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1 Saatteeksi 

 

Uusi luistelukausi on käynnistynyt! Toivotamme kaikki nykyiset ja uudet jäsenet lämpimästi 
tervetulleiksi Koovee Taitoluistelun toimintaan vuodelle 2022–2023!  

Tässä infopaketissa kerromme tärkeimpiä asioita jaostomme toimintaperiaatteista ja tapahtumista sekä 
syys- että kevätkaudella, joten tämä tiedote kannattaa lukea huolella läpi ja laittaa talteen.  

Taitoluistelua on harrastettu seurassamme vuodesta 1960 lähtien. Olemme Suomen Taitoluisteluliiton 
jäsenseura ja Suomen Olympiakomitean Tähtiseura. Kooveessa luistelee lähimmäs 300 lasta ja nuorta 
sekä työskentelee noin 20 valmentajaa ja ohjaajaa. Olemmekin kasvaneet yhdeksi Suomen suurimmista 
yksinluisteluseuroista! Kooveessa pääset harrastamaan yksinluistelua ammattitaitoisten valmentajien 
opeissa omalla taito- ja tavoitetasollasi.  

Seuran työntekijöiden lisäksi tätä toimintaa pyörittää hieno ja innostunut joukko vanhempia 
vapaaehtoisina. Toiminnassa mukana oleminen tuo paljon uusia kokemuksia, ystävyyssuhteita ja kivaa 
yhdessä tekemistä. Jotta kaikki meistä jaksaisivat tehdä tätä tärkeää työtä jatkossakin, toivoisimme lisää 
väkeä toimintaan. Jos koet, että sinulla olisi osaamista tai kiinnostusta esimerkiksi toiminnan 
kehittämiseen, niin ole rohkeasti yhteydessä johtokunnan jäseniin. Olet lämpimästi tervetullut, vaikka 
pienelläkin panoksella mukaan toimintaan! 

Tärkeä osa harrastustoimintaamme on taitoluistelujaoston järjestämät tapahtumat, kilpailut ja 
luistelunäytökset. Järjestämme tulevana kautena yksinluistelun SM-sarjojen 2.valintakilpailun sekä 
Kansallisten sarjojen lohkokilpailun. Molemmat kilpailut ovat Suomen Taitoluisteluliiton alaisia 
kilpailuja, joissa tullaan näkemään kilpa- ja huippuluistelun kärkinimiä. Tulevien kilpailutapahtumien 
järjestelytehtävät etenevät pikkuhiljaa, mutta varmasti. Jo tässä vaiheessa tulee kuitenkin kääntyä 
suuren voimavaran, eli talkooväen puoleen. Onnistunut kilpailujen läpivienti vaatii ison joukon aktiivisia 
ja innokkaita talkoolaisia erilaisiin tehtäviin. Luethan tarkemmin talkoovelvoitteista tästä infokirjeestä.  

 

Hyvää syksyä, 

Koovee Taitoluistelun johtokunnan puolesta 
 

Jukka Koskio 
Koovee ry Taitoluistelujaosto 
Puheenjohtaja 

  



 

 

 

 

 

2 Seuran työntekijät 

2.1 Valmentajat ja tuntivalmentajat/-ohjaajat

• Christina Wendelin 
christina.wendelin@koovee.fi  
044 9794059  
 

• Laura Tykkyläinen 
laura.tykkylainen@koovee.fi 
044 984 7568 
 

• Minna Järvinen  
minna.jarvinen@koovee.fi  
040 5454519  
 

 

• Tiia Henriksson  
 Opintovapaalla 

 

 
 

Tuntivalmentajat/ -ohjaajat:  
Anni Järvenpää 
Elli Miina 
Helmi Valorinta 
Jenni Saarinen 
Julia Litukka 
Kerttu Mäkinen 
Nea Koukonen 
Neea Zins 
Olivia Ranta 
Sofia Korsumäki  
Sonja Rosqvist 
 
Kilparyhmien tanssiopettaja Clarissa Mathlin 
 
 
 

2.2 Toimisto 

Rosa-Maria Salonen 
Seura- ja huippu-urheilukoordinaattori 
Sarvijaakonkatu 32 (2krs) 33540 Tampere (Toimisto arkisin auki 08.30-16.30) 
rosa-maria.salonen@koovee.fi 
044 774 8851 

 
Yhteydenotto seuran työntekijöihin: 

Kaikki valmennukseen ja harjoitteluun liittyvät asiat tulee selvittää ensisijaisesti oman ryhmän 
vastuuvalmentajan kanssa. Jäsenrekisteriin, laskutukseen ja muissa toimintaan liittyvissä asioissa ota yhteys 
Seura- ja huippu-urheilukoordinaattoriin. Vastuuvalmentajien viikoittaiset vapaapäivät saattavat vaihdella ja ne 
tullaan ilmoittamaan viikoittaisten harjoitusaikataulujen yhteydessä. Valmentajat vastaavat puheluihin sekä 
viesteihin ainoastaan työaikana, eivät vapaapäivinään, joten huomioitahan tämän kun/jos asiaa heille on.  

3 Johtokunnan jäsenet

Johtokunnan jäsenet kaudella 2022-2023: 
Jukka Koskio, pj.  
Mari Vuorinen vpj. 
Heidi Valtatie 
Johanna Palmio 
Laura Päivistö  
Ville Kauppinen 
Marjo Volotinen-Maja 
Tom Hannelius 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jukka Koskio toimii jaoston puheenjohtajana ja Mari Vuorinen varapuheenjohtajana. Uusi johtokunta valitaan 
kevätkokouksessa 2023 Koovee Ry:n säännön mukaisesti Jaoston puheenjohtajaan voi olla yhteydessä sähköpostitse tai 
puhelimitse (parhaiten tavoitettavissa arkisin klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin). 

Yhteystiedot: jukka@koskio.fi, 040 023 9299 

  

mailto:christina.wendelin@koovee.fi
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https://kooveefin-my.sharepoint.com/personal/rosa-maria_salonen_koovee_fi/Documents/Tiedostot/Koovee%20hallinnolliset%20asiat/rosa-maria.salonen@koovee.fi


 

 

 

4 Työryhmät ja vastuuhenkilöt 

Kaudesta 2013–2014 alkaen olemme toimineet 
työryhmäperusteisesti. Näin saamme enemmän 
ihmisiä toimintaan mukaan, jolloin sekä työmäärä 
että vastuu toiminnasta jakautuu useammille 
henkilöille. Työryhmät vastaavat melko itsenäisesti 
omasta alueestaan ja saavat päättää parhaat 
käytännöt tehtävien hoitamiseksi. Työryhmien 
tarkoituksena on toiminnan mahdollisimman 
tehokas suunnittelu, sekä nopea ja selkeä toteutus 
laadukkaan lopputuloksen saamiseksi. Työryhmiin 
kuuluu jäseniä niin johtokunnasta kuin johtokunnan 
ulkopuoleltakin. Kaikkiin työryhmiin otamme 
mielellämme lisää aktiivisia jäseniä!  

 

 

Varainhankinta-, kotikilpailu- ja näytöstyöryhmiin 
tarvitsemme vapaaehtoisia osallistumaan työryhmän 
toimintaan ja järjestelytehtäviin. Toiminnan 
suunnittelu sekä varsinkin tiedon ja tavaroiden jako 
sujuu parhaiten, kun jokaisesta luisteluryhmästä on 
työryhmissä oma edustaja.  

 

 

 

 

Talousvastaava 
Ville Kauppinen 
taitoluistelu@koovee.fi  
 
Kilpailusihteeri 
Heidi Valtatie 
kilpailusihteeri.koovee@gmail.com 
 
Kilpailuihin liittyvä ISU-vastaava 
Jukka Koskio  
 
Taloustyöryhmä  
Jukka Koskio, Ville Kauppinen, Mari Vuorinen, Rosa-Maria 
Salonen 
 
Varainhankinta  
Zea Kingelin-Orrenmaa  
 
Kotikilpailujen kisatiimi  
Ilmoittaudu kisatiimiin johtokunnan jäsenen kautta. 
Kioski: Marika Peltoniemi  
Tuomareiden muonitus: Kirsi Mäntysaari-Ukkola 
 
Näytösjärjestelyt 
Ilmoittaudu näytöstiimiin johtokunnan jäsenen kautta 
 
Tapahtumat 
Rosa-Maria Salonen, Tom Hannelius 
 
Tähtiseuraohjelma (Lapset ja nuoret sekä huippu-
urheilu) 
Rosa-Maria Salonen, Jukka Koskio 
 
Markkinointi 
Rosa-Maria Salonen, Tom Hannelius 

5 Tiedotus 

5.1 Sisäinen tiedotus 

Jaoston sisäinen tiedotus hoidetaan pääosin myClub -järjestelmän kautta (tiedotteet ohjautuvat jäsenien 
sähköpostiin) ja kiireisissä asioissa käytetään seuran sisäistä WhatsApp-ryhmää (Kutsulinkki ryhmään). Muu tapa 
viestiä on ryhmäyhdyshenkilöiden kautta, luistelijoiden ja vanhempien WhatsApp-ryhmät, viikoittaiset tiedotteet 
harjoitusaikataulujen yhteydessä, nettisivut ja sosiaalisen median kanavat. Ryhmäyhdyshenkilöt toimivat tärkeänä 
linkkinä tiedotusasioissa ja jokaisesta luisteluryhmästä tarvitaan yksi vanhempi tähän tehtävään. Kauden 2022–
2023 ryhmyrit tullaan vahvistamaan vanhempainilloissa. 

Johtokunta laatii tarvittaessa yleisen tiedotteen johtokunnan kokouksissa päätetyistä asioista. Tiedote jaetaan 
myClubin kautta sähköpostitse jäsenille. Tavoitteenamme on lisätä toiminnan avoimuutta ja parantaa tiedotusta 
seuran sisällä. 

Kaikkien ryhmien vanhemmille järjestetään vanhempainillat syyskauden alkaessa. Mikäli kauden aikana ilmenee 
tarvetta muille info- tai tiedotustilaisuuksille, johtokunta vastaa niiden järjestämisestä.  

 

 

 

mailto:taitoluistelu@koovee.fi
https://kooveefin-my.sharepoint.com/personal/rosa-maria_salonen_koovee_fi/Documents/Tiedostot/Sopimukset%20ja%20hallinnolliset%20asiat/kilpailusihteeri.koovee@gmail.com
https://chat.whatsapp.com/HN8REbU9j9kD74aThd0t9w


  

 

5.2 Markkinointi ja viestintä 

Markkinointiin ja viestintään käytetään omien nettisivujen lisäksi sosiaalista mediaa (Facebook ja Instagram) sekä 
paikallisia sanomalehtiä. Paikallislehtiin pyritään saamaan juttuja, kuvia ja mainoksia seuran 
taitoluistelutoiminnan näkyvyyden lisäämiseksi. Toivomme, että somessa olevat käyvät seuraamassa Koovee 
Taitoluistelun Facebook- ja Instagram-tilejä ja jakavat ahkerasti mainoksiamme ja julkaisuja omissa profiileissaan 
ja eri ryhmissä. 

Luistelijoiden nimiä ja kuvia voidaan käyttää Koovee Taitoluistelun nettisivuilla sekä muussa mainos- ja 
markkinointitarkoituksessa ilman erillistä ilmoitusta. Mikäli et suostu kuvien tai nimien julkaisuun, niin ilmoita 
siitä myClubiin rekisteröityessäsi ja Seura- ja huippu-urheilukoordinaattorille. 

Koovee Taitoluistelun nettisivut ovat: koovee.fi/taitoluistelu (huomaa muuttunut osoite) 

 

 

5.3 Perheiden velvollisuus huolehtia sovituista päivämääristä 

Kauden aikana tulee paljon infoa, ilmoittautumisia ja deadlineja. Pidättehän huolen, että hoidatte asiat 
mahdollisimman pian ja/tai laitatte pyydetyt aikataulut itsellenne muistiin. Aikatauluista kiinni pitäminen 
vaikuttaa olennaisesti työntekijöiden työkuormaan ja työssä jaksamiseen. Unohtelut ja viime tippaan jättämiset 
työntekijöille ylimääräistä työtä, kun asioista tarvitsee muistutella useampaan otteeseen tai tehtävää ei voi tehdä 
suunniteltuna ajankohtana.

 

6 Harjoitusten alkaminen ja ilmoittautuminen kaudelle 2022-2023 

Ilmoittautuminen kauden 2022–2023 ryhmiin on tapahtunut toukokuussa 2022 myClubin kautta. Huolehdithan, 
että ilmoittautuminen jäsenrekisteriin on tehty lapsen tiedoilla. Huoltajien nimet ja yhteystiedot tallennetaan 
erikseen lapsen tietoihin. Jäsenprofiilin viestiasetuksista voit valita mihin sähköposteihin haluat yhteisön tiedotteet, 
laskut ja muut ilmoitukset. Tarkistathan, että jäsentiedoissa on sellainen sähköpostiosoite, jota käytät aktiivisesti. 
Huomioithan myös, että harjoituksiin saa osallistua vasta sitten, kun luistelijan ilmoittautuminen myClub-
jäsenrekisterissä on kunnossa ja harrastaja on hankkinut Suomen Taitoluisteluliiton harraste- tai kilpailupassin.   
  
Viikkokohtaiset harjoitusvuorot lähetetään kaikille myClubin kautta jäsentietoihin ilmoitettuun 
sähköpostiosoitteeseen. Harjoitusvuorot on hyvä tarkistaa viikoittaisista harjoituslistoista vaikkakin ryhmälle olisi 
tiedotettu vakiot harjoitusajat. Ryhmämuutoksista tulee aina keskustella oman ryhmän vastuuvalmentajan 
kanssa. Kun luistelijalla tapahtuu ryhmämuutos, niin ilmoita siitä aina sähköpostilla Seura- ja huippu-
urheilukoordinaattorille

6.1 Harjoitusvuorot ja ryhmien vastuuvalmentajat  

Kauden 2022–2023 ryhmien vastuuvalmentajat: 
 
KILPARYHMÄT: 
K1: Minna Järvinen 
K2: Minna Järvinen 
K3: Laura Tykkyläinen 
K4: Christina Wendelin  
 
ALKEISKILPA:  
TIMANTIT (T): Christina Wendelin  
 
LUISTELUKOULUN JATKORYHMÄ:  
TEMPPUILLEN TAITAVAKSI (TT): Laura Tykkyläinen  
 

HARRASTEKILPA: 
H1-ryhmä: Neea Zins 
H2-ryhmä: Neea Zins  
 
KOULUIKÄISTEN HARRASTERYHMÄT:  
O-ryhmä: Nea Koukonen 
F-ryhmä: Nea Koukonen  
 
LUISTELUKOULUTRYHMÄT:  
Laura Tykkyläinen ja Sonja Rosqvist 
 

 

https://www.facebook.com/kooveetaitoluistelu/
https://koovee.fi/taitoluistelu/
https://www.instagram.com/kooveetaitoluistelu/?hl=en


 

 

 

Viikosta 36 lähtien pyrimme noudattamaan ryhmien vakioita harjoituspäiviä- ja vuoroja. Koulujen loma-ajat, 
juhlapyhät, jääkiekkoturnaukset/-pelit, taitoluistelijoiden kilpailut ja testit, näytökset sekä muut jäähalleissa 
järjestettävät tapahtumat saattavat aiheuttaa muutoksia tai peruutuksia harjoitusaikoihin. Harjoitusajat tulee 
viikoittain tarkistaa harjoitusaikatauluista. Kauden aikana harjoitustaukoa tulee myös joulun ja pääsiäisen tienoilla.  
 
7 Luistelumaksut 

7.1 Maksut kaudella 2022–2023 

Jokaisen ryhmän kausimaksu perustuu valmentajien ehdottamaan ja johtokunnan hyväksymään kauden 
kokonaisharjoitustuntimäärään. Kausimaksu sisältää harjoitustila/jäävuokran sekä valmentajien palkkakulut. 
Jäävuorojen hintoja tarkistetaan kausittain. Ryhmien kausitoimintaan sitoudutaan yhdeksi toimintakaudeksi 
kerrallaan. Kilparyhmien luistelijoita koskeva kesken kauden irtisanomisaika on 2kk.  

Kausimaksu laskutetaan kuukausittain (9 tai 10 laskutettavassa laskuerässä). Laskuerää maksaessasi käytä aina 
laskussa olevaa viitenumeroa, jotta maksu kohdistuu oikealle luistelijalle.  

Kilparyhmien tanssitunnit ja muut ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemät valmennukset, tuomaroinnit, fyysiset 
testit tai koreografiat laskutetaan erikseen ja eivät näin ollen sisälly kausimaksuun.   

Kausimaksun lisäksi Koovee ry laskuttaa lajijaostojen jäseniltä perinteisesti jokaiselta toimintakaudelta 
jäsenmaksun kauden alkaessa. Jaostojen jäsenet, toimihenkilöt ja johtokunnan jäsenet tullaan laskuttamaan 15,00e 
tai 25,00e jäsenmaksulla. Katso Kooveen jäsenedut täältä: https://koovee.fi/jasenedut/ 

Johtokunta pidättää oikeuden tarkistaa kausimaksut ja muuttaa maksuja kauden aikana, mikäli tulo- tai kulupuolella 
tapahtuu merkittäviä muutoksia kauden aikana. 

Maksusuorituksia seurataan ja niistä lähetetään muistutusviestejä. Erääntyneiden laskujen perintä on ulkoistettu 
Vismalle. Mikäli luistelijan maksuja ei ole maksettu eikä maksukehotukseen reagoitu, tullaan luistelijalta epäämään 
harjoittelumahdollisuus. Sovi maksuohjelmasta aina talousvastaavan kanssa etukäteen, ettei laskutuksen ja 
maksujen mahdollisen perinnän kanssa jouduta ikäviin tilanteisiin.  

Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä: taitoluistelu@koovee.fi ja/tai rosa-maria.salonen@koovee.fi 

Koovee ry, yritykset ja yksityishenkilöt haluavat olla tukena Kooveen urheilijoille. Koovee ry:n johtokunta on 
syyskuussa 2020 perustanut Monen lajin mestarin -tukirahaston. Tukirahasto on perustettu tukemaan Kooveen 
urheilijoita, harrastajia ja liikkujia, jotka olisivat muuten vaarassa jäädä Kooveen toiminnasta ulkopuolelle 
taloudellisista syistä johtuen. Tukirahasto myöntää avustuksia ja stipendejä ensisijaisesti harrastamisen kiinteisiin 
kuluihin, jotka myönnetään toimintakausi kerralla. Lue tarkemmin aiheesta ja katso tukirahastokriteerit täältä. 

 
7.2 Harjoitusten korvaaminen ja poissaolot  

Harjoituksia ei ole mahdollista korvata. Poikkeuksena on koulunkäynnin (lukujärjestyksen) aiheuttama tilanne, jossa 
luistelijalla ei ole koulun kiinteän lukujärjestyksen vuoksi mahdollista ehtiä oman luisteluryhmänsä harjoituksiin. 
Tällaisissa tapauksissa asiasta neuvotellaan ryhmän vastuuvalmentajan kanssa ja valmentaja mahdollisuuksien 
mukaan osoittaa korvaavan jääajan tai muun harjoituksen. Toinen harrastus, koulun retkipäivät, leirikoulut, 
riparitapaamiset ym. eivät ole peruste harjoitusten korvaamiselle.  

Kooveessa harjoittelu on suunnitelmallista, joten poissaoloista tulee ilmoittaa hyvissä ajoin. Etenkin K-, H- ja 
Timantit-ryhmien tulee ilmoittaa poissaoloista hyvissä ajoin vastuuvalmentajalle. Muutoin valmentajat 
edellyttävät, että kaikki K-, H-, ja Timantit-ryhmien luistelijat ovat sitoutuneet osallistumaan kaikkiin valmentajien 
suunnittelemiin harjoituksiin kauden aikana. 

 
 

https://koovee.fi/jasenedut/
https://kooveefin-my.sharepoint.com/personal/rosa-maria_salonen_koovee_fi/Documents/Tiedostot/Sopimukset%20ja%20hallinnolliset%20asiat/taitoluistelu@koovee.fi
https://kooveefin-my.sharepoint.com/personal/rosa-maria_salonen_koovee_fi/Documents/Tiedostot/Sopimukset%20ja%20hallinnolliset%20asiat/rosa-maria.salonen@koovee.fi
https://koovee.fi/seura/monen-lajin-mestarin-tukirahasto/


 

 

  

 

 

7.3 Sairastapaukset ja luisteluharrastuksen lopettaminen 

Pidemmät sairaudesta tai loukkaantumisesta johtuvat poissaolot, joiden aikana luistelija on kokonaan estynyt 
osallistumasta ryhmän toimintaan, huomioidaan kausimaksussa lääkärintodistusta vastaan. Sairas- ja 
loukkaantumistapauksissa on 2 viikon omavastuuaika ennen kuin hyvityksiä maksuihin suoritetaan (lähetä 
lääkärintodistus seura- ja huippu-urheilukoordinaattorille tai talousvastaavalle).  

Luistelijan lopettaessa harrastus, tulee hänen ilmoittaa siitä välittömästi omalle vastuuvalmentajalle sekä 

Seura- ja huippu-urheilukoordinaattorille. Kilparyhmään kuuluvan luistelijan lopettaessa kesken kauden 
irtisanomisaika on 2kk.  

 

8 Harrastaja- ja kilpailupassit  

Jokaisella Suomen Taitoluisteluliiton jäsenseurassa luistelevalla tulee olla joko harrastaja- tai kilpailupassi. 
Myös valmentajilta, ohjaajilta, arvioijilta, liiton kouluttajilta ja toiminimellä toimivilta henkilöiltä edellytetään 
toimihenkilöpassia.  

Vanhemmat vastaavat siitä, että luistelijan passi on hankittu ja vakuutus on voimassa koko kilpailukauden. 
Luistelupassin yhteydessä on suositeltavaa hankkia Pohjolan kattava Sporttiturva-vakuutus. Mikäli 
luistelijalla on oma tapaturmavakuutus, on varmistettava, että siinä on urheilutapaturmakorvaavuusehto. 
Passia tai vakuutustodistusta ei tarvitse esittää valmentajille. Ohjeet passin hankintaan löytyvät täältä.  

Luistelukoululaisten vakuutuksellinen luistelupassi hankitaan keskitetysti seuran toimesta (luistelukoulupassi 
sisältyy luistelukoulun osallistumismaksuun). Luistelukoulupassi mahdollistaa harjoittelun enintään kaksi kertaa 
viikossa. Huom. mikäli lapsi siirtyy kesken kauden luistelukoulusta 2–3 kertaa viikossa harjoittelevien 
ryhmään, on hänen hankittava harrastajapassi sivuilta löytyvien ohjeiden mukaan.  

 

9 Kilpailut 

9.1 Kilpailumaksut 

Kausimaksu ei sisällä kilpailumaksuja. Jokaisen kilpailun ilmoittautumismaksu löytyy perheille lähetettävästä 
kilpailukutsusta. Koovee läpilaskuttaa myClubin kautta kilpailuista aiheutuneet kulut kilpailuun osallistuneilta 
luistelijoilta.  

Kotimaassa järjestetyistä kansainvälisistä kisoista (Inter Club kilpailut) aiheutuvat kulut, mukaan lukien 
valmentajan kulut, tulevat aina kokonaan osallistujien maksettavaksi.  

Kansainvälisistä kilpailuista, joihin Suomen Taitoluisteluliitto nimeää luistelijan, Suomen Taitoluisteluliiton 
lähettämä omavastuulasku tulee luistelijan maksettavaksi, kuten muutkin kulut, joita Suomen Taitoluisteluliitto 
ei maksa. Valmentajan osalta omavastuun maksaa jaosto. 

Ulkomaan kisojen ja joidenkin kotimaassa järjestettyjen IC-kisojen kulujen korvauksista voidaan erikseen 
esittää korvauspyyntö valmentajien ja jaoston taloustyöryhmän esitysten pohjalta. Lähtökohtaisesti 
ulkomaankisoista aiheutuvia kustannuksia voidaan korvata luistelijalle, mikäli jaosto saa siihen kohdistunutta 
tukea esim. Koovee ry:ltä tai ulkopuoliselta taholta. Ulkomaankisaan kohdistuva tukiraha voidaan korvata 
luistelijalle vasta jälkikäteen tositteita vastaan. Luistelijan tulee siis ensin maksaa kaikki kilpailusta aiheutuvat 
kustannukset, kuten kotimaassa järjestettävissä kansainvälisissä kisoissa.  

 

 

 

https://www.stll.fi/luistelijalle/lisenssit-ja-vakuutukset/ohje-lisenssin-ostoon/toimihenkilopassit/


 

 

  

 

 

9.2 Kilpailuihin osallistuminen 

• Kilpailusihteeri lähettää luisteluperheille sähköpostilla kilpailukutsun.  

• Valmennustiimi päättää mihin kilpailuun osallistumme ja minkä sarjojen osalta. Kilpailusihteeri 
ilmoittaa kaikki valittujen sarjojen luistelijat kisoihin mukaan. 

• Nettisivujemme kilpailu-/tapahtumakalenteriin päivittyy luistelijat sen mukaan, mihin kisoihin olemme 
osallistumassa.  

• Huolehdithan, että ilmoitat ajoissa valmentajille ja kilpailusihteerille, mikäli luistelija ei ole 
osallistumassa kilpailuun.  

• Kaikkien kilparyhmissä luistelevien edellytetään osallistuvan oman kilpailusarjan kisoihin. Kisoista voi 
jäädä pois vain hyvällä syyllä. Pyydä valmentajilta hyväksyntä poisjäännille hyvissä ajoin. 

 
Tavoitteena on vähentää sähköpostitulvaa ja unohduksia. Huomioittehan, että kisan perumisesta 
ilmoittaminen on perheen vastuulla määräaikaan mennessä. Jos kisaosallistumista ei muisteta perua, niin 
siitä valitettavasti seuraa lasku. 

 

 
10 Taitoluisteluliiton testit 

 
Perustesteillä testataan luistelijan perusluistelutaitoa, askeleita ja liukuja. Elementtitestitasoja on 6 ja niissä 
testataan hyppyjä ja piruetteja. Taitoluisteluliiton nettisivuilta. Elementtitestin elementtien vaatimukset 
perustuvat nykyisiin sarjavaatimuksiin ja vaikeustasoihin. Suorittamalla hyväksytysti sarjaan vaadittavan 
perustestin ja elementtitestin, luistelija lunastaa kilpailupaikan kyseiseen sarjaan. Lisätietoa perus- ja 
elementtitesteistä löydät Taitoluisteluliiton nettisivuilta.  
 

Perus- ja elementtitasot kilpailusarjaan 2022-2023  
 

Minit suositus PT1  
B-silmut Perustesti 1 ja Elementtitesti 1  
A-silmuihin Perustesti 2 ja Elementtitesti 2  
Debytantteihin Perustesti 3 ja Elementtitesti D3  
Kans. noviisit suositus Perustesti 2 ja Elementtitesti 2  
SM-noviiseihin Perustesti 4 ja Elementtitesti 4  
Kans. junioreihin Perustesti 4 ja Elementtitesti 3  
SM-junioreihin Perustesti 5 ja Elementtitesti 5  
SM-senioreihin Perustesti 5 ja Elementtitesti 6  
 

Testimaksut eivät sisälly kausimaksuun, vaan jokainen testiin osallistunut joutuu maksamaan testimaksun. 
Ilmoittautumismaksut ovat seuraavat:   
 
PT1 ja PT2 10,00e/luistelija/koko testitaso tai osasuoritus 
PT3, PT4 ja PT5 15,00e/luistelija/koko testitaso ja 10,00e/osasuoritus 

• Yhdessä testitilaisuudessa voi suorittaa enintään kahta (2) perustestitasoa.  
Kaikki ET 25,00e/luistelija/elementtitaso tai osasuoritus 2 tai enemmän elementtejä. 
10,00e/osasuoritus yksi elementti 

• Yhdessä testitilaisuudessa voi suorittaa enintään kahta (2) elementtitestitasoa.  
Lisäksi seura laskuttaa arvioijakulut.  
 
 
 
 

 
 

 

https://koovee.fi/taitoluistelu/kilpailut-ja-tapahtumat/
https://www.stll.fi/materiaalipankki/perus-ja-elementtitestit/


 

 

 

11 Talkootoiminta 

Talkoot ovat tärkeä osa jaostomme toimintaa. Näytökset ja kilpailut toteutetaan monien tuntien talkootyöllä. 
Talkootyöstä ei makseta palkkaa, vaan kartutamme yhteistä talouttamme. Talkoiden tuotoilla tuetaan 
harrastustoimintaa siten, että harrastuksen hinta pysyisi kohtuullisena. Talkoot ovat myös oiva tilaisuus tutustua 
toisiin luisteluperheisiin! 

Kauden aikana järjestetään talkoovoimin mm. näytöksiä, kilpailuja ja varainhankintaa. Tapahtumissa (kilpailut ja 
näytökset) talkoovoimin toteutettavat tehtävät eivät ole vaikeita ja niihin saa tarvittaessa opastuksen. Kun kaikki 
osallistuvat talkoisiin, ei kenenkään taakka kasva ylivoimaiseksi. Myös taitoluistelujaoston työryhmät ja 
johtokunta toimivat talkoovoimin, siksi niitäkin tehtäviä mielellään vuorotellaan ja jaetaan suuremmalle joukolle. 
Tervetuloa mukaan reippaaseen joukkoon! 

11.1  Näytökset ja näytöstalkoot 

Seuran luistelijoiden edellytetään osallistuvan seuran näytöksiin jouluna ja keväällä. Kaikkien perheiden, 
luistelukouluja lukuun ottamatta, edellytetään osallistuvan näytöstalkoisiin ja -järjestelyihin. Tarvitsemme 
jokaisesta luisteluryhmästä vähintään yhden vanhemman osallistumaan näytöstyöryhmän toimintaan. 
Varsinaisena näytöspäivänä tehtäviä riittää jokaisen luisteluperheen vanhemmalle. Näytösharjoitusten aikana 
harjoitusajat- ja paikat saattavat olla poikkeavat.

11.2 Kisatalkoot 

Kilpailevien luistelijoiden (K- ja H-ryhmät) perheiden kisatalkoovelvoite on vähintään 10 tuntia (koskee kaikkia 

järjestämiämme kilpailuja). Talkootehtäviin tulee osallistua, vaikka oman lapsen kilpailusarjaa ei kilpailuissa 

olisikaan. Emme järjestä kilpailuja vain itsellemme vaan muille seuroille ja vastaavasti muut seurat kutsuvat 

meidät järjestämiinsä kilpailuihin. Hyvin järjestetyt ja sujuvat kilpailut ovat näkyvä osa toimintaamme. Tästä 

syystä kaikkien kilpailevien luistelijoiden perheiden tulee osallistua omien kisojen järjestelyihin. Myös ei-

kilpailevien lasten vanhemmat ovat erittäin tervetulleita mukaan talkoojoukkoon!  

Kisatalkoovelvoitetta ei voi vierittää lasten hoidettavaksi, vaan ensisijaisesti kisoissa tarvitaan vähintään 13-vuotta 
täyttäneitä talkoolaisia. Pienemmille lapsille sopivia tehtäviä löytyy, mutta omien vanhempien pitää olla 
varmistamassa, että lapsi hoitaa tehtävänsä tarkoituksen mukaisesti. Talkoovelvoitteen toteutumista seurataan.  
 

11.3 Varainhankintatalkoot 

Varainhankinnan tarkoitus on kerätä jaostollemme varoja pitääksemme luistelumaksut kohtuullisina sekä 
kattaaksemme kuluja, jotka ilman talkootuottoja lisättäisiin luistelijoiden kausimaksuihin. Tulemme toteuttamaan 
tulevana kautena varainhankintakampanjan, johon toivomme kaikkien osallistuvan.  

12 Tapahtumat kaudella 2022-2023 

Taitoluistelujaoston perinteisimpiä kausitapahtumia ovat kilpailut, joulu- ja kevätnäytös, Kooveen yhteiset 
tempaukset, kauden päätösjuhla ja monet muut pienimuotoisemmat tapahtumat. Seuran nettisivuilla on 
tapahtumakalenteri, johon tulee päivittymään kaikki tärkeät tapahtumat ja kilpailut.  
 
12.1 Kooveen järjestämät kotikilpailut tulevana kautena 

Suomen Taitoluisteluliitto on myöntänyt seuraavat kilpailut Koovee Taitoluistelulle: 
 

14.-15.1.2023 Seniorit, Juniorit ja Noviisit lohkokilpailu / Haka 2 

12.-13.11.2022 YL, JT, PL SM-seniorit, SM-juniorit 2.valintakilpailu / Haka2 



 

 

 

12.2 Joulunäytös ja kevätnäytös 

Perinteinen joulunäytös on tarkoitus järjestää joulukuun lopulla pienimuotoisena tempauksena. Kevätnäytös 
järjestetään mahdollisesti 1.4.2023. Päivämäärä tullaan vahvistamaan lähempänä. Näytöksissä esiintyvät tuttuun 
tapaan kaikki luistelijamme, luistelukoulut mukaan lukien.  

13 Yhteistyökumppanit 

Etsimme jatkuvasti yhteistyökumppaneita tukemaan lasten ja nuorten luisteluharrastusta Kooveessa. 
Yhteistyökumppaneillemme tarjoamme mm. näkyvyyttä seuramme nettisivuilla, sosiaalisen median kanavilla ja 
jäsentiedotteissamme. Jos mieleesi tulee hyvä yhteistyöehdotus, otathan yhteyttä rosa-maria.salonen@koovee.fi. 
  

13.1 Seuravaatteet 

Seuratuotteiden, kuten edustus- ja harjoitusvaatteiden toimittaja ja mallisto tulee uudistumaan. Uusi 
seuravaatemallisto julkaistaan syyskauden aikana ja tilausjaksoja pyritään järjestämään kaksi kertaa kauden 
aikana (syksyllä ja keväällä). Vanhoja Piruetin seuravaatteita saa edelleen käyttää ja suosittelemme 
kierrättämään/myymään vanhoja seuravaatteita eteenpäin nuorille luistelijoille.  

14 Antidoping, eettinen ohjeistus sekä kilpailu- ja kurinpitosäännöt 

Harjoitteluun ja kilpailemiseen kuuluu tärkeänä osana Puhdas Urheilu, sekä antidopingtyö. Toiminnassaan 
Suomen Taitoluisteluliitto korostaa eettisesti ja moraalisesti kestäviä elämänarvoja, mitä sen harjoittama 
antidopingtyö osaltaan tukee. Lähtökohtana on, että kaikki nuoret kunnioittavat toisia urheilijoita, yhteisiä 
sääntöjä sekä omaa hyvinvointiaan. Lajiliittojen ja seurojen antidopingtyön tavoitteena on edistää tätä 
yhdenvertaisuutta, reilua peliä ja puhdasta urheilua. 

Lisätietoa antidopingista  
Suomen Taitoluisteluliitto ja eettinen säännöstö  
Suomen Taitoluisteluliiton kilpailu- ja kurinpitosäännöt 
 

 

Kooveessa kaikkien työntekijöiden, johtokunnan jäsenten ja kansallisen että kansainvälisen tason urheilijoiden 
tulee käydä Reilusti Paras ja Puhtaasti Paras – kulutukset.   

- Koulutukset löytyvät puhtaastiparas.fi -osoitteesta 
- Kirjaudu oman lajiliiton alle suorittamaan ko. koulutukset (palvelussa ei ole seuratason kirjautumista) 
- Koulutukset suoritetaan toivottavan lokakuun 2022 loppuun mennessä 

 
 
15 Koronaohjeistus 

Koovee Taitoluistelu noudattaa liikunta- ja urheilutoimintansa osalta tarkasti viranomaisten, Olympiakomitean ja 
lajiliittojen antamia ohjeistuksia. Harrastamisen ja kilpailemisen tulee olla turvallista Kooveessa ja tämä ohjaa 
toimintamme järjestämistä. Suomen Taitoluisteluliiton harrastustoiminnan ohjeistus.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rosa-maria.salonen@koovee.fi
https://www.stll.fi/liitto/antidoping/
https://www.stll.fi/liitto/eettinen-saannosto/
https://www.stll.fi/liitto/kurinpitosaannot/
https://www.stll.fi/vastuullisuus/covid-19-ohjeistuksia/


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 
 

 

Menestystä ja 
harjoitteluintoa kaudelle 

2022–2023! 
 

Terveisin johtokunnan ja työntekijöiden puolesta, 

Jukka Koskio 

Koovee ry Taitoluistelujaosto 

Puheenjohtaja 

 


