Oulun Luistelukerho ry
TOIMINTASUUNNITELMA 2021
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Yleistä

Koronapandemia on vaikuttanut Oulun Luistelukerho ry:n toimintaan edellisellä kaudella merkittävästi. Harrastustoiminnan lakkauttaminen Oulun seudulla koronatilanne muutti treenit etätreeneiksi
ja Stll:n järjestämien kisojen peruminen koko harjoituskaudelle. Seuran varainhankinta on kutistunut minimiin kevätnäytöksen perumisen sekä Kärppä-kioskin kiinni pitämisen vuoksi. Kaudelle
2021 pyrimme palaamaan seuran normaaliin toimintaan koronarajoitukset huomioiden.

1.1

Toiminta-ajatus

Oulun Luistelukerho ry on taitoluistelun erikoisseura, joka kuuluu Suomen Taitoluisteluliittoon.
Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta ensisijaisesti taitoluistelun alueella siten, että
erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa,
kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.
Toiminta-ajatuksena on taitoluistelun edistäminen Oulun ja sen lähikuntien alueella. Seurassa opetetaan taitoluistelutaitoja sekä ylläpidetään ja kehitetään laji- ja toimintakulttuuria. Seura toimii kilpaluistelun edistämiseksi kotimaisella ja kansainvälisellä tasolla yksin- ja muodostelmaluistelussa.
Lisäksi seurassa on taitoluistelukoulu, jossa eri ikäiset voivat harjoitella lajitaitoja ilman kilpailullisia
tavoitteita.
Seura edistää kaikenikäisten luistelijoiden liikuntaharrastusta sekä tukee liikunnalliseen elämäntapaan kasvamista. Luistelijoille tarjotaan iloisia elämyksiä taitoluistelun parissa. Arvot, joiden pohjalta seura toimii, ovat kehittyvä, yhteisöllinen ja oikeudenmukainen. Seuran toimintaa kehitetään eteenpäin yhdessä luistelijoiden, perheiden, valmentajien ja hallituksen kanssa.

1.2

Tavoitteet

Seuran tavoitteena on kehittää toimintaansa Suomen Olympiakomitean Tähtiseura-laatuohjelman
mukaisesti siten, että seura voi tavoitella itselleen Tähtimerkkiä. Tämä mahdollistaa sen, että seura
voi tehdä omaa kehittämistyötään itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti lajiliiton tai aluejärjestön seurakehittäjän kanssa.
Seuratoiminnan nykytilanteen kartoittamiseksi seurassa järjestettiin Olympiakomitean kyselytutkimukset syksyllä 2019 ja 2020. Tutkimusten tulosten mukaan seuran toiminta on kehittynyt hyvään
suuntaan ja kaudella 2021 aikana anomme Tähtimerkkiä.
Tavoitteena on myös luoda Oulun Luistelukerholle malli nuorten osallistumis- ja osallisuusmahdollisuuksien vahvistumiseksi. Taitoluisteluliiton tavoitteiden mukaisesti pitäisi saada nuorten oma
ääni ja ideat mukaan toiminnan kehittämiseen.
Hallitus selvittää mahdollisuutta muuttaa tilikausi yhdenmukaiseksi luistelukauden kanssa.
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Seuran talouden suunnittelussa varaudutaan nyt seuran toimintaedellytysten varmistamiseen ja
toiminnan hallittuun laajentamiseen. Seurassa panostetaan varainhankintaan ja etsitään aktiivisesti
uusia varainhankintamuotoja. Talouden kehittymistä seurataan säännöllisesti.
Tavoitteena on taata jokaiselle luistelijalle mahdollisuus oppia luistelun perustaidot ja harrastaa
luistelua joko harraste- tai kilparyhmissä omien tavoitteiden ja taitotason mukaisesti. Seuran tavoitteena on taata toiminta -ja harjoittelu olosuhteet, jotta luistelijat voivat tavoitella myös korkeita sijoja
SM-tasolla.
Seurassa on korkeatasoinen luistelukoulu, jossa luodaan perusta kasvaa kehitysryhmien kautta
joko kilpailevaksi yksin- tai muodostelmaluistelijaksi. Valmennusryhmissä ja joukkueissa on reilu
urheiluhenki ja osaavat valmentajat. Lisäksi taitoluistelukoulun harrasteryhmissä voi harrastaa taitoluistelua kilpailematta ja kehittyä oman taitotasonsa mukaan. Seura on vakavarainen, hyvin organisoitu ja seuratoimijat jakavat vastuun ja tehtävät laajalti. Seuraa johtaa ammattimaisesti ja tavoitteellisesti toimiva hallitus. Seuran toiminnassa vallitsee hyvä yhteishenki. Jatkuvuuden takaamiseksi seuran toimintajärjestelmä on dokumentoitu.

2
2.1

Organisaatio
Hallitus

Tavoitteena on uudistaa seuran hallintoa ja organisoitumista alla olevan mallin mukaan:

Laji- ja pedagoginen
työryhmä

Ryhmien
vastuuhenkilöiden,
jojojen ja
rahastonhoitajien
työryhmä

Viestintä-,
varainhankinta- ja
markkinointi työryhmä

Tähtiseuratyöryhmä

OLK:n Hallitus:
Puheenjohtaja
+
6-12 jäsentä
Kilpailutyöryhmä

Tapahtumatyöryhmä

Hallitus vastaa seuran sääntöjen mukaisesta hallinnollisesta toiminnasta ja seuran toiminnallisista
linjauksista ja strategisen tason johtamisesta. Vuosikokous valitsee joukostaan puheenjohtajan ja
6-12 hallituksen jäsentä. Toimintaa kehitetään tavoitteellisesti hallituksen ja työryhmien yhteis-
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työnä. Työryhmien avulla hallitus jakaa talkootyömäärää seuratoiminnassa. Työryhmien operatiivinen toimintavastuu on ensisijaisesti itse työryhmällä, ei hallituksella. Seuran toiminta on jatkuvaa,
ennakoitavaa ja tavoitteellista sekä keskeisten toimintojen osalta dokumentoitua. Työryhmät pyritään muodostamaan kausittain ja niiden kokoonpanoja täydennetään tarvittaessa kauden aikana.
Tavoitteena on, että työryhmät ovat toiminnaltaan ketteriä, tehokkaita ja tarkoituksenmukaisia. Pyritään luomaan seuratoimintaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestäviä toimintamalleja. Työryhmien kokouksia suositellaan pidettävän osin etäyhteyksien avulla.
Hallitus ja työryhmät toimivat yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa vanhempien, valmentajien, luistelijoiden, tuomareiden, lajiliiton sekä muiden toimijoiden kanssa.
Seura lähettää aktiivitoimijoitaan osallistumaan seuratoiminnan kehittämiseen tähtääviin koulutuksiin (esim. STLL, Olympiakomitea, PoPLi koulutukset).
Vuonna 2021 aikana tavoitteena palkata osa-aikainen seuratyöntekijä ja vakiinnuttaa hänen toimenkuvaansa yhdessä hallituksen kanssa.

2.2

Valmentajat

Oulun Luistelukerho ry panostaa ammattitaitoisiin valmentajiin. Seurassa on kuukausipalkkaiset
yksinluistelun ja muodostelmaluistelun päävalmentajat sekä 2-3 päätoimisia muita valmentajia. Taitoluistelukoulun toiminnasta vastaa nimetty vastuuhenkilö. Lisäksi jää-, oheis- ja tanssituntien vetämiseen osallistuu noin 25-35 sivutoimista valmentajaa ja ohjaajaa.
Kaikki seuran valmentajat ja ohjaajat ovat tietoisia Oulun Luistelukerhon tavoitteista kohti Tähtiseura-tunnustusta ja siten jokaisen ryhmän toiminta ja toiminnan periaatteet muovautuvat Tähtiseura- periaatteiden mukaisiksi. Valmentajat ja ohjaajat laativat ryhmäkohtaiset kausisuunnitelmat,
joista käy ilmi mm. ryhmän luistelulliset ja kasvatukselliset tavoitteet sekä yhteistyömuodot vanhempien kanssa.
Hallituksen edustaja käy päätoimisten valmentajien kanssa ennen kauden alkua kehitys- ja tavoitekeskustelun. Lisäksi valmentajien toimenkuvat, työnjako ja vastuualueet käydään läpi. Hallituksessa on valmennusasioista vastaava henkilö, joka huolehtii siitä, että uusien valmentajien kanssa
tehdään asianmukaiset työsopimukset, ja että he tuntevat seuran työohjeen jo työsuhteessa aloittaessaan.

2.3

Vastuuvanhemmat ja luistelijoiden perheet

Jokaiselle ryhmälle ja joukkueelle valitaan vastuuhenkilö (yksinluistelu) tai joukkueenjohtaja (muodostelmaluistelu), joka auttaa yleisessä ryhmän toimintaan liittyvässä tiedottamisessa ja erilaisten
toimintojen organisoinnissa. Lisäksi muodostelmaluistelujoukkueissa on myös muita tehtäviä, kuten rahastonhoitaja, varustevastaava, huoltaja jne.
Lisäksi pyritään innostamaan uusien kehitysryhmien vanhempia ja muita vanhempia mukaan seuratoimintaan ja varainhankintaan, esim. aiemmin esiteltyjen työryhmien kautta.
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3.1

Valmennustoiminta ja olosuhteet

Taitoluistelukoulu

Oulun Luistelukerho ry:n valmennusryhmien toiminnan perusta on laadukas taitoluistelukoulu,
jonka toiminnasta vastaa nimetty vastuuhenkilö. Taitoluistelukouluun otetaan uusia luistelijoita
syys- ja kevätkauden alussa 3-vuotiaista alkaen. Taitoluistelukoulussa jokainen luistelija ohjataan
taitotasoaan vastaavaan ryhmään. Taitoluistelukoulussa tuetaan iloisen ja turvallisen ilmapiiriin
syntyä.
Edistyneemmät taitoluistelukoululaiset voivat jatkaa harrastustaan seuran yksin- ja muodostelmaluistelun harraste- tai kehitysryhmissä. Harrasteryhmien määrää kasvatetaan jää- ja valmennusresurssien puitteissa.
Aikuisten taitoluistelukoulutoimintaa pyritään järjestämään jääresurssien puitteissa esim. lyhytkurssien avulla.

3.2

Yksinluistelu ja muodostelmaluistelu

Yksinluistelijat kilpailevat SM-tasolla, kansallisella sekä aluetasolla. Yksinluistelijat harjoittelevat
myös yksinluistelun kehitysryhmissä.
OLK:n muodostelmaluistelujoukkueet kilpailevat sekä SM-tasolla että kansallisissa sarjoissa. Kilpailevien joukkueiden lisäksi seurassa on muodostelmaluistelun kehitysryhmiä.

3.3

Yleistä valmennustoiminnasta

Tavoitteena on pitää valmennusryhmien ryhmäkoot sen kokoisina, että laadukas harjoittelu onnistuu. Jokaiselle valmennusryhmälle tarjotaan taito- ja tavoitetason mukainen määrä jää- ja oheisharjoittelua kauden aikana.
Talvikauden harjoittelun lisäksi seura järjestää omaa kesäharjoittelua. Myös alueelliseen leiri- ja
kurssitoimintaan osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.

3.4

Olosuhteet

Oulun kaupungilta haetaan jää- ja salivuoroja kesä- ja talvikaudeksi. Oheisharjoituksia varten vuoroja haetaan liikuntahalleista sekä koulujen liikuntasaleista. Oheisharjoittelua järjestetään myös
Oulun Energia Areenalla, Oulunsalon jäähallissa, Kempeleen jäähallissa sekä Ouluhallissa.
Etäharjoittelua kuten myös etäkokouksia pidetään yllä mahdollisen koronaepidemian pitkittyessä
tai uusiutuessa. Laji -ja pedagoginen työryhmä pyrkii kehittämään ja laadullisesti parantamaan etäharjoittelun muotoja ”uuden normaalin” arjen mukaisiksi harjoituksiksi.
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4.1

Kilpailutoiminta

Testit ja katselmukset

Seura järjestää säännöllisesti STLL:n kilpailujärjestelmään kuuluvia testitilaisuuksia. Yksinluistelijoiden kilpailusarjat määrittyvät suoritettujen testien kautta. Ennen kilpailukauden alkua järjestetään
itse ja osallistutaan ns. ohjelmakatselmuksiin sekä yksinluistelussa että muodostelmaluistelussa.

4.2

STLL:n kilpailut ja kutsukilpailut

Oulun Luistelukerho ry pyrkii järjestämään aktiivisesti omia kilpailuja. Kaudelle 2021-2022 haetaan
STLL:n alaista muodostelmaluistelun kansallisten sarjojen toista valintakilpailua. Kaudelle 20212022 haetaan yksinluistelijoiden SM-noviisien ja debytanttien toista valintakisaa (20.-21.11.2021),
joka myönnettiin seuralla. Lisäksi haetaan liiton YL IC-kilpailua. Kauden aikana pyritään järjestämään jääresurssien puitteissa muodostelma- ja yksinluistelun kutsukilpailuita sekä muita tapahtumia esim. Synchrogaalat ja puhtaalle menot.
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5.1

Tuomareiden ja valmentajien koulutus

Tuomareiden koulutus

Seuran tavoitteena on kasvattaa seura- ja lajituomareiden lukumäärää Oulun alueella ja muualla
pohjoisessa Suomessa. Tämä helpottaa kilpailujen järjestämistä ja alentaa niiden kuluja. STLL:n
laajeneva testijärjestelmä edellyttää myös alueella toimivien tuomareiden lukumäärän kasvattamista. Seura tukee uusien tuomariurapolulle haluavien henkilöiden kouluttautumista taloudellisten
resurssien puitteissa. Erityistä huomiota kiinnitetään oman luistelu-uransa päättävien nuorten kouluttamiseen.
Myös seuran nykyisten ja uusien tuomareiden koulutukseen on varauduttu talousarviossa. Tuomarit kouluttavat puolestaan seuran toimijoita, vanhempia ja luistelijoita sääntö- ja testiasioissa sekä
osallistuvat ohjelmakatselmuksiin.

5.2

Valmentajien koulutus

Valmentajia ohjataan osallistumaan sekä seuran sisäisiin että STLL:n, PoPLin ja muiden tahojen
järjestämiin koulutuksiin. Seura tukee kaikkien ohjaajiensa ja valmentajiensa kouluttautumista taloudellisten resurssien puitteissa (esim. matka-avustukset ja/tai osallistumismaksut). Erityistä huomiota kiinnitetään valmentajan urapolusta kiinnostuneiden nuorten kouluttamiseen.
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6.1

Seuratoiminta

Seuratapahtumat

Seura järjestää ”uuden normaali arjen” puitteissa syyskauden alkupuolella seurapäivän, jonka yhteydessä pidetään kirpputori. Myös koko seuran yhteinen vanhempainilta on tarkoitus järjestää sopivana aikana.
Lisäksi seura järjestää itse tai välittää tietoa lajitietoutta ja luistelijoiden hyvinvointia edistävistä luennoista ja tilaisuuksista. Vanhemmille ja luistelijoille järjestetään tarpeen mukaan sääntökoulutusta.

6.2

Seuratuotteiden myynti

Seura tiedottaa edelleen erilaisten seuratuotteiden (mm. pipo, takki, fleecejakku) myynnistä omakustannushintaan. Lisäksi seuralla on myynnissä pienempiä seuratuotteita.
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7.1

Varainhankinta

Kioski

Seura jatkaa edelleen kioskitoimintaa Oulun Energia Areenalla, jos Koronatilanne sen sallii. Kioski
on avoinna pelien ja isompien tapahtumien aikaan. Seuran kaikki kilpailevat luistelijat (perheet)
ovat velvoitettuja osallistumaan kioskitalkoisiin. Kilpaileminen ei ole mahdollista, jos perhe ei sitoudu hoitamaan kioskitalkootehtäviä.

7.2

Kevätnäytös

Seura on järjestänyt keväisin Oulun Energia Areenalla kevätnäytöksen, joka on tärkein yksittäinen
varainhankintatapahtuma. Se on seuran paikallisen näkyvyyden, uusien luistelukoululaisten hankkimisen ja tunnettuuden lisäämisen kannalta keskeinen tapahtuma. Näytöksessä esiintyvät kaikki
seuran luistelijat taitoluistelukoulusta aikuisiin asti. Kevätnäytöksen talkoisiin osallistuvat kaikki ryhmät ja joukkueet. Vuonna 2021 kevätnäytöstä ei voida järjestää koronatilanteen vuoksi.

7.3

Varainhankintakampanjat

Varainhankinta -ja markkinointityöryhmä pitää yllä seuran yhteistyösuhteita ja hankkii uusia. Seura
järjestää lisäksi vuosittain erillisiä varainhankintakampanjoita (esim. vuosikalenteri).
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7.4

Tila- ja toiminta-avustukset

Seura hakee vuosittain Oulun kaupungin avustuksia toimintaansa (tila-avustus ja toiminta-avustus). Hallitus seuraa aktiivisesti erilaisten avustusten hakemismahdollisuuksia koronan aiheuttaman epävakaan taloudellisen tilanteen vuoksi.
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8.1

Tiedotus ja viestintä

Sisäinen tiedotus ja viestintä

Seura panostaa avoimeen ja aktiiviseen sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen ja viestintään.
Luistelijoiden vanhemmille järjestetään kauden alussa tiedotustilaisuus, jossa kerrotaan mm. taitoluistelusta urheilulajina, harjoittelumuodoista, harrastusvälineistä sekä seuran tulevan kauden toiminnasta ja muista ajankohtaisista asioista. Lisäksi yksinluistelijoille ja heidän vanhemmilleen pidetään kilpailuinfo, joissa käydään läpi yksinluistelun testijärjestelmää, tähtiarviointia, laajennettua
tähtiarviointia, ISU-arviointia, tuomaritoimintaa ja kilpailijan vastuita kilpailuissa.
Hallituksen kokouksista laaditaan tiedote, joka julkaistaan seuran nettisivulla. Muita seuratiedotteita
laaditaan tarpeen mukaan. Työryhmät tiedottavat hallitusta toiminnastaan ja vastuualueidensa kuulumisistaan. Seuran tiedottaminen hoidetaan pääasiallisesti MyClub-järjestelmän kautta. MyClubjärjestelmää hyödynnetään myös laskutuksessa.
Valmentajat tiedottavat WhatsApp-viestein ja/tai sähköpostilla jääaikapoikkeuksista ja muista äkillisistä harjoitusaikamuutoksista.
Sähköisen tiedottamisen (nettisivut, FB, IG) kanavia pidetään aktiivisesti yllä. Hallitus ottaa myös
säännöllisesti kantaa heille esitettyihin kysymyksiin ja toiveisiin.

8.2

Media- ja PR-toiminta

Seura tiedottaa ja tarjoaa aktiivisesti tietoa toiminnastaan eri tiedotusvälineille.
Seura ja sen toimijat osallistuvat aktiivisesti erilaisiin Oulun alueen liikunta- ja kulttuuritapahtumiin.
Seuran luistelijat näkyvät myös tukijoiden ja yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa.
Seura pyrkii vaikuttamaan siihen, että kaupungin jäänjakopolitiikka huomioisi taitoluistelun harjoitustarpeet ja erityispiirteet entistä paremmin.

9

9.1

Lajikohtainen yhteistyö

Lajiliitto

Seuran edustaja osallistuu STLL:n kevät- ja syyskokouksiin, seuraparlamentteihin sekä muihin jäsenseuroille tarkoitettuun toimintaan. Vaikutetaan siihen, että STLL:n hallituksessa ja työryhmässä
on pohjoisen alueen edustaja/edustajia.
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Tähtiseura-työryhmä on aktiivisesti yhteydessä lajiliittoon ja pyrkii hyvässä yhteistyössä saattamaan Oulun Luistelukerhon Tähtiseuraksi kauden 2021 aikana.
Muodostelma- ja yksinluistelun edustajat osallistuvat vuosittain järjestettäville kehitys- ja koulutuspäiville.

9.2

Aluetoiminta

Seura osallistuu aktiivisesti STLL:n pohjoisen alueen kutsukilpailutoimintaan.
Yhteistyössä pohjoisen alueen aluepäällikön kanssa kehitetään muuta aluetoimintaa (esim. ohjaajakoulutus) ja hallituksen nimeämä osallistuja osallistuu aluekokouksiin, joita järjestetään alueen
kutsukilpailuiden yhteydessä.
Oulussa 27.4.2021
Oulun Luistelukerho ry:n hallitus
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