
 
  VUOSISUUNNITELMA VUODELLE 2020 
 
 

Vuosi 2019 on seuran 9.-10. toimintakausi ja  9. toimintavuosi . 
 

1. Hallinto Seuran sääntömääräiset vuosikokoukset pidetään syksyisin ja 
keväisin. Maaliskuun kokous on tilinpäätös- ja toimintakertomus-
kokous. Marraskuun kokouksessa vahvistetaan vuosisuunnitelma 
ja talousarvio sekä suoritetaan henkilövalinnat seuraavalle 
vuodelle. 

 
2. Koulutus  Valmentajia, apuvalmentajia,  toimihenkilöitä ja kilpailu- 
  organisaatiota koulutetaan jatkuvasti tarpeen mukaan.  
  Kilpailuorganisaation vuosittaisella koulutuksella ja uusien  
  tuloslaskennasta kiinnostuneiden henkilöiden mukaan saamisella 
  pyritään ylläpitämään kilpailuorganisaatio erinomaisella tasolla.
      
 
3. Valmennus  Päävalmentajana aloitti elokuun alussa 2015 Laura Uski,  

 tukenaan muutamia tuntivalmentajia. Tavoitteena on laadukas ja 
 monipuolinen valmennustoiminta. Valmentaja- ym. vetäjävoimia 
 pyritään vahvistamaan yhteistyöllä Suomen Urheiluopiston  
 kanssa. Valmennustyötä tukee valmentajien jatkuva kouluttautu-
 minen. 

 Seura järjestää monipuolista valmennusta kilpaileville yksin-
luistelijoille sekä harrastajille. Luistelukoulusta lupaavimmat ja 
innokkaimmat vasta-alkajat pääsevät etenemään kehitysryhmiin. 

  Tavoitteena on saada luistelija kehittymään kukin omien 
  taitojen ja kykyjen mukaan. Kilpailevat luistelijat osallistuvat  
  alueellisiin, kansallisiin ja SM-sarjoihin. Omia luistelu- tai  
  valmennusleirejä järjestetään mahdollisuuksien mukaan loma-
  aikoina tai osallistutaan Suomen Taitoluisteluliiton Hämeen  
  alueen järjestämille kursseille. Hämeen alue järjestää koulutusta 
  myös valmentajille. 

 
  Kaikenikäisten luistelun harrastajien määrää pyritään  
  kasvattamaan kehittämällä toimintaa ja informoimalla vaihto- 
  ehdoista (esim. Hobby-messut, ”Minun harrastukseni”-vihko). 
  Yhteistyötä eri tahojen (esim. päiväkodit, koulut,  Heki) kanssa 
  tehdään tilanteen mukaan. Seuran toimintalinjausta tarkistetaan 
  vuosittain syksyllä syyskauden alkaessa. Valmentajat huolehtivat 
  ryhmiensä pelisääntökeskusteluista.  
  Keväällä ja kesällä Heinolan jäähallin jään ollessa sulatettuna, 
  ostetaan jääaikaa esim. Vierumäen tai Pajulahden urheilu- 



  opistojen jäähalleista. Siellä järjestettävästä jääharjoittelusta  
  joudutaan veloittamaan erillinen maksu. 

 
4. Kilpailut  Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan eri sarjojen IC, alue-, 
  kansallisiin- ja SM-kilpailuihin sekä kokemuksia kartuttaviin  
  kansainvälisiin kilpailuihin. Vuonna  2020 anomme järjestettäväksi 
  Hämeen alueen Syys- tai Kevätkilpailuja sekä mahdollisesti  
  Suomen Taitoluisteluliiton alaisia valintakilpailuja tai pidämme 
  oman kutsukilpailut.  
 

5. Näytökset Vuonna 2020 kevätnäytöksen teema on Aladdin. Näytös  
  järjestetään maaliskuun viimeisenä viiikonloppuna. Sunnuntai-
  iltapäivän näytös on yleisölle maksullinen. Maanantai-aamun  
  näytös on ilmainen koululaisille ja päiväkoti-ikäisille. Joulukuussa 
  järjestetään pienimuotoisempi joulunäytös.  

 
6. Tapahtumat Järjestetään koko seuran kevätretki johonkin kansainväliseen 
  kilpailuun. 
 
7. Tiedottaminen Tiedottaminen tapahtuu sähköpostitiedotteilla, seuran omien  
  www-sivujen (www.heita.fi) kautta, lehti-ilmoittelulla ja käyttämällä 
  jäähallin ilmoitustauluja sekä käytävällä että taitoluistelijoiden 
  pukukopissa. Näymme myös Facebookissa ja Instagrammissa. 
  Lisäksi järjestetään tiedotustilaisuuksia vanhemmille.Tavoitteena 
  on saada lisää näkyvyyttä taitoluistelulle. 

 
8. Talous  Seuran taloudellinen tilanne on kohtuullinen.  
  Tavoitteena on saada lisää sekä luistelevia jäseniä että  
  kannatusjäseniä. Seura rahoittaa toimintaansa luistelumaksujen 
  lisäksi järjestämällä esim. luistelukilpailuja, maksullisia näytöksiä, 
  myymällä näytösten yhteydessä arpoja, pitämällä kahviota  
  näytösten ja kilpailujen yhetydessä tai erilaisilla talkoilla kuten 
  olemalla inventointiapuna, myymällä mainostilaa nettisivuille,  
  myymällä erilaisia seurojen varainhankintaan tarkoitettuja tuotteita 
  (mm. keksejä, pesuaineita ym.) ja hankkimalla uusia yhteistyö-
  kumppaneita.  
 
9. Valmentajat Päävalmentaja: Laura Uski (K1,K2, myös luistelukouluvastaava)
  
  Tuntivalmentajat: Anni Jalonen: koululaiset, Taitajat, alkeis- 
    aikuiset ja Ice Team Lafite 
  Johanna Uski: Flipit 
  Jonna Salminen: Flipit 
  Eveliina Pavas: Taitoluistelukoulu 
  Viivi Finni: Alkeisaikuiset, Ice Team Lafite 
    
  Luistelukoulussa omien valmentajien lisäksi tarpeen mukaan  
  oman seuran ohjaajakoulutuksen käyneitä luistelijoita. 

http://www.heita.fi/


  Lisäksi tarvittaessa ulkopuolisia ohjaajia, esim.   
  tanssin/voimistelun opettaja, ohjelmien suunnittelijoita ja  
  koreografi.  


