
VTL ry toimintasuunnitelma 2021-2022   

 

Tavoitteet toiminnan kehittämiselle 

Kaudella 2021-2022 Vihdin Taitoluistelijoissa jatketaan eri luisteluryhmien toiminnan laadun 
kehittämistä. Valmennus-, kilpailu- ja seuratoiminnan kehittämistä jatketaan sekä pyritään 
kehittämään koko seurassa yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen henkeä.  

Tavoitteena on kehittää VTL vahvemmaksi kilpaseurana sekä tarjota kaiken tasoisille ja ikäisille 
harrastajille laadukasta harrastustoimintaa: 

1. Kehittyä kilpaseurana: Lisätä kansallisen- ja SM tason luistelijoiden määrää sekä tarjota hyvät 
mahdollisuudet myös kilpailemiseen Aluesarjoissa ja Taitajissa: 

● Koulutetut ammattivalmentajat 
● Laadukas luistelukoulu 
● Systemaattinen kilpailijaksi valmentaminen kehitysryhmästä alkaen, luistelijan urapolku. 

Lisäksi 
o ravitsemukseen tietoa 
o psyykkinen valmennus 

● Riittävästi jääaikaa ja oheisharjoittelua 

2. Tarjota monipuolista harrastetoimintaa  

● Koulutetut ammattivalmentajat, ohjaajat ja apuohjaajat 
● Laadukas luistelukoulu 
● Lasten ja nuorten harrastajaryhmät 
● Aikuisten harrastajaryhmät 
● Erityisryhmä, ks Myllyjen toimintasuunnitelma erillinen liite 

3. Kehittää seuran sisäistä valmentajien ja ohjaajien koulutusta   

● Kokeneet valmentajat tutoroivat nuoria valmentajia (jääharjoitus ja teoriakoulutus) 
● parannetaan valmentajien välistä tiedotusta 
● pidetään sisäisiä koulutuksia omille apuohjaajille ja ohjaajille 

 

Yhteiskasvattajuus ja yhteisöllisyys 

Seura toimii yhteistyössä seuran hallituksen, valmentajien, luistelijoiden ja heidän perheidensä 
kanssa. Yhdessä pyritään seuraaviin asioihin: 

● hyvät tavat ja toisten kunnioittaminen 
● yhteistyö seuran asioiden hoitamisessa 
● ryhmässä toimiminen  
● toisten kannustaminen ja toisten onnistumisista iloitseminen 



● positiivinen asenne omaan ja muiden tekemisiin 
● liikunnallisuus ja terveet elämäntavat 
● nuorten jäsenten mukaan ottaminen erilaiseen seuran järjestämiin tapahtumiin ja 

toimintaan 

Seurassa ollaan suvaitsevaisia ja hyväksytään erilaisuutta 

Toimintamuodot kaudella 2021-2022 

● Luistelukoulutoiminta, miniluistelukoulut  
● Harrastajaryhmät 
● Kehitysryhmä 
● Kilparyhmät 
● Erityisryhmä Myllyt 
● Kilpailutoiminta  
● Kilpailujen järjestäminen  
● Näytökset/tapahtumat 
● Luisteluleirit, tehopäivät ja testitilaisuudet 
● Luisteluohjaajien ja valmentajien kouluttaminen 
● Nuortenryhmä (VTL-juniors) 12–17-vuotiaille nuorille 
● Pojat (luistelevat yhdessä tyttöjen kanssa taitotasonsa mukaisissa ryhmissä) 

 

Luistelukoulutoiminta ja miniluistelukoulut 

Luistelukoulun voi aloittaa heti kun lapsi pystyy seuraamaan opetusta ja keskittymään 
luistelukoulutunnin ajan, noin 3-4 vuotiaana. Luistelukoulu on suunnattu kaikille luistelusta 
kiinnostuneille lapsille, sekä tytöille että pojille. Luistelukoulusta voi jatkaa seuramme harrastaja-, 
kehitys- ja kilparyhmiin. Yli 9-vuotiaat aloittajat siirtyvät suoraan harrastajaryhmä Timantteihin. 

Vihdin Taitoluistelijoiden luistelukouluissa opetellaan leikkimielellä, mutta tosissaan luistelun 
perustaitoja. Luistelukoulutoiminnasta vastaa Suomen Taitoluisteluliiton koulutettu ohjaaja, jonka 
alaisuudessa toimivat koulutetut luistelukouluohjaajat ja apuohjaajat. Tärkeimpänä luistelukoulun 
tavoitteena on oppia oikeanlainen perusluistelutaito, josta on hyötyä koko loppuiäksi, vaikkei 
jatkaisikaan taitoluistelun parissa pidemmälle.  

Luistelukoulussa opetellaan luistelun perustaitoja: pystyssä pysymistä, eteen- ja taaksepäin 
luistelua, liukumista, jarruttamista, turvallista kaatumista jne. Apuna käytetään erilaisia leikkejä ja 
välineitä. Perustaitojen kasvaessa edetään kohti taitoluistelun eri liikkeitä ja yhdistelmiä. Luistelun 
ohella opitaan myös monia tärkeitä elämän perustaitoja, kuten ryhmässä toimimista, sääntöjen 
noudattamista, ohjeiden kuuntelemista ja toisten huomiointia.  

Luistelu on monipuolinen harrastus, joka tukee lapsen kehityksen jokaista osa-aluetta, esimerkiksi: 

● motoriikka – oman kehon hallinta, tasapaino 
● käsitteiden ymmärtäminen – ylös, alas, sivulle 
● sosiaaliset taidot – ryhmässä toimiminen, ohjeiden vastaanottaminen ja noudattaminen, 

uudet ystävät ja ohjaajat 

Luistelukoululaisilla on pääsääntöisesti 1-2  jääharjoitusta viikossa.  



Miniluistelukoulut järjestetään syksyllä ja keväällä. Miniluistelukoulu on intensiivinen 4-6 kerran 
tutustuminen lajiin ilman pitkäaikaista sitoutumista harrastukseen. Se on tarkoitettu pienille 4-8-
vuotiaille vasta-alkajille ja se tukee koulujen ja päiväkotien talviliikuntakasvatusta.  
 
Luistelukoulujen luistelijamääriä pyritään lisäämään tekemällä markkinointia luistelukauden alussa 
alueen eri päiväkodeissa, sosiaalisessa mediassa ja tarjoamalla lapsille ilmaisia kokeilukertoja.  
 

Harrastajaryhmät 

Harrastajaryhmät on tarkoitettu niille luistelijoille, jotka ovat ohittaneet luistelukouluvaiheen, 
mutta eivät halua tähdätä kilpailemiseen tai niille luistelijoille, jotka ovat jo oman kilpauransa 
ohittaneet. Harrastajaryhmien tavoitteena on tarjota korkeatasoinen harrastus laadukkaassa 
opetuksessa pääsääntöisesti ilman kilpailemista. Harrastajaryhmät osallistuvat näytöksiin muiden 
ryhmien tapaan.  
Harjoitusmuotoina harrastajaryhmissä jääharjoituksia on 1-2 kertaa viikossa. Pääpainopiste 
harjoittelussa on kehon hallinnassa ja perusluistelussa. 
 
Aikuisharrastajaryhmissä voi harjoitella oman valinnan mukaan 1-2 kertaa viikossa. Aikuisille 
tarjotaan myös mahdollisuus kilpailemiseen. Kilpailevat aikuiset voivat harjoitella 2  kertaa viikossa 
yhdessä aikuisryhmän kanssa sekä varata yksityistunteja valmennukselta. Kilpailevat aikuiset 
hoitavat itse kilpailuihin liittyvät asiat ja seura ei lähetä erikseen valmentajaa aikuisten mukana 
kilpailuihin.  
Aloittelijoiden ryhmissä keskitytään ensin perusluistelutekniikkaan. Uusia asioita opetellaan 
pikkuhiljaa. Kokeneilla tavoitteena on luistelutaidon edelleen kehittäminen ja ylläpito.  
 

Yksinluistelun kehitysryhmä 

Kehitysryhmän tavoitteena on luoda edellytykset luistelijan kehittymiselle aina kilpailijaksi asti. 
Luistelijat valitaan kehitysryhmään taitojen mukaan vastuuvalmentajan ja valmennustiimin 
toimesta. Päästäkseen luistelukoulusta kehitysryhmään, lapsen tulee osata nimetyt perustaidot ja 
hänen on oltava motivoitunut, mikä näkyy ahkerana harjoituksissa käymisenä ja harjoituksissa 
innokkaana osallistumisena. Lisäksi vanhempien tulee olla sitoutuneita tukemaan ja kannustamaan 
lasta eteenpäin harrastuksessaan. 
 
Kehitysryhmällä on kaksi jääharjoitusta viikossa ja mahdollisuus lisäjäähän. Lisäksi ryhmällä on 1-2 
oheisharjoitusta. Kehitysryhmään siirtyminen pyritään järjestämään mahdollisimman jouhevaksi, 
ettei muutos luistelukoulusta kehitysryhmään olisi liian suuri porras lapsille harjoitusmielessä ja 
aikuisille sitoutumisen mielessä. Ryhmäsiirroissa toivotaan avointa keskustelua valmentajan ja 
vanhemman välillä.  
 
Kehitysryhmälle tarjotaan mahdollisuus jatkokauteen Kisakalliossa toukokuun loppuun saakka. 
Kehitysryhmässä on tavoitteena keskittyä perusluistelutekniikkaan ja perustaitojen kasvattamiseen 
ja mahdollisimman nopeasti siirtyä eteenpäin kilparyhmään. 
 

Yksinluistelun kilparyhmät 

Kilparyhmien tavoitteena on luoda tavoitteellisen harrastamisen edellytykset luistelijoille, jotka 
haluavat kilpailla. Valmennustiimi määrittelee taidot, jotka luistelijan tulee osata voidakseen 



luistella kilparyhmässä. Perusoletuksena on, että kaikki kilparyhmän luistelijat osallistuvat 
kilpailuihin valmentajan suosituksen mukaisesti. 
 
Kilparyhmät muodostetaan keväällä/kesällä 2021 ja niiden kokoonpanoa tarkastellaan kauden 
aikana. Ryhmäsiirtoja voidaan tehdä myös kesken kauden. Kilparyhmäläisen tavoite on kehittyä ja 
menestyä kilpailuissa omalla tasollaan ja mahdollisesti nousta korkeammalle kilpailutasolle. 
Kilparyhmässä painotetaan kilpailemiseen sitoutumista, motivaatiota, omatoimisuutta 
harjoittelussa ja kilpailuihin liittyviin asioihin ja sääntöihin tutustumista oman kehittymisen 
edistämiseksi.  
 
Niille luistelijoille, joilla kilpailuohjelmaa ei vielä ole, tehdään joko yksilöllinen kilpailuohjelma tai 
ryhmäohjelma, kun valmennus katsoo luistelijan olevan siihen valmis. Sekä ryhmä- että 
yksilöohjelmien kulloinkin voimassa olevat hinnat löytyvät seuran internet sivuilta. 
 
Kaudella 2021-2022 VTL:ssä on  4-6 kilparyhmää.  
 
Kilparyhmäläisillä on viikoittain 4-8 jääharjoitusta sekä tarvittava määrä oheisharjoitusta, josta osa 
on tanssia/balettia ja kehonhuoltoa. Seuran käytössä on rotaatiokone, jota käytetään osana 
oheisharjoittelua. 
 
Ohjelmia harjoitellaan pääsääntöisesti oman ryhmän harjoitusvuoroilla. Ohjelmajäitä ja 
koreografiatunteja, valjasharjoituksia voidaan pitää myös muilla jääajoilla erikseen sovittaessa. 
Koreografiharjoituksia voidaan pitää myös liikuntasalissa (off-ice). 
 
Seura tarjoaa kilpailijoille koreografipalveluita. Luistelijalla on mahdollisuus ostaa 
koreografipalveluita seuran omille jäille myös seuran ulkopuolelta asiasta etukäteen 
valmennustiimin kanssa sopimalla. 
 
Kilpaluistelijoille järjestetään henkilökohtaisia keskusteluja valmentajan kanssa, jossa käydään läpi 
tilanteen mukaan mm. kisapalautteita, henkilökohtaisia tavoitteita. 
 
Kilparyhmien luistelukautta jatketaan Kisakalliossa toukokuun loppuun/kesäkuun alkuun saakka. 
Kevätkaudella järjestetään kehityskeskustelut kaikkien kilpailijoiden kanssa, joissa käsitellään omien 
tavoitteiden toteutuminen ja seuraavalle kaudelle asetettavat luistelijan omat henkilökohtaiset 
tavoitteet ja suunnitelma niiden toteutumiselle. 
 

Kilpaileminen 

Seuran kilpailuvastaava koordinoi yhdessä valmennustiimin kanssa kilpailutoimintaa. Kilpailuihin 
valmistaudutaan huolella. Myös seuran sisällä järjestetään tarvittaessa omia sisäisiä 
harjoituskilpailuja, etenkin kilpakauden alussa. 
 
Valmennustiimi määrittelee yhdessä luistelijan kanssa, missä sarjassa kilpailijat kilpailevat. 
Kilpailusarja määritellään jokaiselle luistelijalle yksilöllisesti siten, että sarjan kriteerit täyttyvät ja 
kilpailijalla säilyy motivaatio kehittyä. Tarvittaessa kilpailijalle suositellaan osallistumista Suomen 
taitoluisteluliiton perus- ja elementtitesteihin, jotta luistelija saavuttaa seuraavalle kilpailutasolle 
pääsemisen. 
 



Luistelijan tukemiseen kilpailemisessa ja suunnitelmalliseen harjoitteluun kilpailukauden aikana 
panostetaan. Seura pyrkii lähettämään kilpailijoiden mukana kilpailuihin jonkun seuran 
valmentajista tai ohjaajista. Valmentaja tukee luistelijaa kilpailuun valmistautumisessa, käy 
luistelijan kanssa läpi kilpailusuorituksen, antaa siitä oman palautteensa ja kehitysehdotuksensa. 
 
Valmennus päättää, mihin kilpailuihin seura osallistuu kauden aikana ja ehdottaa kyseisiin 
kilpailuihin osallistuvat luistelijat. Jokaiselle luistelijalle tarjotaan mahdollisimman tasapuolisesti 
kilpailumahdollisuuksia, edellyttäen luistelijan olevan ’valmis’ (= tekniset taidot, motivoituneisuus, 
jne.). Ulkomaisiin kisoihin osallistumista harkitaan tapauskohtaisesti. Tavoitteena on osallistua 
isommalla luistelijamäärällä ulkomailla järjestettäviin kilpailuihin.  

 
Kilpailujen osallistumismaksut on määritelty seuran toimesta. Kilpailijoilta seuran laskuttama 
kilpailumaksu muodostuu mm. järjestävän seuran kilpailun osallistumismaksusta ja tuomarikuluista 
sekä valmentajan palkka- ja kilpailumatkakuluista. Kilpailumaksu vaihtelee kilpailun 
tuomariarvioinneista (Tähti- / ISU-arvioinnit) riippuen. Seuran itse järjestämien kilpailujen 
kilpailumaksuista päätetään hallituksen toimesta kilpailukohtaisesti. 
 
Seura pyrkii järjestämään ainakin yhdet kaksi- tai kolmepäiväiset kutsukilpailut kauden aikana sekä 
muutaman alueen osakilpailun. Tavoitteena on järjestää myös suositut improvisaatiokilpailut. 
Kilpailutiimi vastaa seuran kilpailujen organisoinnista. Tavoitteena on, että jokaisessa kilparyhmässä 
opitaan kilpailujen järjestämistä jatkuvuuden ylläpitämiseksi.  
 

Näytökset ja tapahtumat 

Ryhmäkohtaiset vanhempainvartit järjestetään kauden alussa luistelukoulussa, kehitysryhmässä ja 
pienimpien kilpailijoiden ryhmässä.  Vanhempainvartteihin osallistuvat seuran puolesta ryhmän 
valmentaja/ohjaaja ja joukkueenjohtaja. Vanhempainvartin ohjelma voi määräytyä 
ryhmäkohtaisesti. Kaikilla siihen kuuluu mm. ryhmän pelisääntöjen sekä kausisuunnitelman 
läpikäynti. Lisäksi esim. luistelukoululaisilla siihen voi kuulua varusteiden esittelyä ja kilpailijoilla 
kilpailemisen pelisääntöjä ja ohjeistusta.  
Lisäksi pyritään järjestämään kauden aloitustapahtuma, joka on tarkoitettu luistelijoiden 
vanhemmille. 
 
Kaudella 2021-2022 pyritään järjestämään mm. seuraavia tapahtumia: 
 

- Erilaisia teemallisia luistelukertoja etenkin luistelukoululaisille kausisuunnitelman 
mukaisesti, esim. Halloween-, kaveri-, nalle-, tonttuluistelu  

 
- Joulunäytös joulukuussa, johon osallistuvat kaikki seuran luistelijat. 

 
- Ystävänpäiväluistelu harrastajaryhmille kaveri mukaan –teemalla. 

 
- Näytösohjelmatapahtuma, johon voi osallistua kaikki seuran luistelijat omalla musiikilla ja 

itse tehdyllä ohjelmalla.  
 

- Kevätnäytös huhtikuussa 2022, johon osallistuvat kaikki seuran luistelijat.  
 



Näytöksissä voidaan kaikkien ryhmien luistelijoille tarjota soolorooleja valmentajien näkemyksen 
mukaisesti. Näytökset ja tapahtumat ovat osa seuran varainkeruuta. 
 
Joukkueenjohtajia eli jojoja kannustetaan järjestämään ryhmien yhteisiä tilaisuuksia, mm. 
tutustumisiltaa elo/syyskuussa tai pikkujoulut sekä yhteisiä tilaisuuksia jään ulkopuolella, jossa 
luistelijat, vanhemmat ja valmentajat tulisivat tutummiksi toisilleen. 
 

Leiritoiminta 

Kesällä ja mahdollisesti myös kauden aikana pyrimme järjestämään leiritoimintaa etenkin 
kilparyhmille.  
 
Leiritoimintaa voidaan järjestää yhteistyössä eri kuntien, urheiluseurojen tai eri urheiluopistojen 
kanssa. Leirejä ja tehopäiviä voidaan tarjota myös seuran ulkopuolisille osallistujille osana 
varainkeruuta.  
 

Luisteluohjaajien ja valmentajien kouluttaminen 

VTL kannustaa valmentajiaan kouluttautumaan ja lisäämään ammattitaitoaan.   
 
Nuoria kokeneita ja ohjaamisesta kiinnostuneita motivoituneita seuran omia luistelijoita pyritään 
kouluttamaan sekä seuran sisäisillä koulutuksilla että STLL.n järjestämillä koulutuksilla 
ammattitaitoisiksi luistelukouluohjaajiksi – ja valmentajiksi. HR-tiimi koordinoi kootusti 
valmentajien ja ohjaajien koulutustilannetta ja tarvetta.  
 

Nuorten ryhmä 

VTL: n nuoret luistelijat ovat 12–17-vuotiaita seuran jäseniä kaikista seuran luisteluryhmistä. Ryhmä 
voi yhdessä tehdä projektiluontoisia asioita, mm. ideoida tapahtumia tai osallistua joulu- ja 
kevätnäytösten suunnitteluun. Nuoret voivat yhdessä harjoitella esim. kilpamusiikkien leikkaamista, 
luistelupukujen suunnittelua, koristelua tai valmistamista. Nuorten kokoontumisten myötä saadaan 
myös tarvittaessa nuorilta viestiä seuran hallitukselle, nuorten ääni kuuluville.  
 

Varainkeruu 

Seuran toiminta rahoitetaan pääsääntöisesti jäsenmaksutuotoilla, kausimaksutuotoilla, tapahtumia 
järjestämällä, erilaisia tuotteita myymällä sekä kunnalta anottavalla yleisavustuksella. 
Varainkeruuta toteutetaan taitoluisteluun liittyvien tehopäivien, testitilaisuuksien ja leirien 
tarjoamisella seuran ulkopuolisille osallistujille. Näiden lisäksi seura hakee rahoitusta muilta 
tahoilta, kuten säätiöiltä ja järjestöiltä. Seura pyrkii myös hakemaan aktiivisesti seuralle 
yhteistyökumppaneita ja sponsoreita.  Lisäksi seuran hallitus voi päättää muista 
varainkeruumuodoista, mikäli se näyttää seuran talouden kannalta tarpeelliselta. Aktiivisella 
osallistumisella varainkeruutapahtumiin, saadaan kausimaksut pidettyä kohtuullisina. Varainkeruu 
on osa seuran toiminnan kulujen kattamista. Eri luisteluryhmien oma varainkeruu ei saa vaikeuttaa 
koko seuran varainkeruuta. 
 



Tiedottaminen ja yhteistyö seurassa 

Kaikessa viestinnässä pyritään avoimuuteen. Viestintää tehdään sekä sähköisesti (internet-sivusto, 
sähköposti) että henkilökohtaisesti (aloitustapahtuma kauden alussa, vanhempainvartit sekä 
keskustelutilaisuudet valmentajien, vanhempien ja seuratoimijoiden kesken) ja sosiaalisen median 
kautta. 
 
Seuran pääasiallinen tiedotuskanava on seuran internet‐sivusto, jonka ylläpidosta ja kehittämisestä 
vastaa seuran tiedottaja. Internet-sivuilla toteutetaan kaikki seuran yleinen tiedotus. 
Luistelukauden aikana tiedotetaan kuukausitiedotteella seuran hallituksen päätöksistä ja 
ajankohtaisista asioista.   
Whatsapp on aktiivinen tiedotuskanava akuuteissa asioissa. Ryhmien valmentajat tiedottavat 
luisteluun liittyvissä asioissa jojoja, jotka tiedottavat asiat eteenpäin ryhmille. Ryhmäkohtaista 
tiedotusta hoitavat joukkueenjohtajat. Joukkueenjohtajia valitaan yksi jokaista harrastaja‐, kehitys 
ja kilparyhmää varten. Luistelukouluryhmien tiedotuksesta vastaa luistelukouluvastaava.  
Syksyllä ryhmäkohtaisesti valmisteltavat ryhmien pelisäännöt jaetaan ryhmän luistelijoille ja 
luistelijoiden vanhemmille. 
 


