Oulun Luistelukerho ry
TOIMINTASUUNNITELMA 2019-2020
1. Yleistä
1.1 Toiminta-ajatus
Oulun Luistelukerho ry on taitoluistelun erikoisseura, joka kuuluu Suomen Taitoluisteluliittoon.
Toiminta-ajatuksena on taitoluistelun edistäminen Oulun ja sen lähikuntien alueella. Seurassa opetetaan
taitoluistelutaitoja sekä ylläpidetään ja kehitetään lajikulttuuria. Seura toimii kilpaluistelun edistämiseksi
kotimaisella ja kansainvälisellä tasolla yksin- ja muodostelmaluistelussa.
Seura edistää erityisesti lasten ja nuorten liikuntaharrastusta sekä tukee liikunnalliseen elämäntapaan
kasvamista. Luistelijoille tarjotaan iloisia elämyksiä taitoluistelun parissa. Arvot, joiden pohjalta seura
toimii, ovat yksilön arvostaminen, tasapuolisuus, liikunnan ilo ja yhteistyö. Seurassa halutaan tukea
kokonaisvaltaisesti urheilijaksi kasvamista. Kauden tavoitteena on kehittää yksilöllisen palautteen
antamista ja työkalujen kehittämistä tätä tarkoitusta varten. Hallituksen ulkopuolelle perustetaan
kehitystyöryhmä palaute- ja tavoitejärjestelmän kehittämiseen.
1.2 Tavoitteet
Oulun luistelukerho ry on Pohjois-Suomen johtava taitoluistelun erikoisseura. Se tarjoaa korkeatasoista
valmennusta ja mahdollisuuden kehittyä lajin parissa kansainväliselle huipulle asti. Luistelijoiden valmennus
on laadukasta ja vastuullista. Harrastus- ja kilpailutoiminta on aktiivista. Tavoitteena on taata jokaiselle
halukkaalle lapselle mahdollisuus oppia luistelun perustaidot ja mahdollisuus harrastaa luistelua joko
harraste- tai kilparyhmissä.
Oulun Luistelukerho ry on toimintaansa arvioiva ja aktiivisesti kehittävä seura, joka toimii monipuolisesti ja
laadukkaasti eri toimintasektoreillaan. Seura viestii aktiivisesti toiminnastaan.
Seurassa on hyvätasoinen 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 sen jäsenet jakavat vastuun ja tehtävät laajalti. Seuraa johtaa
ammattimaisesti ja tavoitteellisesti toimiva hallitus. Seuran toiminnassa vallitsee hyvä yhteishenki.
Jatkuvuuden takaamiseksi seuran toimintajärjestelmä on dokumentoitu.
Seuran talouden suunnittelussa varaudutaan seuran toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen. Myös
varainhankinta on aktiivista. Talouden kehittymistä seurataan säännöllisesti.
2. Organisaatio
2.1 Hallitus
Hallitus vastaa puheenjohtajansa johdolla seuran sääntöjen mukaisesta toiminnasta. Kullakin hallituksen
jäsenellä on oma toiminnallinen vastuualueensa. Hallitus arvioi ja kehittää aktiivisesti seuran toimintaa.
Tavoitteena on, että yhdistystoiminnan vapaaehtoisuudesta ja vuosittaisesta toimijoiden vaihtuvuudesta

huolimatta seuran toiminta on jatkuvaa, ennakoitavaa ja tavoitteellista sekä keskeisten toimintojen osalta
dokumentoitua.
Hallitus toimii yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa vanhempien, valmentajien, luistelijoiden, tuomareiden,
lajiliiton sekä muiden toimijoiden kanssa.
Seura lähettää aktiivitoimijoitaan osallistumaan seuratoiminnan kehittämiseen tähtääviin koulutuksiin
(esim. POPLIn koulutukset).
2.2 Valmentajat
Oulun luistelukerho ry panostaa ammattitaitoisiin valmentajiin. Seurassa on yksinluistelun ja
muodostelmaluistelun päävalmentajat. Taitoluistelukoulun toiminnasta vastaa nimetty vastuuhenkilö.
Seurassa on myös kuukausipalkkaiset yksinluistelu- ja muodostelmaluisteluvalmentajat. Lisäksi jää-, oheisja tanssituntien vetämiseen osallistuu noin 35-45 sivutoimista valmentaja ja ohjaajaa.
Kaikki seuran 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 vastuuvanhempi, joka auttaa yleisessä ryhmän toimintaan
liittyvässä tiedottamisessa ja talkoolaisten organisoinnissa.
Lisäksi pyritään innostamaan uusien kehitysryhmien vanhempia ja muita vanhempia mukaan
seuratoimintaan ja varainhankintaan.
3. Valmennustoiminta ja olosuhteet
3.1 Taitoluistelukoulu
Oulun luistelukerho ry:n valmennusryhmien toiminnan perusta on laadukas taitoluistelukoulu (noin 200
lasta), jonka toiminnasta vastaa nimetty vastuuhenkilö. Taitoluistelukouluun otetaan uusia luistelijoita syysja kevätkauden alussa 3-vuotiaista alkaen. Taitoluistelukoulussa jokainen lapsi 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 ja harjoittelevat taito- ja ikätason mukaisissa sarjoissa ja ryhmissä. Lisäksi seurassa
on yksinluistelun kehitysryhmiä. Kauden kehittämistavoitteena on yksinluistelun alue-/harrastusryhmien
käynnistäminen.
OLK:n muodostelmaluistelujoukkueet kilpailevat sekä SM-tasolla että kansallisissa sarjoissa. Seuran
kahdeksan kilpailevaa muodostelmaluistelujoukkuetta jatkavat kaudella 2019-2020. Kilpailevien
joukkueiden lisäksi seurassa on muodostelmaluistelun kehitysryhmiä, joissa harjoitellaan
perusluistelutaitoja ja muodostelmaluistelun alkeita.
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 Linnanmaalla, Oulunsalossa ja
Raksilassa. Myös alueelliseen leiri- ja kurssitoimintaan osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.
3.4 Olosuhteet
Oulun kaupungilta haetaan jää- ja salivuoroja kesä- ja talvikaudeksi Oulun Energia Areenalle, Linnanmaan ja
Oulunsalon jäähalleihin. Lisäksi jäävuoroja haetaan Kempeleen jäähallista sekä Raksilan harjoitushallista.
Oheisharjoituksia varten vuoroja haetaan Raksilan uimahallista, Värtön ja Linnanmaan liikuntahalleista sekä
koulujen liikuntasaleista. Oheisharjoittelua järjestetään myös Oulun Energia Areenalla, Oulunsalon
jäähallissa sekä Ouluhallissa.
4. Kilpailutoiminta
4.1 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.
Kauden tavoitteena on tuoda tuomaritoimintaa lähemmäksi luistelijoiden arkea.
4.2 STLL:n kilpailut ja kutsukilpailut
Oulun Luistelukerho ry pyrkii järjestämään aktiivisesti omia kilpailuja. Kaudelle 2019-2020 ei haeta STLL:n
alaisia kilpailuita Oulunsalon jäähallin remontista aiheutuvien epävarmojen jääresurssien vuoksi. Seura
pyrkii järjestämään yksinluistelun kutsukilpailut kuluvan kauden aikana.
Kauden aikana pyritään järjestämään pienimuotoisia omille luistelijoille tarkoitettuja kutsu- ja
improvisaatiokilpailuja sekä näytösluontoisia tapahtumia (synchrogaalat). Jääresurssien puitteissa pyritään
järjestämään Pohjoisen alueen muodostelmaluistelun aluemestaruuskilpailut.

5. Tuomareiden ja valmentajien koulutus
5.1 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.
6. Seuratoiminta
6.1 Seuratapahtumat
Seura järjestää syyskauden alkupuolella seurapäivän, jonka yhteydessä pidetään kirpputori.
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 organisoi edelleen erilaisten seuratuotteiden (mm. pipo, takki, fleecejakku) myyntiä
omakustannushintaan. Lisäksi seuralla on myynnissä pienempiä seuratuotteita.
7. Varainhankinta
7.1 Kioski
Seura jatkaa edelleen kioskitoimintaa Oulun Energia Areenalla. 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 järjestää keväällä 2020 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.

7.3 Varainhankintakampanjat
Seura järjestää lisäksi vuosittain erillisiä varainhankintakampanjoita (esim. vuosikalenteri).
Seura pitää yllä yhteistyösuhteita oleviin tukijoihin ja hankkii uusia.
7.4 Tila- ja toiminta-avustukset
Seura hakee vuosittain Oulun kaupungin avustuksia toimintaansa (tila-avustus ja toiminta-avustus).

8. Tiedotus ja viestintä
8.1 Sisäinen tiedotus ja viestintä
Seura panostaa avoimeen ja aktiiviseen sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen ja viestintään mm. hallituksen
ja valmentajien välillä.
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,
tuomaritoimintaa ja kilpailijan vastuita kilpailuissa.
Hallituksen kokouksista laaditaan tiedote, joka julkaistaan seuran nettisivulla. Muita seuratiedotteita (esim.
kaudenaloitusta koskien) laaditaan tarpeen mukaan.
Viikkojäävuorot ilmoitetaan seuran nettisivuilla. Valmentajat tiedottavat s-postilla ja tekstiviestein
jääaikapoikkeuksista ja muista äkillisistä harjoitusaikamuutoksista.
Sähköisen tiedottamisen (nettisivut, FB) kanavia kehitetään ja laajennetaan tarpeen mukaan. Hallitus ottaa
aktiivisesti 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 erityispiirteet
entistä paremmin.

9. Lajikohtainen yhteistyö
9.1 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.
Muodostelmaluistelun edustajat osallistuvat vuosittain järjestettäville muodostelmaluistelun
kehityspäiville.
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.

