Savonlinnan Taitoluistelijoiden jäsenkirje kaudelle 2022-2023
Yhteystiedot:
Seuran (SaTun pj) yhteystiedot: Savonlinnan Taitoluistelijat ry, Norpantie 14, 57600 Savonlinna
Puheenjohtajan sähköpostiosoite: johanna.silvennoinen@gmail.com
Rahastonhoitajan sähköpostiosoite: sirpa.nokelainen@gmail.com
Kilpailuilmoittautumisen sähköpostiosoite: huopaiset@gmail.com
Seuran virallinen tiedotuskanava on seuran nettisivut: http://www.savonlinnantaitoluistelijat.fi/

Savonlinnan Taitoluistelijat ry tarjoaa valmennusta ja kilpailutoimintaa kaikenikäisille ja
-tasoisille taitoluistelijoille Savonlinnassa

1. Hallitus
Seuraa johtaa jäsenistön kevätkokouksessa touko-kesäkuussa valitsema hallitus. Siihen kuuluu
puheenjohtaja ja 7 jäsentä. Puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Syys-lokakuussa pidettävässä syyskokouksessa päätetään alkavan kauden jäsenmaksut ja vahvistetaan
seuran tilinpäätös.
Hallitus kaudella 2022–2023:
puheenjohtaja Johanna Silvennoinen
jäsenet: Sirpa Nokelainen, Taija Mustonen, Heli Pitkänen, Kirsi Huopainen, Jenni Turtiainen, Päivi Behm ja
Anna Ruuskanen
Hallituksen järjestäytyminen:
Varapuheenjohtaja: Sirpa Nokelainen
Sihteeri: Taija Mustonen
Rahastonhoitaja: Sirpa Nokelainen
Kilpailuvastaava: Kirsi Huopainen
Kilpailunjohtaja: Johanna Silvennoinen
Luistelukoulu-, talkoo- ja näytösvastaava: Jenni Turtiainen

Seuran nettisivut ja sosiaalinen media: Heli Pitkänen
Valmennus: Anna Ruuskanen
Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt:
Toiminnanjohtaja: Juuso Forsström, puh. 040 772 9466, juuso@juniori-sapko.fi
Luistinten teroitus ja huolto: Petteri Nousiainen, petteri.nousiainen@wippies.fi

2. Seuran valmentajat
Kaudella 2022–2023 seuran valmennuksesta vastaa vastuuvalmentaja Anna Ruuskanen. Vastuuvalmentajan
apuna toimivat valmentaja Viivi Hyttinen Joensuun Katajasta, apuvalmentaja Milla Nousiainen sekä Xamkin
liikunnanohjaajaopiskelijat Anna Hannula ja Anni Heikkonen. Seura etsii koko ajan aktiivisesti uutta
päävalmentajaa.
Valmentajille tulee antaa työrauha tuntien aikana ja luistelijoille harjoittelurauha. Mahdolliset yhteydenotot
valmentajiin tehdään harjoitusaikojen ulkopuolella. Valmentajan tavoittaa puhelimitse parhaiten ma-to klo
13.30–14.30 (puhelinaika). Yhteydenpidon vanhempien kanssa hoitaa vastuuvalmentaja Anna Ruuskanen,
annaeruuskanen@gmail.com, p. 044 344 0760, sähköposti: annaeruuskanen@gmail.com
Yhteydenpidossa kannattaa suosia sähköpostia ja vain kiireelliset asiat hoitaa puhelimitse.
Jään laidat ovat valmentajille varattua aluetta. Parhaiten lapsi oppii omatoimiseksi, kun vanhemmat jättävät
lapset koppiin valmentajien huostaan. Syksyn aikana luodaan ns. vanhempien pelisäännöt harjoitusten
seuraamisesta.

3. Ilmoittautuminen ryhmiin
Kaikki seuran luistelijat ilmoittautuvat seuran nettisivuilta löytyviin ryhmiin seuran nettisivujen kautta.
http://www.savonlinnantaitoluistelijat.fi/?page_id=149
Ilmoittautuessaan luistelija sitoutuu seuran sääntöihin sekä maksamaan kausimaksunsa merkittyihin
eräpäiviin mennessä.

4. Kauden 2022-2023 passit & vakuutukset
https://www.stll.fi/luistelijalle/lisenssit-ja-vakuutukset/ohje-lisenssin-ostoon/
Jokaisella Suomen Taitoluisteluliiton jäsenseurassa luistelevalla tulee olla voimassa oleva joko harrastaja- tai
kilpailupassi. Passeihin suositellaan yhdistettäväksi Pohjola Sporttiturva -vakuutus. Mikäli luistelijalla on oma
tapaturmavakuutus, on varmistettava että siinä on urheilutapaturmakorvaavuusehto. Passit lunastetaan
vuosittain Suomen taitoluisteluliiton nettisivuilta (osoite yllä) . Kauden 2022–2023 passit ovat myynnissä
1.5.2022 alkaen. Vakuutusturvan tulee olla voimassa ennen kauden ensimmäisiä harjoituksia, erillinen
vakuutustodistus on toimitettava seuran sihteerille → taija.mustonen@gmail.com. ILMAN VOIMASSA
OLEVAA VAKUUTUSTA EI SEURAN HARJOITUKSIIN SAA OSALLISTUA!

KILPAILEVAT LUISTELIJAT: HOIDATHAN PASSI- JA VAKUUTUSASIAT KUNTOON kauden alkaessa! Seuralla ei ole
lupa ilmoittaa kisoihin luistelijaa, ellei hänellä ole voimassa olevaa kilpailupassia. Otathan kilpailupassi
tiedot itsellesi ylös oston yhteydessä kilpailuilmoittautumisia varten.
Luistelukoululaisten lisenssi hankitaan seuran kautta nk. yhteislisenssinä. Luistelukoululisenssi kuuluu
luistelukoulumaksuun. Lisenssi sisältää luistelukouluvakuutuksen.

Luistelukoululaisia lukuun ottamatta seura ei ole vakuuttanut muita luistelijoita, vaan kaikkien
seurassa luistelevien luistelijoiden tapaturmavakuutukset ovat perheiden/luistelijoiden omalla vastuulla.
Jokaisella seuran harjoituksissa käyvällä luistelijalla on oltava voimassa oleva vakuutus!

5. Kauden harjoitteluryhmät
Kauden 2022-2023 harjoitteluryhmät ovat ISU, ISU-Silmut, Tähti A, Tähti B sekä alkeiskilparyhmä. Eri
harjoitteluryhmien harjoittelumäärät, harjoittelun kuvaukset ja kilpailusarjat on kuvattu seuran nettisivuilla.
Luistelijan ryhmästä toiseen siirtyminen tapahtuu valmentajan päätöksellä luistelijan ja vanhempien
mielipidettä kuunnellen. Ryhmien kriteerit ovat nähtävillä seuran nettisivuilla.
Viikoittaiset harjoitusmäärät saattavat vaihdella kauden aikana jäätilanteen vuoksi, kuitenkin niin, että
harjoitusten peruuntumiset jakautuvat tasaisesti kaikille ryhmille kauden aikana.

6. Kausimaksu
Hallitus määrittää luistelijoille kausimaksun, joka jaetaan kuukausimaksuiksi elokuusta - toukokuuhun (10
kk).
Ilmoittautuessaan kauden alussa luistelija sitoutuu tulevaan kauteen ja sen maksuihin. Luistelijan
mahdollisesti lopettaessa kesken kauden tulee kuukausimaksu maksaa lopettamiskuukautta seuraavan
kuukauden loppuun saakka (yhden kuukauden irtisanomisaika).
Kesken kautta harjoitteluryhmästä toiseen siirryttäessä uuden ryhmän maksu alkaa seuraavan täyden
kuukauden alusta.
Alkavalla kaudella harjoitteluryhmien kuukausilaskun eräpäivä on aina kuukauden 15. pvä (laskutetaan 10
kuukaudelta).
Jos kuukausimaksut ovat hoitamatta yli 1 kuukauden osalta, luistelijalla ei tällöin ole mahdollisuutta
osallistua kilpailuihin siihen asti, kunnes rästit on hoidettu. Jos kuukausimaksut on hoitamatta yli kahdelta
kuukaudelta (60 pv) keskeytetään myös harjoitteleminen siihen asti, että kaikki maksut on hoidettu ajan
tasalle tai sovittu maksusuunnitelmasta. Luistelija, jolla on maksamattomia kausimaksuja, ei voi aloittaa
uutta kautta ennen kuin edellisen kauden laskut on maksettu. Kaudella 2022-2023 ollaan entistä tiukempia
laskujen maksamisen suhteen ja tarvittaessa käytämme myös perintätoimistoa.
Laskun maksamiseen liittyvissä asioissa tulee olla yhteydessä seuran puheenjohtajaan
johanna.silvennoinen@gmail.com.
Eri harjoitteluryhmien kauden 2022–2023 kuukausimaksut on suhteutettu niiden vakiomuotoisten
viikoittaisten jää- ja oheisharjoitusten määrään.

Ryhmien kuukausimaksut ja harjoitusmäärät ovat nähtävissä seuran sivuilla osoitteessa
http://www.savonlinnantaitoluistelijat.fi/?page_id=261

7. Poissaolot ja hyvitykset poissaoloista
Mikäli luistelija on pakottavan esteen vuoksi estynyt pysyvästi osallistumaan vakiovuorolleen, pyritään
hänelle katsomaan korvaava harjoitusvuoro. Korvaamisesta on sovittava valmentajan kanssa heti, kun
korvaamistarve ilmenee. Korvausvuorosta sopiessaan valmentaja joutuu huomioimaan niin jäällä olevan
ryhmän ja luistelijan tarpeet, näin ollen ei korvaamisen järjestäminen ole aina helppoa. Pakottavana esteenä
pidetään koulun aiheuttamaa estettä, korvaavasta vuorosta sovittaessa on lukujärjestys toimitettava
valmentajalle. Yksittäisiä poissaoloja ei korvata.
Kuukausimaksuun voi hakea hyvitystä lääketieteellisestä syystä johtuvasta poissaolosta (sairaus,
loukkaantuminen). Omavastuuaika sairastumisessa tai loukkaantumisessa on yksi viikko (7 vrk) ja hyvitystä
saa omavastuuajan jälkeisestä poissaolosta.
Seuran omalla leirillä hyvitykseen vaaditaan valmentajan tekemä arvio sairastumistapauksesta, kuten
kuume tai loukkaantuminen ja/tai lääkärintodistus. Hyvitys myönnetään yhden päivän omavastuun jälkeen.
Maksuvapautusta ei myönnetä osittaisesta poissaolosta, eikä matkojen vuoksi. Hakemuksen liitteenä täytyy
olla asiantuntijalausunto.
Sairauspoissaoloista tulee aina ilmoittaa harjoitteluryhmän vastuuvalmentajalle (yhteystiedot löytyvät
seuran nettisivuilta).

8. Kilpaileminen ja testit
Kilpasarjojen osalta Suomessa noudatetaan Suomen Taitoluisteluliiton vaatimuksia kilpasarjojen
määrityksissä (ikärajat ja ohjelmavaatimukset). Kilpailukutsut tulevat seuroille ja vain seura voi ilmoittaa
luistelijan kisoihin.
Ennen kuin seura voi ilmoittaa luistelijan kisoihin, tulee hänellä olla voimassa oleva kilpailupassi. Lisäksi
STLL:n kuhunkin sarjaan vaadittavat testit on oltava suoritettuna, jotta luistelijalla on mahdollisuus osallistua
kilpailuihin. Lisätietoa testeistä saat STLL:n nettisivuilta.

Kilpailukäytännöt ja -maksut kaudelle 2022-23
Kauden alussa jokainen perhe lähettää kilpailuvastaavalle (huopaiset@gmail.com) luistelijan lisenssitiedot,
vakuutustiedot, kilpailumusiikit mp3-tiedostoina, sekä ISU-sarjalaiset ohjelmien elementtilistat (nämä
käydään läpi yhdessä valmentajien kanssa). Näiden tietojen avulla kilpailuvastaava ilmoittaa luistelijat
kilpailuihin valmentajien päätöksen mukaan, eikä erillistä ilmoittautumista perheiltä tarvita.
Kilpailukalenteri näkyy seuran sivuilla samaan tapaan, kuten aiemminkin, mutta valmentajat päättävät ja
lisäävät sinne luistelijat, jotka haluavat kilpailuun lähettää. Kilpailukalenterin yhteen sarakkeeseen
merkitään kilpailukohtaisesti päivämäärä, johon mennessä luistelija voi peruuttaa kilpailuvastaavalle

osallistumisensa. Perheiden vastuulle jää siis seurata kilpailukalenteria. Valmentaja arvioi milloin luistelija
on valmis kilpailuihin.
http://www.savonlinnantaitoluistelijat.fi/?page_id=167
Seuran perimä kilpailumaksu sisältää valmentajakulut. Ensimmäinen luistelija huolehtii valmentajan
kilpailupaikalle ja viimeinen takaisin kotiin. Valmentajan yöpyminen maksetaan tarvittaessa mikäli kilpailijan
täytyy olla kilpailupaikalla ennen klo 9:00 (itäisen ja kaakkoisen alueen kilpailut) tai kilpailut jatkuvat
seuraavana aamuna. Muualla kuin omalla alueella kilpailtaessa yöpyminen korvataan mikäli se on kisoihin
osallistumiseksi välttämätöntä (kilpailukohtainen harkinta, kilpailuvastaavan ja puheenjohtajan arvio). Mikäli
luistelija ei pysty kyyditsemään valmentajaa sopimuksen mukaisesti, maksaa luistelija itse tästä aiheutuvat
kulut (majoitus- tai matkakulun).
Mikäli ISU-kilpailuihin (poislukien liiton alaiset lohkokilpailut ja finaalit sekä noviisien ja A-Silmujen SB-kisat)
lähtee 3 luistelijaa tai vähemmän seura ei tarjoa omaa valmentajaa mukaan, vaan kilpailuvastaava kysyy
valmennusta järjestäjiltä. Mikäli luistelija(t) haluaa/haluavat oman valmentajan mukaan, hän/he maksavat
kaikki valmentajan mukanaolosta aiheutuvat kulut.
Luistelijan on syytä huomioida, että kilpailuilmoittautuminen on sitova. Järjestävällä seuralla on oikeus periä
osallistumismaksu, mikäli perumista ei aiheuta lääkärintodistuksella osoitettava syy.
Pääperiaatteena on, että alueelliset sarjat (Minit, Taitajat, Aluesarjat ja Silmut A/B) kilpailevat STLL:n itäisellä
alueella ja STLL:n virallisten kansallisten ja SM-sarjojen kisa-alueena on koko Suomi. Tintit kilpailevat
pääsääntöisesti omalla alueella järjestettävissä harjoitus- tai kutsukilpailuissa.

Nuorten projektiryhmä
Luistelijan päästessä Suomen Taitoluisteluliiton Nuorten Projektiryhmän valintaleirille maksaa seura
valmentajan majoittumiskulut sekä ruokarahan, luistelijan perhe huolehtii valmentajan muista kuluista →
päiväraha/valmentajan keskimääräistä päiväpalkkaa vastaava summa.
Luistelijan päästessä mukaan Nuorten Projektiryhmään leiritykset toimivat valmentajien
täydennyskoulutuksena → seura maksaa valmentajan majoittumiskulut ja ruokarahan/päivärahan sekä
valmentajan päiväpalkkaa vastaavan summan (tällä hetkellä 3h/pv)

Testit 2022-2023
STLL:n nettisivuilta sekä seuran sivuilta löytyy kilpailu- ja testikalenterit.
Seuran testikalenteri: http://www.savonlinnantaitoluistelijat.fi/?page_id=243
Valmentaja arvioi luistelijan valmiudet lähteä testeihin. Testeihin ilmoittautuminen tapahtuu seuran
nettisivujen testikalenterin alareunasta. Yhteydenpito järjestävään seuraan testiasioissa kilpailuvastaavan
kautta. Testiin osallistumismaksu on 25€/testi. Seuran valmentaja ei välttämättä lähde mukaan testipaikalle.
Mikäli valmentaja lähtee mukaan, toimitaan kuljetusten suhteen samoin kuin kilpailuihin lähtiessä. Seura
perii testiin lähtijältä seuralle aiheutuvat todelliset kustannukset.

Kilpailujen kustantaminen
Savonlinnan Taitoluistelijoiden kilpailumaksut löytyvät seuran nettisivuilta:
http://www.savonlinnantaitoluistelijat.fi/?page_id=38

Poikkeuksena ovat ansaitut loppukilpailupaikat STLL:n järjestämissä loppukilpailuissa (kansallinen ja
SM-taso). Seuran itse järjestämät kilpailut ovat edelleen seuran luistelijoille maksuttomia.
Ulkomaiset kansainväliset kilpailut ovat omakustanteisia.

Taitoluistelun kilpailuohjelmat
Luistelijan ensimmäisen oman kilpaohjelman kustantaa seura. Ohjelmien teosta pitää aina neuvotella oman
valmentajan kanssa, vaikka teettäisikin sen muualla esim. leireillä. Samoin kisapuvun suunnittelussa pitää ja
kannattaa konsultoida valmentajaa.
Ennen kilpailuohjelman tekemistä on luistelijan/vanhemman syytä tarkistaa ohjelman tekemisestä
aiheutuvat kustannukset (mm. musiikki, ohjelmarunko/elementit, koreografia) ohjelman tekijöiltä.

UUDET OHJELMAT
Sarja

Tintit

Minit/Taitajat Silmut A+B/ ISU-sarjat
ISU-sarjat
Vanhojen
aluesarjat
lyhytohjelma vapaaohjelma ohjelmien päivitys
(sisältää
suunnittelun ja
opetuksen)

Suunnittelu 30.00 € 40.00 €

50.00 €

50.00 €

60.00 €

Opetus

30-50€

30-50€

30-50€

30-50€ 30-50€

20-30€

9. Jäsenmaksu
Jäsenmaksu 20€ peritään kuukausimaksujen yhteydessä.

10. Seuran talkootyöt
Talkootyöllä on suuri merkitys seuramme talouteen. Talkootyön avulla pystymme pitämään kausimaksut
kohtuullisella tasolla. Luistelijat ja heidän vanhempansa ovat velvollisia osallistumaan seuran talkootöihin
– olemaan mukana niin seuran tapahtumien järjestämisessä kuin varainhankinnassa.
Kaudella 2022-2023: merkittävimmät talkoot ovat syys- ja kevätkauden kilpailut, joulunäytös joulukuussa
ja seuran kevätnäytös huhtikuussa. Jos itse olet estynyt tekemään omaa talkoo-osuutta, myös
isovanhemmat tms. voivat tuurata tehtävässä.

11. Luistinten teroitus
Taitoluistimet on aina teroitettava asiantuntijalla, ei suutarilla. Luistinten teroitus ja huolto: Petteri
Nousiainen, petteri.nousiainen@wippies.fi, p. 050 348 2226

12. Kalenterin merkittäviä tapahtumia
Heinäkuu:

Harjoitukset alkavat

Elokuu:

K4-ryhmän ja kehitysryhmän vanhempainillat
Pelisääntökeskustelut pidetään ryhmille

Syyskuu:

Luistelukoulu ja harrasteryhmät alkavat 5.9.2022

Lokakuu:

Seuran syyskokous
Omat kilpailut 12.11.2022 - SaTun syysluistelut ISU-sarjoille

Joulukuu:

Seuran joulunäytös

Helmikuu:

Omat kilpailut (Tähtisarjat)

Huhtikuu:

Kevätnäytös
Luistelukoulun ja harrastajien kevätkausi päättyy kevätnäytökseen

Toukokuu:

Seuran kevätkokous ja päättäjäiset (touko- kesäkuussa)

