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VISIO

Olemme 

huippuluisteluseura, jossa on 

motivoituneet ja innostuneet 

luistelijat sekä toimijat.
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MISSIO

Tarjotaan luistelijoille laadukkaan 

valmennuksen ja yhteisöllisen 

toiminnan kautta mahdollisuus 

kasvuun luistelijoina sekä 

arvokkaita kokemuksia     

luistelun parissa. 
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STRATEGIA: 

JOHTAMINEN JA HALLINTO
• Varmistetaan, että toiminta on strategian mukaista

• Varmistetaan, että toiminta on sääntöjen mukaista

• Huolehditaan, että johtokunnassa ja lajijaostoissa on selkeät vastuunjaot

• Johtamisessa korostetaan pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta

• Seurataan budjetteja aktiivisesti

• Viestitään tehokkaasti

• Kehitetään seuraa muuttuvassa ympäristössä

• Toimitaan yhteistyössä Suomen Taitoluisteluliiton, Suomen Luisteluliiton

ja muiden toimijoiden kanssa

• Järjestetään kilpailuita ja tapahtumia sekä koulutamme toimijoita
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VALMENNUS
• Valmennusta kehitetään ja koordinoidaan suunnitelmallisesti

• Jaostoilla on selkeä valmennusorganisaatio: pää- ja vastuuvalmentajat,           

tuntivalmentajat, ohjaajat

• Asetetaan luistelijakohtaiset konkreettiset tavoitteet ja luodaan harjoittelusuunnitelmat

• Seurataan tavoitteiden saavuttamista aktiivisesti

• Tuetaan aktiivisin valmennuksellisin toimin luistelijan yksilöllistä kehitystä läpi kauden

• Tuetaan luistelijan monipuolista harjoittelua ja harrastamista

• Koulutetaan ohjaajia ja valmentajia kehittämään sekä ylläpitämään ammattitaitoa

• Valmennukseen osallistuvat toimijat huolehtivat yhteistyöstä ja tiedon kulusta           

heidän välillään luistelijan kehityksen ja terveyden tukemiseksi

• Valmennuskulttuuri on kannustava sekä innostava, ja luistelijoita kohdellaan          

yksilöllisesti ja tasa-arvoisesti. Valmennus perustuu hyvään                         

vuorovaikutukseen luistelijan, valmentajan ja huoltajan välillä.
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ARVOT
HYVINVOIVAT LUISTELIJAT

• Tuetaan kasvua ja kehitystä hyvinvoivaksi luistelijaksi

• Kannustetaan terveellisiin elämäntapoihin

• Kohdellaan luistelijoita tasavertaisesti

• Kohdellaan luistelijakavereita reilusti ja kannustavasti

• Pidetään asenne positiivisena

• Asetetaan tavoitteet ja tuetaan luistelijoita niiden saavuttamisessa

TASA-ARVO

• Kohdellaan luistelijakavereita tasapuolisesti

• Kohdellaan luistelijoita tasavertaisesti

• Jaostot ovat tasavertaisessa asemassa

• Kohdellaan kaikkia seuran toimijoita tasa-arvoisesti
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ARVOT
VASTUULLISUUS

• Tarjotaan hyvä ja terveyttä tukeva harrastus

• Koulutetaan ohjaajia ja valmentajia, ja tarjotaan laadukasta sekä ammattitaitoista 

valmennusta

• Pyritään tuottamaan positiivisia kokemuksia mielekkään harrastuksen parissa 

• Toiminta perustuu yhdessä sovittuihin sääntöihin ja niiden noudattamiseen

• Toiminta on suunnitelmallista ja avointa

YHTEISÖLLISYYS

• Tarjotaan mahdollisuus yhdessä tekemiseen ja innostetaan                                  

positiiviseen yhdessä kokemiseen

• Tunnemme kuuluvamme samaan seuraan, kannustamme toisiamme
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