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1 KUOPION LUISTELUSEURA RY

Kuopion Luisteluseura ry on vuonna 1900 perustettu kuopiolainen jääurheiluseura, jonka
lajeina ovat taitoluistelu, muodostelmaluistelu sekä pikaluistelu.
KuLS:n tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että
mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua
edellytystensä sekä tarpeidensa mukaisesti. Kaikki seuran kolme jaostoa tarjoavatkin
harrastusmahdollisuuksia ikään katsomatta.
Pikaluistelu on seuratoiminnan alusta lähtien ollut vahvasti mukana ohjelmassa. Seuran
pikaluistelijat ovat menestyneet loistavasti jopa Olympia ja MM-tasolla sekä saavuttaneet
sadoittain Suomenmestaruuksia vuosien varrella. Puutteelliset harjoitusolosuhteet ovat
viime vuosina vaikuttaneet juniorityöhön, mutta pikkuhiljaa toimintaa on jälleen saatu
liikkeelle. Pikaluistelujaosto on käynnistänyt tänä talvena junioritoimintaa mm.
osallistumalla pakkaspäiville. Jaosto on myös hankkinut kaksikymmentä paria pikaluistimia
junioreille pikaluistelun aloituskynnyksen madaltamiseksi.
Taitoluistelu on seuran perinteinen jääurheilumuoto. Taitoluistelu on monipuolinen ja
haastava urheilulaji ja sen harrastamisen voi aloittaa missä iässä tahansa. Useimmiten
lajin harrastus alkaa kuitenkin luistelukoulussa, josta sitten edetään valmennus- tai
harrasteryhmiin. KuLS:n taitoluistelijat ovat viime vuosina nauttineet menestyksestä
kilpakentillä ja tästä loistavana esimerkkinä on myös useampi paikka liiton
valmennusryhmissä.
Muodostelmaluistelu on seuran kolmesta lajista kaikkein uusin tulokas, vaikka siitäkin
kuopiolaiset ovat saaneet nauttia jo useiden vuosien ajan. Suomi on muodostelmaluistelun
kärkimaa ja myös kuopiolaiset joukkueet ovat menestyneet niin kotimaassa kuin
kansainvälisillä kisakentillä viime vuosina. Muodostelmajaostolla on tällä hetkellä kolme
harrasteryhmää sekä viisi kilpailevaa joukkuetta eri sarjoissa.
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2 MITÄ ON MUODOSTELMALUISTELU?

Muodostelmaluistelu on taitoluistelun joukkuemuoto, jossa 12-24 luistelijaa (riippuen
sarjasta) pyrkivät suorittamaan ohjelman mahdollisimman yhtenäisesti ja samanaikaisesti.
Ohjelmat pitävät sisällään muodostelmaluistelun peruselementtejä (piiri, blokki, mylly, rivi,
läpimeno) sekä niiden variaatioita. Elementtien lisäksi suoritukseen tulee sisällyttää erilaisia
vaadittuja askeleita, liukuja, piruetteja, ohjelman teemaa mukailevia koreografioita sekä
saada kaikki edellä mainittu osumaan yhdenaikaisesti musiikin tahtiin. SM-tasolla mukaan
astuvat myös erilaiset nosto, jotka haastavat urheilijoita jälleen uudella tavalla.
Muodostelmaluistelijalta vaaditaan siis taitoa, voimaa, vahvaa eläytymistä, hyvää
koordinaatiokykyä,
notkeutta,
rytmitajua
sekä
tinkimätöntä
tiimityöskentelyä.
Muodostelmaluistelu yhdistää niin urheilun, taiteen kuin musiikin yhdeksi upeaksi
kokonaisuudeksi. Se vaati luistelijoilta paljon, mutta antaa harrastajalleen vielä enemmän.
Mitä kaikkea tämä laji urheilijoille voi parhaimmillaan tarjota? Se opettaa lasta turvallisessa
ilmapiirissä kokeilemaan niin fyysisiä kuin psyykkisiä rajoja omien taitojensa löytämiseksi.
Se opettaa ryhmässä toimimisen tärkeän taidon, koska ”me” on joukkueessa paljon
tärkeämpää kuin ”minä”. Joukkueena onnistumisen ilo tuntuu monin verroin paremmalta ja
karvaat pettymykset saa jakaa tutussa ympäristössä. Se opettaa mitä kovalla ja
pitkäjänteisellä työllä voi saavuttaa. Se tekee urheilijoista tiimipelaajia sekä opettaa
sopeutumaan erilaisten yksilöiden kanssa. Kaiken edellä mainitun lisäksi
muodostelmaluistelu tarjoaa niin urheilijalle kuin hänen perheelleen upeita yhdessä koettuja
hetkiä ja elämyksiä. Luistelu-uran aikana opittuja taitoja ei opetella vain luistelua varten,
vaan ne ovat tärkeitä eväitä tulevaisuutta ja ennen kaikkea elämää varten.

3 KULS MUODOSTELMAJAOSTO

3.1 Toiminta

Muodostelmaluistelutoiminnan valmistelevana ja päättävänä elimenä toimii luistelijoiden
vapaaehtoisista vanhemmista koostuva muodostelmaluistelujaosto, joka kokoontuu
keskimäärin kerran kuukaudessa, tarvittaessa useammin. Tarkoituksena on, että
jokaisesta joukkueesta on jaostossa edustajansa.
Jaosto koostuu joukkueenjohtajista, joukkueiden rahastonhoitajista sekä esim. huoltajista.
Näin saadaan tiedonkulku jaoston ja joukkueen sekä joukkueen ja jaoston välillä
toimivaksi. Kukaan jaostoon kuuluvista ei saa palkkaa tai muita kulukorvauksia, eikä
myöskään alennusta tai etuuksia oman lapsen luistelu- tai muista maksuista. Jokainen
tekee työtä vapaaehtoisvoimin.

6

Rekisteröitynä yhdistyksenä jaostossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja
rahastonhoitaja.
Jaosto päättää sille kuuluvista asioista, joita ovat mm. valmentajien ja ohjaajien palkkaus,
kaupungin jäänjakoon osallistuminen, tilojen vuokraaminen, kauden budjetti,
mainostaminen, kaupungin avustusten hakeminen yhdessä taitoluistelujaoston kanssa.
Jaostosta valitaan henkilöt seuran johtokuntaan. Johtokunta toimii koko seuran
toimielimenä.

3.3 Säännöt

Muodostelmajaosto on tehnyt yhteiset säännöt niin luistelijoille kuin heidän vanhemmilleen.
Muodostelmajaosto on päättänyt, että jokainen kilpajoukkueessa luisteleva (luistelija sekä
huoltajat) allekirjoittaa säännöt sekä sitoutuu noudattamaan niitä koko kilpailukauden ajan.
Säännöt löytyvät käsikirjan lopusta ”liitteet”-osiosta.

3.4 Kausi- ja jäsenmaksut
Toimintakausi jaetaan syyskauteen (1.7. - 31.12.) ja kevätkauteen (1.1. - 30.6.).
Kausimaksu määräytyy (seuran ja) jaoston budjettien mukaisesti joukkueen jäämäärän
huomioiden. Kausimaksu pitää sisällään jää- ja oheisharjoitukset, viikoittaiset tanssitunnit
sekä valmentajan/ valmentajien ohjauksen koko kauden ajalta sekä toiminnasta aiheutuvat
hallinnolliset kulut. Jaosto pitää budjettikokouksen kesäkuun alussa. Silloin on tiedossa,
paljonko jäätä on käytettävissä sekä muut arvioidut kulut. Kausimaksuilla katetaan koko
vuoden toiminta. Järjestö ei tavoittele voittoa toiminnastaan.
Kausimaksu jaetaan kuukausittaisiin suorituksiin, jotka maksetaan joka kuukauden 15.
päivään mennessä. Kausi- ja muut seuramaksut laskutetaan sähköpostitse.
Kuukauden maksuerästä voi saada alennusta, jos sairauspoissaolo ylittää kaksi viikkoa, ja
luistelija esittää lääkärintodistuksen. Muista pitkäaikaisista poissaoloista on neuvoteltava
etukäteen jaoston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.
Jos luistelijan kuukausimaksu on maksamatta kahden kuukauden ajalta, hän ei voi
osallistua harjoituksiin ennen maksujen suorittamista tai ennen kuin on laadittu
maksuohjelma jaoston puheenjohtajan kanssa.
Seuran jäsenmaksu maksetaan kerran toimintakaudessa 25 €/hlö. Myös perheenjäsenet
voivat olla seuran jäseniä!
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3.5 Lisenssi ja vakuutus
Jokaisen luistelijan, joka osallistuu kauden aikana kilpailuihin, tulee lunastaa
kilpailulisenssi tai vaihtoehtoisesti kilpailulupa, jos lapsella on oma vakuutus. Varmista,
että vakuutus korvaa harrastus- ja kilpailutoiminnassa sattuneet vahingot, ja että vähintään
liiton määräämät vakuutusehdot täyttyvät.
Kopio lisenssin/kilpailuluvan maksusta toimitetaan joukkueen johtajalle 1.9.
mennessä. Joukkueenjohtaja tarvitsee tiedon maksupäivästä sekä onko vakuutukseton
vai vakuutuksellinen lisenssi. Nämä tiedot tarvitaan jokaiseen
kisailmoittautumislomakkeeseen.
Vakuutuksen voimassaolon kannalta kilpailijoiden lisenssit tulee lunastaa ennen
kesäleirejä / harjoitusten alkamista tai luistelijan tulee huolehtia muusta kilpailutoiminnan
kattavasta vakuutusturvasta. Muodostelmaluistelukoululaiset on vakuutettu seuran
puolesta. Asiasta löytyvät selkeät ohjeet taitoluisteluliiton sivuilta: www.stll.fi/lisenssit.

3.6 Varusteet
Joukkueena esiintyminen vaatii yhtenäistä asustusta. Jaosto päättää yhdessä valmentajan
kanssa hankittavista esim. luistelukassi, harjoitushelma, fleece, takki, sukkahousut ym.
Joukkueen jojo ja huoltotiimi valitsevat yhdessä valmentajan kanssa omaa varustusta,
esim. joukkuepaidan tai kisatopin. Kisapuvun suunnittelusta vastaa ensisijaisesti
joukkueen vastuuvalmentaja.
Muodostelmaluistelukoulussa pärjää loistavasti joustavalla ja lämpimällä vaatetuksella.
Vaatetus ei saa olla este lapsen sujuvalle liikkumiselle. Luistimia hankkiessa kannattaa
kääntyä ammattilaisten puoleen. Ei ole olemassa yhtä oikeaa luistinmallia, -merkkiä tai lestiä, joka sopisi kaikille luistelijoille. Luistimet tulee valita yksilön tarpeet (ikä, taitotaso,
harjoitusmäärät yms.) huomioiden. Tärkein ohje kuitenkin on, että luistimet ovat riittävän
tukevat, jotta nilkat ovat turvassa ja luistimen terät eivät saa olla tylsät. Kypärä on myös
hyvä olla, varsinkin luistelu-uran alkutaipaleella.

3.7 Talkoot & varainhankinta
Kuukausimaksujen lisäksi kustannuksia katetaan lukuisien erilaisten talkootöiden ja
erilaisten sponsoritukien avulla. Kaikkien perheiden ideointi ja yhteistyöverkostojen apu on
erittäin tervetullutta! Talkoita toteutetaan pitkin vuotta. Tarkoituksena on kaikkien
joukkueiden luistelijoiden vanhempien aktiivinen osallistuminen talkootoimintaan
harrastuskustannusten pienentämiseksi.
Myös joukkueet tekevät omia talkootöitä kerätäkseen talkoovarjoja pienentämään kisa-,
leiri- ja tehopäivämaksuja sekä luistelijoiden varustemaksuja. Jos joukkueet saavat tietoon
talkoita, joihin eivät pysty itse osallistumaan, talkoita voi tarjota muille joukkueille.
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Talkoilla kerätty tuotto jaetaan tasan. Jos kyseessä on ollut jaoston yhteinen talkoo,
talkootuotto jaetaan tasan koko jaoston luistelijoiden kanssa. Talkootuoton jyvittämistä ei
saa tapahtua, ellei tuotosta makseta veroa.

3.8 Lopetusilmoitus
Luistelija sitoutuu luistelemaan joukkueessa koko kauden. Kausi päättyy vasta seuran
yhteiseen kevätnäytökseen. Luistelua ei voi siis lopettaa kesken kauden ilman pakottavaa
syytä (vakava sairastuminen tai paikkakunnalta muutto). Tällaisissa tapauksessa luistelijan
tulee olla ensin yhteydessä valmentajaan ja joukkueenjohtajaan sekä ilmoittaa
päätöksestä myös jaostoon. Luistelijan tulee maksaa sekä ilmoittamiskuukauden että
seuraavan kuukauden kuukausimaksu. Lisäksi hän vastaa näitä kuukausia koskevat muut
maksut ja hänelle tilatut varusteet.

3.9 Muodostelmaluistelijan polku – KuLS

Jokaisen luistelijan polku on yksilöllinen. Toinen luistelija voi olla joukkueessa vain yhden
kauden kuin taas toinen kolme. Tähän vaikuttaa luistelijan taitotaso, luisteluvuodet ja ikä.
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4 RYHMÄT JA JOUKKUEET
4.1 Luistelukoulu
Seuran yhteinen luistelukoulu on tarkoitettu aloitteleville luistelunharrastajille.
Luistelukoulussa harjoitellaan taitoluistelun alkeita monipuolisesti leikkien ja pelien varjolla.
Tavoitteena on opetella ja vahvistaa perusluistelutaitoa sekö antaa lapsille myönteisiä
kokemuksia luistelusta ja liikunnasta. Muiden ryhmien ja joukkueiden tavoin, luistelukoulu
esiintyy kaksi kertaa vuodessa, seuran joulujuhlassa sekä keväällä järjestettävässä
jääshowssa.
4.2 Muodostelmaluistelukoulu – Timantit
Muodostelmaluistelukouluryhmä Timantit on tarkoitettu muodostelmaluistelun alkeista
kiinnostuneille n.5-10 vuotiaille lapsille. Luistelukoulun tavoin ryhmässä opetellaan
perusluistelutaidon alkeita erilaisten leikkien ja pelien avulla ja tämän lisäksi ryhmä
tutustuu muodostelmaluistelun elementteihin kauden aikana.
Luistelijat jaetaan lähtötason mukaan kahteen pienempään ryhmään, jossa harjoittelu
tapahtuu oman ohjaajan johdolla. Muodostelmaluistelukouluun siirrytään pääsääntöisesti
luistelukoulusta, mutta aiempaa kokemusta luistelusta ei välttämättä tarvita, kunhan
luistelija pysyy jäällä pystyssä itsenäisesti.
Timantit harjoittelevat kerran viikossa 45 minuutin ajan ja luistelukoulun tavoin pääsevät
esiintymään kahdesti kauden aikana seuran järjestämissä tapahtumissa.

4.3 Kehitysryhmä Jäätähdet
Kehitysryhmä Jäätähdet on muodostelmajaoston uusin tulokas. Ryhmä on tarkoitettu n. 69 vuotiaille luistelijoille, joilla on jo aiempaa luistelukokemusta esim.
muodostelmaluistelukoulusta tai luistelukoulusta.
Jäätähdet harjoittelevat kahdesti viikossa jäällä ja toisen jään yhteydessä on
oheisharjoitukset. Jäällä harjoitellaan monipuolisesti perusluistelutaitoja ja joukkueen
omaa ohjelmaa. Joukkue ei osallistu kilpailuihin, mutta harjoittelee silti koko kauden ajan
samaa ohjelmaa, opetellen musiikkiin ja yhdessä luistelemista. Oheisharjoituksissa
tutustutaan pelien ja leikkien avulla joukkuekavereihin, kehitetään koordinaatiota ja
motoriikkaa ja opetellaan kehonhuoltoa. Taitojen kehityttyä ryhmästä siirrytään
kilpailevaan tulokasjoukkue Ice Fascinationiin.
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4.4 Tulokkaat – Ice Fascination
Ice Fascination on Tulokas-sarjassa kilpaileva muodostelmaluistelujoukkue. Ice
Fascination harjoittelee jäällä noin kolme kertaa viikossa. Lisäksi joukkueella on viikoittain
tanssia sekä luistelua tukevaa oheisharjoittelua. Jäällä keskitytään perusluistelutaitojen
kehittämiseen ja kilpailuohjelman harjoittelemiseen.
Tulokkaat osallistuvat kauden aikana 3-5 kilpailuun ympäri Suomen ja tämän lisäksi
esiintyvät seuran joulu- ja kevätnäytöksissä sekä mahdollisesti myös muissa
tapahtumissa.
4.5 Minorit – Ice Attraction
Ice Attraction on Minorit-sarjassa kisaava muodostelmajoukkue. Joukkue harjoittelee
neljänä päivänä viikossa. Harjoituksiin sisältyy 3-4h jääharjoittelua sekä 2-3h
oheisharjoittelua niin tanssin, kuntovalmennuksen kuin ohjelmaoheisten merkeissä.
Joukkueen tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu perusluistelutaidon kartuttaminen sekä vahvan
pohjan luominen SM-tasolle siirtymistä varten. Tämän lisäksi luistelijat keräävät läpi
kauden kisakokemusta 4-5 kilpailuista sekä esiintymiskokemusta seuran järjestämissä
tapahtumissa.
Joukkueeseen siirrytään tulokasjoukkue Ice Fascinationista, mutta joukkueeseen otetaan
myös vahvan perusluistelutaidon omaavia luistelijoita joukkueiden ulkopuolelta.
4.6 SM-noviisit – Ice Energy
SM-noviisijoukkue Ice Energy harjoittelee viisi kertaa viikossa jäällä ja tämän lisäksi kolme
kertaa jään ulkopuolella tanssin, kunto- sekä ohjelmaoheisten merkeissä.
Joukkue osallistuu kauden aikana kahteen liiton järjestämään valintakilpailuun ja
tavoittelee näillä paikkaa aina keväällä järjestettäviin muodostelmaluistelun SM-kilpailuihin.
Näiden kilpailuiden lisäksi joukkue on kartuttanut kansainvälistä kilpailukokemusta
ulkomailla ja osallistunut myös kotimaassa kutsukilpailuihin.
4.7 (SM-juniorit – Ice Fusion)
Tällä hetkellä ei seurassa SM-junioreita ole, mutta tavoitteena on, että joukkue saadaan
lähivuosina jälleen kasaan.
SM-juniorit poikkeavat kansallisesta juniorijoukkueesta kahdella ohjelmalla (lyhyt- ja
vapaaohjelma) sekä näin ollen myös harjoitusmääriltään.
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4.8 Juniorit – Ice Confusion
Ice Confusion kilpailee kansalliset juniorit -sarjassa. Jäällä harjoitellaan tavoitteellisesti
kolmesta neljään kertaa viikossa ja tämän lisäksi oheisharjoittelua tanssin ja
fysiikkatreenin merkeissä kahdesti viikossa. Joukkue osallistuu kauden aikana 3-4
kotimaassa järjestettävään kilpailuun ja tämän lisäksi kilpailukokemusta on haettu myös
kansainvälisiltä kilpakentiltä. Tavoitteena joukkueella on ansaita paikka juniorisarjan
kärkipäästä.

4.9 Masters
Joukkuetta Masters-sarjaan pyritään kasaamaan ensimmäisen kerran tulevalle kaudelle
2018-2019. Masters-sarja on tarkoitettu aktiiviuransa päättäneille luistelijoille, jotka
kuitenkin haluavat vielä harjoitella ja kilpailla. Sarja poikkeaa Aikuisten-sarjasta
haastavimmilla vaadituilla elementeillä sekä arviointijärjestelmällä.
4.10 Aikuiset – Ice Wide Open
Ice Wide Open on Aikuisten-sarjassa kilpaileva muodostelmaluistelujoukkue. Joukkue
koostuu niin aikaisemman luistelutaustan omaavista kuin aikuisiällä aloittaneista
luistelijoista. Joukkue on harrastejoukkue, joka treenaa hyvällä asenteella ja
tavoitteellisesti 1-2 kertaa viikossa.
IWO:n kauteen kuuluu 4-5 kisamatkaa ympäri Suomen sekä muiden joukkueiden tavoin
esiintymiset seuran järjestämissä tapahtumissa.
4.11 Aikuismuodostelmaluistelukoulu
Aikuismuodostelmaluistelukoulu on tarkoitettu kaikille luistelusta kiinnostuneille aikuisille.
Ryhmän päätavoitteena on perusluistelutaidon kartuttaminen sekä sykkeen nostattaminen
hyvässä porukassa. Harjoituksissa treenataan ryhmän toiveiden mukaisesti perusluistelua
sekä tutustutaan muodostelmaluistelun peruselementteihin.
Ryhmä esiintyy halutessaan seuran järjestämissä tapahtumissa ja ryhmästä on keväisin
mahdollisuus siirtyä kilpailevaan aikuisjoukkue Ice Wide Openiin.

5 ROOLIT JOUKKUEISSA
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5.1 Päävalmentaja
Muodostelmaluistelun päävalmentajalla on kokonaisvastuu kaikista seuran
muodostelmaluistelujoukkueista ja -ryhmistä sekä toiminnasta ylipäätänsä. Tämä ei
kuitenkaan tarkoita sitä, että päävalmentajan tehtävä olisi valmennusvastuu kaikista
joukkueista. Päävalmentaja toimii kaikkien muodostelmavalmentajien apuna ja tukena
sekä toimii lähiesimiehenä kentällä. Päävalmentajan tehtäviin valmennuksen lisäksi kuuluu
jäiden jakaminen sekä harjoitusvuorojen suunnittelu sekä muut käytännön asiat.
Päävalmentaja pyrkii kehittämään jaoston toimintaa yhdessä muun valmennustiimin
kanssa.
5.2 Valmentaja
Jokaisella joukkueella on oma vastuuvalmentaja, joka kantaa pääasiallisen vastuun
joukkueesta, sen harjoittelusta ja tavoitteiden asettamisesta. Vastuuvalmentaja valitsee
joukkueen ja päättää aina kilpailevan kokoonpanon. Hän tekee joukkueelle
kilpailuohjelmat ja on vastuussa sen harjoittelusta ja mahdollisista muutoksista.
Vastuuvalmentajan lisäksi joukkueilla on myös muita valmentajia, jotka yhdessä
vastuuvalmentajan kanssa muodostavat valmennustiimit. Valmennustiimi yhdessä
suunnittelee joukkueen harjoittelun ja yhdessä päättävät joukkuetta koskevista asioista.
Valmentajien tärkein tehtävä on taata urheilijoiden turvallinen harjoittelu. Valmentajat
saapuvat aina ajoissa paikalle ja sairastumisen yllättäessä hankkia aina tuuraaja paikalle.
Valmentajat ovat aina valmiina vastaamaan mieltä painaviin kysymyksiin, mutta
valmentajien vapaapäiviä on syytä kunnioittaa. Jokainen valmentaja määrittää kauden
alussa omat soittoajat, joita sekä luistelijoiden että vanhempien toivotaan noudattavan.

5.3 Luistelija
Jokainen luistelija on yhtä tärkeä osa joukkuetta tai ryhmää. Luistelijan sitoutuminen oman
joukkueensa toimintaan ja tavoitteisiin takaa kaikille parhaan mahdollisen lopputuloksen.
Jokainen luistelija sitoutuu myös noudattamaan kauden alussa tehtyjä oman joukkueen
sekä seuran laatimia sääntöjä.
Luistelijat toimivat seuramme ”käyntikortteina” ja edustavat Kuopiota missä ikinä
liikkuvatkin. Tärkeää on siis tiedostaa, että omalla käytöksellään julkisilla paikoilla ja
edustustilanteissa luistelija ei anna vain kuvaa itsestään vaan hän on kasvot myös
seurallemme.
5.4 Tuplaluistelija
Tuplaluistelijoilla pystytään takaamaan kahden joukkueen muodostuminen, joka ilman
tuplaluistelijoita ei olisi mahdollista. Tuplaluistelijat kuuluvat osaksi kahta eri joukkuetta ja

13

käyvät sovitusti kummankin joukkueen harjoituksissa. He ovat yhtälailla kummankin
joukkueen jäseniä. Tuplaluistelijat opettelevat kummankin joukkueen kisaohjelmat ja
vastuuvalmentajat päättävät miten tuplaluistelijat kisaavat.
Tuplaluistelijoiksi ei ketään pakoteta vaan halu tuplaamiseen täytyy tulla luistelijalta
itseltään. Tuplaluistelijat harjoittelevat määrällisesti enemmän kuin muut ja tästä syystä
tähän täytyy löytyä motivaatio itseltään. Vielä pienten luistelijamäärien vuoksi tupaluistelijat
ovat jaostolle tärkeitä ja näin pystytään tarjoamaan mahdollisuus luisteluun monelle muulle
urheilijalle.

5.5 Kapteeni
Joukkue äänestää kauden alussa keskuudestaan kapteenin sekä varakapteenin(t).
Kapteenin tärkein tehtävä on toimia joukkueen äänenä sekä linkkinä luistelijoiden ja
valmentajien sekä huoltotiimin välillä. Kapteenin tulee olla kannustava ja tarvittaessa
joukkuetta eteenpäin potkiva henkilö, johon kaikki joukkuetoverit voivat luottaa. Kapteeni
toimii esimerkkinä muille luistelijoille ja luo hyvää henkeä niin harjoituksissa kuin muissakin
joukkueen yhteisissä hetkissä.
Kapteenille kuuluu myös liuta erilaisia tehtäviä niin arjessa kuin kisatilanteissa, jotka
käydään kapteenin kanssa läpi kauden alussa.

5.6 Joukkueenjohtaja
Joukkueelle valitaan joka kaudelle yksi tai kaksi joukkueenjohtajaa, jotka pitävät huolen
kaikista joukkueen käytännön asioista. Joukkueenjohtaja eli jojo toimii yhteyshenkilönä
sekä tiedottajana joukkueen vanhempien ja valmentajan sekä joukkueen ja seuran välillä.
Jojoilta löytyy niin luistelijoiden kuin vanhempien yhteystiedot sekä muut tarvittavat
henkilötiedot.
Jojot pitävät huolen kaikista kisamatkaan liittyvistä asioista ja tarvittaessa jakaa tehtäviä
myös muille huoltotiimiin kuuluville henkilöille. Joukkueenjohtaja pääsääntöisesti kulkee
joukkueen mukana kisamatkoilla sekä leireillä ym. edustustilanteissa ja toimii joukkueen
apuna yhdessä muun huoltotiimin kanssa.
5.7 Huoltaja
Joukkueenjohtajat tavoin joukkueelle valitaan kauden alussa 2-4 huoltajaa, jotka yhdessä
jojon kanssa muodostavat huoltotiimin. Huoltajat toimivat kisamatkoilla ja muissa
tapahtumissa yhdessä jojon sekä valmentajien kanssa sovittujen työjakojen mukaisesti.
Huoltajat pitävät huolen, että joukkueen huoltolaukusta löytyy kaikki tarvittava ja että se on
aina mukana reissussa.
Huoltajat ovat mukana aina joukkuetta varten, ei kenenkään henkilökohtaisena
avustajana. Huoltajat edustavat niin omaa joukkuetta kuin seuraa positiivisesti ja
esimerkillisesti luistelijoita kannustaen.
5.8 Rahastonhoitaja
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Joukkueen rahastonhoitaja hoitaa joukkueelle kohdistuvien, esimerkiksi varainhankintaan
ja kisamatkoihin liittyvien, laskujen maksamisen. Lisäksi rahastonhoitaja laskuttaa
joukkueen kulut vanhemmilta yhdessä sovitun, joukkuekohtaisen käytännön mukaisesti.
Rahastonhoitaja toimittaa tarvittavat laskutusmateriaalin seuran rahastonhoitajalle sovituin
väliajoin.

5.9 Vanhemmat
Vanhempien tärkeimmät tehtävät ovat: kuljettaa, kustantaa, kuunnella ja kannustaa.
Etenkin nuorempien luistelijoiden kohdalla vanhempien vastuulla on huolehtia luistelijan
riittävästä levon ja ravinnon saannista sekä monipuolisesta arkiliikunnasta. Vanhemmat
ovat aina tervetulleita seuraamaan jääharjoituksia, mutta niin joukkueelle kuin valmentajille
tulee taata täydellinen työrauha.
Toivottavaa olisi, että jokainen vanhempi olisi omalla tavallaan tukemassa lapsensa
harrastusta. Kaikkien vanhempien toivotaan osallistuvan yhtälailla joukkueen toimintaan,
koska valitettavan useasti tehtävät jäävät vain muutamien aktiivisten harteille.
Muodostelmaluistelu harrastuksena tarjoaa myös vanhemmille paljon uusia ja
mielenkiintoisia kokemuksia ja mieleenpainuvia hetkiä, joten niistä kannattaa ottaa kaikki
ilo irti!

6 MUODOSTELMAJOUKKUEIDEN TOIMINTAPERIAATTEET

6.1 Harjoittelu
Jääharjoituksen pidetään Lippumäen, Niiralan ja Tuplien jäähalleissa. Jääharjoitusten
ohella viikko-ohjelmaan kuuluu oheisharjoittelua (yhtä tärkeää kuin jääharjoittelu), jotka
pidetään jäähallilla jäiden yhteydessä tai eri tiloissa ympäri Kuopiota.
6.2 EA-vuorot
Joukkueenjohtaja tai joukkueesta valittu henkilö lähettää kaikille joukkueen jäsenille
tiedoksi vuorollaan luistelijan vanhemman EA-vuoron. Vahtivuoro on tärkeä vuoro, eikä
sitä voi jättää välistä. Jos oma vuoro ei sovi, silloin kannattaa käyttää joukkueen sisäistä
tiedotusmuotoa ja pyytää muita vanhempia vaihtamaan vuoroa. Jokainen hoitaa
vuoronvaihdon itse.
Vahtivuorolainen hoitaa EA-laukun ja jääpussin valmiiksi kaukalon laidalle ennen
harjoitusten alkua. Vuorolainen päivystää jään laidalla koko jäävuoron, jotta valmentajat
voivat keskittyä valmentamiseen. Onnettomuuden sattuessa EA-vuorolainen hälyttää apua
paikalle.
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6.3 Poissaolot
Poissaoloista tulee ilmoittaa välittömästi joukkueen vastuuvalmentajalle sekä harjoitusta
pitävälle valmentajalle. Valmentajien on tiedettävä, missä luistelijat ovat, jos eivät ilmesty
harjoituksiin. Sairaana ei treeneihin ole lupaa tulla (edes katsomaan), mutta
loukkaantumisten aikana on hyvä olla seuraamassa harjoituksia, jotta paluu poissaolon
jälkeen on helpompaa ja nopeampaa.
Kaikkien on hyvä huomioida, että yksittäisen luistelijan poissaolo vaikuttaa merkittävästi
koko joukkueen harjoitteluun, varsinkin kun joukkuekoot ovat melko pieniä. Kaksi viikkoa
ennen kisoja kaikilla kilpailevilla joukkueilla on läsnäolopakko, jotta joukkueet pääsevät
harjoittelemaan täydellä kokoonpanolla ennen kisoja.

6.4 Luisteluttaminen ja siihen vaikuttavat tekijät
Luistelupaikkoihin liittyvät päätökset rakentuvat usean eri osa-alueen arvioinnin kautta.
Arviointiin liittyvät arvot rakentuvat oikeudenmukaisuuden, läpinäkyvyyden, motivoinnin ja
vaativuuden kautta. Oikeudenmukaisuus ja reiluus takaavat jokaiselle luistelijalle
tasavertaiset lähtökohdat luistelupaikan saantiin. Läpinäkyvyydellä tarkoitetaan sitä, ettei
luistelupaikkojen jakamiseen liity mitään piilotavoitteita tai ilkeitä taka-ajatuksia.
Motivoinnilla tarkoitetaan sitä, että luistelupaikkojen on tarkoitus olla luistelijan tason ja
saavutusten mukainen, sekä auttaa luistelijaa kehittämään omaa toimintaansa myös
jatkossa. Arvioinnin avulla on siis tarkoitus kehittää sekä heikompia että taitavampia
luistelijoita tasavertaisesti yksilöinä.
Yhteisiin sääntöihin kuuluu harjoituksien aktiivinen osallistuminen. Aktiivista osallistumista
mitataan poissaoloilla sekä harjoitusten aktiivisuuden avulla. Emme anna sanktioita sairastai koulupoissaoloista. Poissaolokäytännöistä keskustellaan tarvittaessa tarkemmin
henkilökohtaisesti valmentajan ja/tai luistelijan kanssa. Myöskään harjoituksissa paikalla
oleminen ei ole sama asia kuin aktiivinen osallistuminen: arvioimme jokaisen luistelijan
aktiivisuutta jokaisen harjoituksen aikana. Aktiivista osallistumista mitataan luistelijan
ahkeran harjoittelun, positiivisuuden sekä keskittymiskyvyn kautta.
Muodostelmaluistelu on taitolaji, jonka vuoksi luistelupaikkoihin vaikuttaa myös luistelijan
taitotaso. Luistelupaikat on rakennettava siten, että ne toisivat joukkueen parhaimmat
puolet ja vahvuudet esiin. Pyrimme paikkojen avulla rakentamaan joukkueen eduksi
olevan kokonaisuuden, sekä tukemaan jokaista luistelijaa yksilönä omaan taitotasoonsa
nähden eteenpäin.
Luistelupaikkoihin eivät vaikuta luistelijan taustatekijät. Perheen osallistuminen
harrastustoimintaan ei ole arvioinnin peruste luistelupaikalle. Arvostamme sitä, mutta
emme käytä sitä kriteerinä luistelupaikkoihin liittyvissä päätöksissä. Joukkueessa vietetyt
vuodet eivät myöskään tuo nimellistä lisäarvoa kilpailevaa kokoonpanoa mietittäessä.
Vastuuvalmentajalla on aina viimeinen sana kilpailukokoonpanoon. Vastuuvalmentaja
punnitsee tarkkaan edellä esitettyjä asioita ja tekee mielestään joukkueen ja yksilön
kannalta parhaan ratkaisun.
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6.5 Kilpailut
Jokainen kilpaileva joukkue osallistuu vähintään kaikkiin liiton alaisiin kisoihin, joita kaikilla
joukkueilla on keskimäärin kolmet kaudessa. Tämän lisäksi joukkueet ovat viime vuosina
osallistuneet myös aluemestaruuskilpailuihin sekä budjetin salliessa myös muihin
kutsukilpailuihin. Edellä mainittujen lisäksi SM-noviiseja sekä kansallisia junioreita
kannustetaan osallistumaan myös johonkin kansaväliseen kisaan, jotta näin saadaan
kartutettua arvokasta kisakokemusta myös ulkomailla.
Kisamatkoille osallistuvat kaikki joukkueen jäsenet huolimatta siitä, onko luistelija
kisaavassa kokoonpanossa vai ei. Kaikki luistelijat ovat joukkueelle yhtä tärkeitä ja
sairastumisen tai loukkaantumisen yllättäessä varaluistelijoita tarvitaan. Kisamatkalla on
joukkueen ja valmentajien lisäksi myös huoltotiimi, joka pitää joukkueesta hyvää huolta
koko matkan ajan. Muut kuin huoltotiimiin kuuluvat vanhemmat ovat kisareissuilla
ainoastaan fanin roolissa ja seuraavat kilpailua yleisölle varatuilta paikoilta.
6.6 Sparraus
Vuoden vaihteen jälkeen jokaisesta joukkueesta valitaan aina tietty määrä luistelijoita,
joilla valmentajat kokevat olevan parhaimmat edellytykset pärjätä seuraavan tason
joukkueen kanssa. Valitut sparraajat käyvät kerran viikossa kevätkauden ajan ylemmän
tason joukkueen jäillä testaamassa haastavampia tekniikkaharjoitteita. Tämä mahdollisuus
ei automaattisesti takaa kuitenkaan siirtymistä seuraavaan joukkueeseen, mutta tällä
pyritään pienentämään kuilua joukkueiden välillä, kun uusia joukkueita kasataan.

6.7 Siirrot / Uudet joukkueet
Siirrot joukkueista toiseen sekä uusien luistelijoiden valinnat joukkueisiin tapahtuu keväällä
näytöksen jälkeen. Valinnat siirroista sekä uusista luistelijoista tekevät aina valmentajat.
Luistelijoiden valinnat joukkueisiin tehdään valmentajien arvioiman taitotason perusteella
ylemmän joukkueen tarpeesta lähtien huomioiden kuitenkin, että alemman joukkueen
tulee säilyä kilpailukykyisenä. Pääsääntöisesti joukkueisiin voidaan valita taitotasoltaan
sopiviksi arvioituja, ikärajat täyttäviä luistelijoita.
Seuran lähtökohta on kuitenkin pystyä tarjoamaan kaikille halukkaille luistelijoille joukkue,
jotta jokainen motivoitunut luistelija pystyy jatkamaan muodostelmaluistelua
mahdollisimman pitkälle.
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6.8 Muodostelmaluistelijan vuosi

7 MITÄ OMAN LUISTELU-URAN JÄLKEEN?
Luistelu-uran loppuminen merkitsee monenlaisia muutoksia elämässä. Vapaa-aika on
vietetty tiiviisti hallilla joukkueen kanssa harjoitelleen, jotta menestystä ja huipputuloksia on
voitu saavuttaa. Uran päätyttyä on käytettävissä aiempaa enemmän aikaa ja sosiaalinen
elämäkin rakentuu uusiksi. Luistelun loppuminen merkitsee myös roolien ja niihin liittyvien
odotusten muuttumista.
Monille luistelijoille oman uran päättymisen jälkeen ohjaajaksi/valmentajaksi siirtyminen on
luonnollinen jatkumo. Useammat valmentajauralle tähtäävät ovat jo oman luistelu-uransa
aikana ohjannut seuran luistelukouluja tai nuorempia joukkueita. Jos paloa valmentajan tai
ohjaajan rooliin löytyy, kannattaa Suomen Taitoluisteluliiton valmentajanpolulle astua
hyvissä ajoin jo ennen oman uran päättymistä. Oheisen linkin takaa pääset laajemmin
tutustumaan STLL:n koulutuspolkua: https://www.stll.fi/liitto/koulutukset/ohjaaja-javalmentajakoulutus/
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Jos valmentajan rooli ei tunnu itselle oikealta vaihtoehdolta on lajillamme tarjota myös
muita huikeita mahdollisuuksia pysyä lajin parissa. Arvioijan tehtävät ovat yksi näistä
mahdollisuuksista. Muodostelmaluistelutuomariksi tai tekniseksi toimihenkilöksi
opiskeleminen on portaittain etenevä, innostava ja haastava opinpolku. Tuomariuralle
haluava aloittaa opinnot Seuratuomarikurssilla, joita järjestetään kausittain. Kurssin ja
siihen liittyvän harjoittelun jälkeen voi jo toimia tuomarina pistearviointikilpailuissa.
Lisätietoa STLL:n arvioijanpolusta pääset lukemaan tästä:
https://www.stll.fi/liitto/koulutukset/arvioijakoulutus/
Jos kumpikaan edellä esitetyistä vaihtoehdoista ei tuntunut omalta, on seuralla tarjota
innokkaille erilaisia toimihenkilötehtäviä seuran sisältä. Seuratoiminnassa ei koskaan ole
liikaa innokkaita vapaaehtoisia. Jos et ole aivan varma, mihin juuri sinusta olisi eniten
apua, ota rohkeasti yhteyttä jaoston puheenjohtajaan.
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