ja
aikuisia kuin vielä muutama vuosi sitten. Kilpailevien luistelijoiden määrä on toistaiseksi
pysynyt suurin piirtein samana. Uusia kilpailemaan innostuneita luistelijoita on kuitenkin
valitettavan vähän, Tintit-sarjassa luisteli vuonna 2019 meiltä 2-1 kilpailijaa (kevätkausi,
syyskausi) ja Minit-sarjassa 1-2 kilpailijaa.
Vuosi 2019 kului 40 vuoden luisteluseuratoimintaa juhlien. Tosin tammikuussa kaupunki
yllätti meidät negatiivisesti uhkaamalla sulattaa jäät hallista maaliskuun lopussa. Saimme
neuvoteltua jatkoaikaa pari viikkoa huhtikuun puoleen väliin asti vedoten juhlavuoteemme.
Kevään näytöksessä esitimme parhaita paloja viimeisen 10 vuoden ajalta. Oman
ohjelmanumeron esitykseen tekivät myös ryhmä entisiä kilpaluistelijoita.
Jatkoimme juhlintaa vielä toukokuussa kakkukahveilla WPK-talolla, jonne oli kutsuttu
entisiä luistelijoita ja johtokunnan jäseniä.
Kevätnäytöksen jälkeen jäät sulatettiin omasta hallista. Luistelukautta jatkettiin toukokuun
loppuun Vierumäen urheiluopiston jäähallissa. Oheisia pidettiin Heinolassa jäähallin
ympäristössä. Heinäkuun puolessa välissä jatkuivat oheisharjoitukset Heinolassa. Jäille
päästiin vasta elokuussa. Syyskauden päätti Joulunäytös – JouluShow – 15.12.2019.

Vuoden aikana järjestimme kolmet luistelukilpailut. Helmikuussa 2019 järjestimme
Hämeen alueen A-silmujen Megafinaalin sekä Aluemestaruus- ja Aluefinaalikilpailut, joiden
järjestelyjä varjostivat sunnuntaina iltapäivällä pelattava Mestis-peli. Yhteistyöllä
selvitimme ongelmat, mutta peli vei meidän kilpailijoitamme luisteluaikaa, emmekä
pystyneet järjestämään aluemestaruuksien ISU-luistelijoille sekä lyhyt- että vapaaohjelman
luistelumahdollisuutta. Syksyllä saimme järjestettäväksi Hämeen alueen Syyskilpailun
Silmuille ja Aluesarjoille sekä STLL:n alaiset valintakisat, lohko 2 Seniorien ja Juniorien 1.
lohkokilpailun sekä Noviisien kutsukilpailu. Kilpailut järjestettiin kahden viikon välein
marraskuussa.
Uusina talkootöinä kävimme helmikuussa inventoimassa Itä-Hämeen Tarviketalolla ja
syksyllä myimme joulukuusia kotiinkuljetuksella. Kumpikin toiminta vaatii tulevina vuosina
enemmän toimijoita ja myyjiä.

HALLINTO
Seuran johtokunta vuonna 2019
Henrika Pekkola
Jani Liukkonen
Merja Liikola
Nina Hakala
Maksim Issajev
Eija Liikola
Milla Mäiseli
Sari Uski

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja, luistelukouluvastaava
sihteeri
kilpailusihteeri

kahvilavastaava, luistelukouluvastaava
yleisvarajäsen

Johtokuntaa supistettiin edellisestä vuodesta, jotta pystyttäisiin helpommin pitämään
päätösvaltaisia kokouksia.
Johtokunta kokoontui 9 kertaa vuoden 2019 aikana. Rahastonhoitajan tointa hoiti Ulla
Virtanen ja Henrika Pekkola avusti. Syyskaudella palkanmaksun hoiti Päivi Rinnepelto ja
laskutuksen Ulla Virtanen.
VALMENTAJAT
Päävalmentajana toimi Laura Uski.
Valmentajan suurena apuna vielä kevätkaudella oli Anna-Mari Finni, joka oman vakituisen
toimensa ohessa on toiminut apuvalmentajana vetäen jääharjoituksia ja oheisharjoituksia
(K1, K2 ja Flipit) sekä vastannut aikuisluisteluryhmien (alkeiset ja Ice Team Lafite)
harjoittamisesta.
Anni Jalonen (LOP, Fittness Assistant) aloitti syksyllä 2016 ja on jatkanut opettamista
jäällä ja oheisissa. Hän on vetänyt K2 oheisia ja vastannut Riteistä ja Taitajista ja ollut
apuna Flipeissä. Syyskaudella Annin vastuualueena olivat Taitajat, Koululaiset sekä
aikuisluistelijat.
Elina Pavas (opiskelee Vierumäellä) avusti kevätkaudella Annia Flippien, Rittien sekä K2ryhmän kanssa. Syyskaudella hänen vastuualueenaan olivat Taitoluistelukoululaiset.

Viivi Finni on sijaistanut ja jatkanut Anna-Mari Finnin jälkeen Aikuisluistelijoiden ja Ice
Team Lafiten (kokeneempien aikuisluistelijoiden) tunneilla ja pitänyt aikuisille venyttely- ja
lihas-huoltotunteja sekä oheisharjoitteita.
Jonna Salmela ja Johanna Uski ovat vastanneet Flippien harjoittamisesta syyskaudella.
Annukka Mäkinen on välillä tuurannut Jonna tai Johannaa tai avustanut
luistelukoululaisten kanssa.
Laura Kaukonen ja Helmi Hakala ovat vuoden aikana ottaneet enemmän vastuuta
luistelukoululaisten ohjaamisesta.
Lisäksi avustavina opettajina tai taluttelijoina vuoden 2019 aikana ovat olleet: Milene
Issajev, Aino Kaukonen, Sini Liikola, Matilda Niiranen, Hilma Pekkola, Anniina Pärssinen
ja Monika Vasajoki.
Magda Hakala aloitti syksyllä 2017 tanssiopettajana: Hän kävi keskiviikkoisin pitämässä
tunnit K1- ja K2-ryhmille. Hän on opettanut luovaa tanssia, improvisaatiota ja ilmaisua.
HARJOITUKSET
Harjoitusmahdollisuudet omassa jäähallissa Heinolassa ovat olleet hyvät. Harjoitusjäät
olivat edelleen maksuttomia alle 18-vuotiaille heinolalaisille. Aikuisluistelusta, kesäjäistä,
kilpailuihin ja näytöksiin tarvittavista jääajoista on maksettu taksan mukaista vuokraa.
Keväällä 2019 harjoittelimme omassa hallissa huhtikuun puoleen väliin asti. Jäät sulatettiin
kevätnäytöksen (14.-15.4.2019) jälkeen. Luistelukautta jatkettiin vielä toukokuun loppuun
Vierumäen urheiluopiston jäähallissa, viikoilla 16-22. Vierumäellä käytiin 1-3 kertaa
viikossa. Lisäksi Heinolassa järjestettiin pari kertaa viikossa oheisharjoitteita. Harjoituksiin
osallistuivat K1, K2 ja Flipit. Tytöt saivat kesän ajalle harjoitusohjelman yleiskunnon
ylläpitämiseksi lomakautena ennen harjoitusten jatkumista.
Uuden luistelukauden harjoittelu alkoi heinäkuun puolessa välissä peruskunnon
kohennuksella ja muilla oheisharjoituksilla. Jäät saatiin halliin vasta 5.8.2019 ja ennen
koulujen alkua ehdittiin harjoitella leirimäisesti vain viikon ajan. Harjoituksia oli
maanantaista perjantaihin, jäällä ja pihalla tai sateen sattuessa saleissa.
K1-kilparyhmän tytöt (iältään yli 12 v) harjoittelivat kuutena (6) päivänä viikossa, joista
jääharjoituksia oli kuutena (6) päivänä, lisäksi aamujäitä (ti ja to, klo 6.45-7.35) kahtena (2)
aamuna viikossa, sekä oheisharjoitteita viitenä (5) päivänä viikossa. K2-kilparyhmän tytöt
(iältään noin 6-11 vuotiaita) harjoittelivat samoin kuin K1-ryhmä, mutta aamujäät olivat
vapaaehtoisia. Flipit (noin 5-7 vuotiaita) harjoittelivat neljä (4) kertaa viikossa jäällä ja 3-5
kertaa oheisissa.
Taitajat ovat koululaisia, iältään kevätkaudella noin 10-17 vuotiaita. Osa kilpaili. He
harjoittelivat keväällä 3 kertaa viikossa, joista 3 kertaa jäällä ja 2-3 kertaa oheisissa.
Syyskaudella Taitajien harjoituksia jouduttiin karsimaan ja laskutus muuttui
kausilaskutukseksi. Harjoituksia oli kahtena päivänä: 2 jäätä ja 2 oheisharjoitetta.
Harrasteryhmiä oli kevätkaudella lisäksi: Ritit (noin 4-7 vuotiaita), jotka eivät vielä kilpaile,
harjoittelivat 2 kertaa viikossa jäällä ja kerran viikossa oheisharjoitteita. Luistelukoululaiset
harjoittelivat kerran viikossa ja syyskaudella heillä oli myös 20 minuutin oheisharjoitus
mahdollisuus. Alkeisaikuiset harjoittelivat keväällä kerran viikossa. Kehittyneemmät
aikuiset, Ice Team Lafite, harjoitteli 1-3 tuntia viikossa, kaksi kertaa jäällä ja kerran
oheisissa.
Syyskaudella harrasteryhmiä piti jaotella uudestaan, jääajan vähyydestä ja kasvaneista
luistelijamääristä johtuen. Luistelukoululaisilla oli mahdollista luistella yksi tai kaksi kertaa
viikossa. Lisäksi lauantaina oli jäiden jälkeen mahdollisuus oheistoimintaan, jossa lapsia
opastetaan hyppimään ja juoksemaan. Kehittyneemmille luistelijoille oli Taitoluistelukoulu,

isommille lapsille Koululaisten ryhmä. Aikuisluistelijoiden alkeisryhmällä oli kerran viikossa
jää, mutta Ice Team Lafitella kaksi jäätä ja yksi oheinen.
Koulujen talvi-, syys- ja joululomilla ovat kilpaharjoitusryhmäläiset, vahvistettuina Flipeillä
luistelleet leirimäisesti: harjoituksia oli 3-4 tuntia päivässä, keskimäärin 2 tuntia jäällä ja
tunti oheisharjoituksia. Koulujen hiihtolomalla harjoittelivat poikkeuksellisesti kaikki ryhmät
normaalisti koko viikon.
Jääharjoittelun lisäksi on järjestetty oheisharjoituksia jäähallin saleissa, isommat tytöt
käyneet kuntosalilla, sekä maastossa ja ulkokentillä keleistä ja vuodenajoista riippuen.
Syksystä 2017 alkaen olemme voineet tarjota tytöille myös tanssiopetusta kerran viikossa:
tanssi auttaa kehon hallintaan, parantaa ilmaisua ja lisää tarkkuutta esittämiseen. Magda
Hakala aloitti tanssinopettajan syyskuussa 2017. Joulunäytökseen K1- ja K2-tytöt tekivät
tanssiesitykset (Shuffle), jotka he esittivät jäälle kootun alustan päällä.
Laura-valmentaja on vuoden aikana käynyt kaikkien luistelijoiden ja heidän vanhempiensa
kanssa erittäin hyödyllisiä kehityskeskusteluja: mitkä ovat luistelijoiden tavoitteet,
vanhempien odotukset ja valmentajan ajatukset tulevasta.
Syksystä 2019 alkaen päävalmentajamme on tarjonnut mahdollisuutta yksityisopetukseen.
Tunneilla on ollut mahdollista paneutua yksilöllisesti ongelmakohtiin.

VALMENNETTAVAT
Aktiivisesti kilpailevia luistelijoita oli kevätkaudella 17 ja syyskaudella 13 vuonna 2019.
Oheisessa taulukossa on esitetty eri valmennusryhmien koostumukset kevät- ja
syyskausilla 2019.
Kilparyhmät

Kevätkaudella 2019

Syyskaudella 2019

K1

9 Aino, Anniina, Helmi,
Johanna, Laura, Matilda,
Monika, Rosalia, Sini

11 Aino, Anniina, Helmi,
Hilma, Johanna, Laura,
Matilda, Monika, Rosalia,
Sera, Sini

K2

9 Aada, Alisa, Hilma,
Jenni, Liisa, Mia ,
Milene, Sera, Sohvi

6 Aada, Enni, Jenni,
Mia, Milene, Sohvi

Flipit

6 Aada P, Ellen, Enni,
Essi, Seela, Tilda

7 Aada P, Aino H, Crista,
Essi , Minja, Seela, Tilda

Taitajat

6 Aino H, Elli, Heidi, Jenna,
Kiida, Siiri

Kilpailevia luistelijoita
yhteensä

30

23

Harrasteluistelija/ Kausimaksullisia ryhmiä olivat kevät kaudella luistelukoululaiset (kerran
tai kaksi kertaa viikossa harjoittelevat), Ritit, aikuisluistelukoulu ja Ice Team Lafite.
Syyskaudella Rittien ryhmä muuttui Taitoluistelukouluksi ja Taitajien opetusmääriä
vähennettiin ja siirrettiin kausimaksullisiksi.

Harrastajaryhmät
Ritit

Luistelijoita keväällä 2019
10

Taitajat
Luistelukoulu

Luistelijoita syksyllä 2019
9

43

30

Taitoluistelukoulu

8

Koululaisryhmä

14

Aikuisluistelijat

23

18

Kaikki Yhteensä

106

102

Luistelukouluihin on ilmoittautunut enemmän luistelijoita kuin vuosiin. Aikuisluistelun
alkaessa harrastajia oli kourallinen, nyt ryhmä on jaettu alkeisaikuisiin sekä
kehittyneempien luistelijoiden ryhmään Ice Team Lafite. Luistelukoululaisille on tarjottu
myös lyhyttä oheisharjoittelumahdollisuutta jääharjoittelun jälkeen. Aikuisilla oli
kevätkaudella venyttelyä lauantaisin jäiden jälkeen ja oheiset sunnuntaisin ennen jääaikaa.
Syyskaudella lauantain venyttely jäi pois ohjelmasta.

KlLPAILUTOIMINTA
Taitoluisteluliitto otti muutama vuosi sitten käyttöön testijärjestelmän, jonka perusteella
luistelijat jaetaan kilpailusarjoihin. Testijärjestelmä koostuu perustesteistä (askeleita,
liukuja...) sekä elementtitesteistä (hyppyjä ja piruetteja). Kilpailevat luistelijat jaetaan sekä
iän että testien suorittamisen perusteella aluesarjoihin, kansallisiin tai SM-sarjoihin.
Testeihin kilpailijoilla oli mahdollista osallistua vuoden 2019 aikana ainakin kolme kertaa.
Keväällä (11.5.2019) luistelijamme kävivät tekemässä perus- ja elementtitestejä
Mikkelissä. Syksyllä (29.8.2019) järjestimme oman testitilaisuuden. Joulukuussa
(13.12.2019) Vihdin Taitoluistelijoiden testitilaisuudessa Lohjalla kävi muutama luistelija
yrittämässä perustestiä tai puuttuvia elementtejä.
Järjestimme kevät – ja syyskaudella yhteensä kolmet kilpailut:
16.-17.2.2019 Hämeen alueen Aluemestaruuskilpailut ISU-sarjoille, Aluefinaalit sekä ASilmujen Megafinaalin. Lisäksi järjestimme Tinteille, Mineille ja Taitajille kutsukilpailun.
2.11.2019 järjestimme Hämeen alueen Syyskilpailun Silmuille ja Aluesarjoille. ISUarvioitavat A-silmut ja Aluejuniorit kilpailivat lohkokilpailujen yhteydessä 16.-17.11.2019.
16.-17.11.2019 STLL:n Senioreiden ja Junioreiden lohko 2 1.lohkokilpailun sekä Noviisien
kutsukilpailun.
Omat luistelijamme osallistuivat sekä Hämeen alueen että valtakunnallisiin kutsu- ja
valintakilpailuihin, joista tuloksena Noviisien kultafinaalin 7. sija (Matilda Niiranen) ja 9. sija
(Aino Kaukonen), A-silmujen Timanttifinaalin 20.sija (Hilma Pekkola). Lisäksi saavutettiin
Hämeen alueen Aluefinaaleissa A-silmuissa 7. (Hilma), Noviiseissa 1., 4. ja 6.sija (Matilda,
Aino, Anniina Pärssinen), B-silmuissa 4., 13., 19. ja 23.sija (Mia Piironen, Milene Issajev,
Sera Vasara, Jenni Kumpulainen), Aluenoviisit sarjassa 1. sija (Sini Liikola) ja Aluejuniorit
sarjassa 5. sija (Laura Kaukonen). Johanna Uski keräsi seniorit-sarjassa vapaaohjelmallaan 51,90 pistettä.

Vuoden 2019 aikana osallistuttiin 31 eri kilpailuun ja kilpailusuorituksia tytöillä oli yhteensä
124 kpl. Oheisessa liitteessä (Liite 1) on lueteltu kilpailut, osallistujat ja sijoitukset kussakin
kilpailussa.

Kiertopalkinnot ja palkinnot kauden suorituksista jaettiin seuraavasti:
Heljä Laineen kiertopalkinto:
Seljan malja:
Heinolan Iskun kiertopalkinto:
HeiTan loppukilpailupaikka:

Aino Kaukonen (kauden aikana edistynyt)
Matilda Niiranen (paras loppukilpailusijoitus)
Hilma Pekkola (ahkera harjoittelija, tsemppaaja)
Helmi Hakala, Milene Issajev, Aino Kaukonen, Laura
Kaukonen, Jenni Kumpulainen, Sini Liikola, Matilda
Niiranen, Hilma Pekkola, Mia Piironen, Sera Vasara

NÄYTÖKSET
Kevätnäytös (14.-15.4.2019) oli 40 v Juhlanäytös. Näytöstä oli katsomassa yli 500
luistelun ystävää. Valmentajamme Laura Uski oli kerännyt parhaita paloja näytöksistä
edeltävältä 10 vuodelta. Näimme siis otteita mm. Prinsessa Ruususesta, Maija
Poppasesta, Anastasiasta, Kung Fu Pandasta, Leijonakuninkaasta, Frosenista. Esitysten
välillä historiaa kertasivat TV:stä tutut Sami Nohkola ja Jeffrey Lawman. Lisäksi Joonatan
Sihvonen kävi esittämässä Matilda Niirasen vapaaohjelman musiikin: Michael Bubblén
kappaleen Feeling Good.
Syyskauden päätti Joulunäytös – Joulushow saapuu kaupunkiin – 15.12.2019, jossa ei
ollut varsinaista juonellista tarinaa. Myytyjä lippuja oli noin 250 kpl. Esityksen aloitti tyttöjen
tanssiesitykset, Shufflet, joita varten ”tuomaritelineistä” kasattiin tanssialusta jäälle.
Tanssien jälkeen jäällä luisteli mm. tonttuja, keijukainen, lumiukko ym.
Esitykset olivat maksullisia. Ennen näytöstä ja väliajalla pidettiin kahviota ja myytiin arpoja.
Voitot arvottiin näytöksen aikana ja ne sai lunastaa esityksen päätyttyä. Viime vuosina on
yritetty kehittää kahviotoimintaa, tarjota makeiden syötävien lisäksi pientä suolaista tai
popcornia. Panostimme myös kahvilapalvelujen tarjoamiseen ennen esitystä.
MUUT TAPAHTUMAT
Ystävänluistelu-teemalla luisteltiin luistelukouluissa helmikuussa 2019. Jokainen luistelija
sai tuoda jäälle kaverin. Saimmekin muutamia luistelusta innostuneista mukaan
toimintaamme loppukaudeksi.
Sysmän Sisu osti meiltä luisteluopetusta koulujen hiihtolomalla. Johanna ja Annukka
kävivät Sysmässä kahtena päivänä parin tunnin ajan opettamassa Sysmän tekojääradalla
luistelijoita. Innokkaita luistelijoita oli kumpanakin päivänä noin 15.
Heinolassa järjestettiin 28.9.2019 #BeActive-päivä, joka on Euroopan laajuinen kampanja
lasten aktivoimiseksi liikkumaan. Urheilukentälle, jäähalliin ja sen ympäristöön oli
järjestetty erilaisia toimintapisteitä ja eri lajeihin tutustumismahdollisuuksia. Olimme
hengessä mukana, sillä meillä oli harjoitteluvuoroja ko. aikana.
Jäähalli tutuksi -päivä oli 26.10.2019 ja silloin seurat esittelivät jäähallilla toimintojaan.
Olimme mukana ja ennen illan peliä vapaaohjelmansa esittivät Milene ja Matilda.
Heinolan Joulun avauksessa torilla 23.11.2019 yritimme myydä joulukuusia ja
joulukortteja.: kortteja myytiin 40 kpl, muttei yhtään kuusta. Ja myyjät saivat raitista ilmaa.

KOULUTUS
Laura Uski aloitti syksyllä 2018 Vierumäen urheiluopistolla työn ohessa Valmentaja I –
koulutuksen. Hän valmistui keväällä 2019.
Laura ja Johanna Uski osallistuivat elokuussa valmentajapäiville. Marraskuussa
Taitoluisteluliitto järjesti Helsingissä Perustestikoulutuksen, jonne Laura ja Johanna myös
osallistuivat.
Johtokunnan jäsenet ovat mahdollisuuksien mukaan osallistuneet Heinolan
liikuntatoimiston järjestämiin tiedotusiltoihin.
TALOUS
Seuran taloudellinen tila oli edelleen kohtuullinen vuonna 2019. Olemme pystyneet
pitämään harrastusmaksut sekä kuukausi- että kausimaksullisissa ryhmissä alhaisinamutta korotustarvetta vuonna 2020 on. Luistelijoiden kuluja harrastuksestaan nostivat
kevään ylimääräiset jäämaksut Vierumäeltä: Jouduimme ostamaan jääaikaa 6 viikolta.
Tanssituntien kuluja ei ole aivan kokonaan siirretty käyttäjille: tähän on tultava korjaus
vuonna 2020. Kaksi vuotta sitten ostetut valjaat rasittavat edelleen taloutta. Myöskään
talkootyöt ja -myynnit eivät ole olleet erityisen haluttuja ja niiden taloudellinen merkitys on
jäänyt vähäiseksi.
Talkootyönä pääsimme helmikuun alussa inventoimaan Itä-Hämeen Tarvikekeskukselle.
Meitä oli siellä alle 10 henkeä. Sieltä olisi saanut helpolla rahaa. Yritetään seuraavina
vuosina saada lisää porukoita toimintaan. Syyskaudella pesuaineiden tai keksien myynti ei
innostanut. Sen asemesta keskityimme Joulukuusien myyntiin. Saimme myytyä vajaa 40
kuusta. Ideana oli toimittaa kuusi kahtena ennalta ilmoitettuna vaihtoehtoisen päivänä
kotiin. Kuuset oli maksettu jo etukäteen. Kuusien myyjä lohdutti, että myynnin
runsastuminen vaatii muutaman vuoden.
Kilpailut ovat seuran talouden kannalta erittäin merkittäviä tulonlähteitä, niin myös vuonna
2019. Tuloja tulee sekä ilmoittautumismaksuista että kahvion myynnistä.
Syksyllä ostimme seuralle tietokoneen kilpailujen läpiviemiseksi ja sihteerin käyttöön.
Näytöksiin on pääsymaksu ja niiden yhteydessä on perinteisesti pidetty kahvilaa.
Taloutta ovat tukeneet myös yhteistyökumppanimme nettimainoksilla.
LOPUKSI
Heinolan Taitoluistelijoilla menee ihan hyvin. Taloutta rasittavat vielä muutaman vuoden
ajan valjaiden hankinta, joka oli suuri taloudellinen sijoitus.
Talkootyötä/myyntiä meillä on ollut parin vuoden ajan suhteellisen vähän: Osallistujina
niissä on olleet ne samat henkilöt, jotka aina osallistuvat. Tähän pitäisi saada muutos!

