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1. Kokous avattiin klo 18.30 

 

2. Taloustilanne 

Marjukka ei päässyt paikalle, taloustilanne jäi tarkemmin käymättä läpi. Victoriialla kuiten-
kin tieto, että seuran taloustilanne on vakaa. 

 

3. Kutsukisat lauantaina 25.3.2023 

• Luvat: Elina tehnyt tapahtumailmoitukset poliisille, tarvitaan vielä ilmoittaa kortillinen 
järjestysmies (myös kortin numero ja voimassaolopäivä). Kysytään ensiksi Marjukan tut-
tua, sitten vanhempien ryhmästä.  

• Talkoolaiset: lista auki docsissa, paljon ei vielä ole ilmoittautuneita. Muistutellaan vielä 
vanhempia lähempänä.  

• Kioski: Victoriialla selvityksen alla miten voidaan järjestää kioski Lapinlahden jäähallilla. 

 

4. Hiihtoloman harjoitukset 

Valmentajat ovat laittaneet jakoon hiihtolomaviikon harjoitusaikataulut. Toivotaan aktiivi-
suutta kaikilta luistelijoilta ilmoittamaan osallistuuko vai ei (tällaisiin erikseen ilmoitettaviin 
tapahtumiin).  

 

 

 



5. Kevätnäytös 16.4.2023 

Valmentajat ovat julkaisseet teeman: Aladdin. Käsikirjoitus ja näytöksen kulku aika lailla val-
mis. Roolit jaettu ja luistelijoiden kanssa aloitettu jo pikkuhiljaa harjoittelemaan näytöstä 
varten.  

Talkooapua näytöstä varten tarvitaan. Kysytään vanhempien ryhmästä talkoolaisia. Lavas-
teet jaetaan ryhmittäin, jokainen ryhmä saa vastuulleen jonkun lavasteen teon. Tarvitaan 
ainakin linna, luola, pari torikojua.  

Selvitetään olisiko luistelijoilla mahdollisuus kokoontua yhdessä katsomaan Aladdin elokuva 
ennen näytöstä jossain esim. Ponsse-klubilla.  

Vinkataan kevätnäytöksestä ja seuran toiminnasta muutenkin paikallislehtiin, jos saataisiin 
joku juttua tekemään.  

  

6. Kevään aikataulu. Päättäjäiset (diplomit, palkinnot jne) 

Luistelijoille tarkoitus jakaa pienet lahjat kevätkokouksen yhteydessä. Pistetään mietintään, 
mitä ne voisi olla. Valmentajilta tuli myös ehdotus, että voitaisiin jakaa yhdelle luistelijalle 
per ryhmä pieni pokaali esimerkiksi toisten tsemppaamisesta, onnistumisesta tai jostain omi-
naisuudesta mikä on tuonut iloa ryhmään. Lisäksi voitaisiin hankkia kiertopalkinto, joka kier-
täisi seuran sisällä vuodesta toiseen ja sen voisi saada eri vuosina eri syistä. Taitoluistelukou-
lulaisille ja Hippolaisille jaetaan kevätnäytöksen yhteydessä Tähtidiplomit.  

Toukokuussa jäämaksu noin kolminkertainen muihin kuukausiin nähden, vielä auki miten 
toukokuun jäiden kanssa käy. Tähän palaamme huhtikuussa.  

Kevätkauden päättäjäiset perjantaina 26.5.2023, jolloin myös hallituksen kevätkokous. Tästä 
pitää infota lähempänä, jotta saataisiin mahdollisimman paljon porukkaa paikalle.  

 

7. ”Päihteettömyys ja muut terveelliset elämäntavat” -luento 

Hennariikka selvittää saadaanko yläkouluikäisille luistelijoille järjestettyä luento, jossa ai-
heena päihteettömyys ja muut terveelliset elämäntavat sekä ravitsemusvalmennus. Van-
hemmat ovat myös tervetulleita tälle luennolle, kun tämä järjestetään. Luennon lähestymis-
tapana tavoitteellinen urheilu, jossa huomioidaan ravitsemus, palautuminen, päihteet.   

 

8. Valmentajien sanat 

Fysioterapia-asia ollut mietinnässä. Selvitetään paljonko maksaa jos saadaan fysioterapeutti 
harkkoihin vaikka pari kertaa kuukaudessa mukaan, jotta saadaan näkökulmaa myös hänen 
ammatillisen osaamisen kautta. Fysioterapeutti voisi auttaa valmentajia ja luistelijoita har-
joituksissa. Elina selvittää hinnan ja mikäli hinta ok, valmentajat voivat keskustella fysiotera-
peutin kanssa tarkemmin sisällöstä ja suunnitella yhdessä miten yhteistyötä saadaan käytän-
töön.  

 

 

 



9. Muu 

 

PippaM myyntiaikaa jäljellä vielä vähän. Esitteet on annettu kaikille. Tuottoa tällä hetkellä 
105 euroa (?), kampanja päättyy 3.3.2023.   

Seuravaatteiden sovituksessa ei ollut yleisöryntäystä. Osa luistelijoista tilannut itselleen vaat-
teita. Marjukka tilaa valmentajille takit.  

Victoriialle oli tullut pyyntö, josko seuramme osallistuisi pop-up myyntitapahtumaan pursi-
seuran majan vieressä. Myyntitapahtuma kesällä, tuotto tulisi seuralle. Myytävänä esim. lei-
vonnaisia.  

Oluset lähestyi seuraamme kysyäkseen mielenkiintoa osallistua talkoisiin. Tämä olisi hyvä 
tapa saada kerättyä seuralle rahaa kassaan. Ilmoitetaan tässä vaiheessa, että olemme kiin-
nostuneita, toukokuussa tulee tarkempaa tietoa minkälaista hommaa sieltä olisi tarjolla. Tä-
hän tarvitaan vanhempia jälleen talkooavuksi, jos tähän lähdemme.  

Liittohallituksen kokous ollut tänään, Hennariikka osallistunut kokoukseen. Taitoluisteluliiton 
tavoitteena on kehittää yksinluistelun kilpailutoimintaa. Kokouksessa käsitelty ensi kauden 
kilpailutoimintaa. Ensi kaudelle tulossa muutoksia elementtitasoihin ja ikärajoihin liittyen. 
Valmentajille ja seuran puheenjohtajalle tullut sähköposteihin nämä muutokset nähtäväksi. 
Liitossa toivotaan nyt palautetta, jotta kilpailutoimintaa päästään kehittämään oikeaan 
suuntaan. Seurakisahakuun on myös tulossa ensi kaudelle muutoksia ja valmentajille tulossa 
koulutusta (esim. jäätanssiin liittyvää).  

Seuran logo pitää lähettää Taitoluisteluliitolle 8.3.mennessä.   

 

10. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous klo 20.15 

 

 

 

 

Victoriia Kudrina   Elina Pietikäinen 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

Heidi Tuomikoski   Hennariikka Ålander 

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

 

 


