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VUOSIKERTOMUS 2016
17.3.2017
Myllypuron Taitoluisteluklubi on taitoluistelun erikoisseura, joka tarjoaa jäsenilleen
taitoluisteluvalmennusta yksin- ja muodostelmaluistelussa. Seura on perustettu 14.10.1977.
Myllypuron Taitoluisteluklubi ry on Stll:n ja Eslun jäsen.
Hallinto

Vuonna 2016 hallitus kokoontui 16 kertaa. Seuran vuosikokous pidettiin 11.4.2016.
Hallituksessa toimivat:
Minna Kaansalo, puheenjohtaja
1.1 – 31.12.2016
Marja-Liisa Nieminen
1.1 – 25.10.2016
Jussi Pajulahti
1.1 – 11.4.2016
Irja Söderling
1.1 – 7.12.2016
Uuteen hallitukseen valittiin:
Uutena:
Ari-Pekka Dag
Minna Ek
Outi Häkkinen
Ismo Malinen

11.4
11.4
11.4
11.4

- 31.12.2016
– 31.12.2016
– 31.12.2016
– 31.12.2016

Seuran rahastonhoitajana/kirjanpitäjänä on toiminut Anneli Lohva.
Valmentajat

Vuonna 2016 seuran palveluksessa toimivat:
Haaksiala Jutta

luistelukoulu, kevät 2016

Happonen Eeva

luistelukoulu, taitajat, yksinluistelu

Kaansalo Minna

seuran käytännön asiat

Kempinen Elli

luistelukoulu

Kemppinen Katri

luistelukoulu

Kivistö Emmi

muodostelmaluistelun päävalmentaja

Livola Linda

luistelukoulu, tintit

Mankonen Vilma

muodostelmaluistelu

Pajulahti Eevi

luistelukoulu kevät 2016

Salin Minna-Maria

luistelukoulu

Söderling Kira

yksinluistelu, neloset, luistelukoulu, tanssi kevät 2016

Tähkälä Sally

luistelukoulu, kehitysryhmät

Zins Stefan

yksin- ja muodostelmaluistelu

Seuran tuomareina ovat toimineet Maria Jussila, Jasmiina Korhonen, Nina Gustafsson ja Eevi Pajulahti.
Jäsenet

Vuonna 2016 on Myllypuron Taitoluisteluklubiin kuulunut noin 320 jäsentä.
Vuoden lopussa seurassa luisteli
kilparyhmissä/-joukkueissa YL 17 ja ML 44 lasta ja nuorta
kehitys- ja harrastajaryhmissä noin 60 lasta ja nuorta
Vuoden aikana on
luistelukouluissa ollut yhteensä noin 150 luistelijaa
aikuisissa on luistellut vuoden aikana noin 30 luistelijaa
Seurassa on jäseniä luistellut alueellisella, kansallisella ja SM-tasolla, sekä kansainvälisellä tasolla.
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Harjoitukset
Vuonna 2016 seuralla oli käytössään clearingjärjestelmän jäätunteja seuraavasti:
Myllypuron jäähalli
19 tuntia/ viikko
Hernesaaren jäähalli
1,5 tuntia / viikko
Vuosaaren jäähalli
11 tuntia /viikko
Kesäajalle 2016 seura varasi jäätunteja Malmin ja Salmisaaren jäähallista. Seuralla oli alkuvuoden aamutai päiväjäitä Myllypuron jäähallissa.
Oheisharjoituksia, tanssitunteja sekä kuntoharjoituksia pidettiin kilpa- ja kehitysryhmille hallien
sisätiloissa, urheilukentällä sekä Myllypuron ja Vuosaaren jäähallien peilisaleissa.
Kesäleirejä järjestettiin seuraavasti:
Yksinluistelijoille:
Kesäleiri/kurssi, Malmi
5 päivää
Muodostelmaluistelijoille:
Tulokkaat, Kisakallio
1 päivä
Minorit, Kisakallio
2 päivää
Yksilötaitokurssi kaikille kilpaluistelijoille, Malmi
5 päivää
Kesäleiri kehitysryhmät, Malmi
5 päivää
Kilpailutoiminta
Seuran luistelijat osallistuivat vuoden 2016 aikana Helsingin alueen kilpailuihin, eri seurojen järjestämiin
kutsukilpailuihin, valintakilpailuihin sekä SM-kilpailuihin. MTK:n luistelijoita osallistui myös kansainvälisiin
Interclub-kilpailuihin. Yksinluistelijoita osallistui myös kansainvälisiin ISU-kilpailuihin. Seura järjesti itse
alue- ja kutsukilpailuja sekä yksinluistelun elementtitestejä. Syksyllä 2016 järjestettiin alueen tulokasjoukkueille kaudenavaus-tapahtuma.
Yleiskatsaus ja kehityskohteet
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Hallitustoiminta
Hallituksessa on ollut edustettuina eri alojen asiantuntijoita, joilla on taustaa sekä yksin- että
muodostelmaluistelusta. Hallitus on vuoden 2016 aikana keskittynyt kehittämään hallitustyöskentelyä,
valmennusta, laatua, osaamista, osallistumista/aktiivisuutta, tiedottamista, markkinointia ja
ammattimaisuutta kokonaisuudessaan. Hallitus keskittyi myös varainhankintaan, sekä toiminnan- ja
kehittämisen tukemiseen avustusvaroin. Seuran jäsenmäärä laski SM-joukkuetoiminnan lopettamisen
jälkeen. Jäsenmäärän ylläpitäminen ja/tai kasvattaminen pääkaupunkiseudun kovassa kilpailussa on
teettänyt työtä. Seurojen väliseen yhteistyöhön osallistuttiin edellisen vuoden tapaan. Suurelta osin
yhteistyö on ollut puheenjohtajan ja/tai hallituksen jäsenten osallistumista aluetoimintaan tai
valtakunnallisten seurajohtajien tapaamisiin. Valmennuksellisesti panostettiin edelleen osaamiseen,
päätoimisuuteen ja kilpaurheiluun hyödyntäen omien valmentajien osaamista, päämääränä seuran
kehittyminen kohti menestyvää kilpaluisteluseuraa.
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Seurassa on toiminut muodostelmaluistelutoimikunta, johon on pääsääntöisesti osallistunut joukkueiden
johtajia ja huoltajia. Toimikunta on osallistunut lajin sisäiseen viestintään, tapahtumien järjestämiseen,
markkinointiin, kannustamiseen, Dreams-fanikulttuurin ylläpitämiseen ja valmennuksen tukemiseen.
Yksinluistelutoimikunta on järjestänyt kilpailuja, tapahtumia ja huolehtinut sisäisestä viestinnästä.
Puheenjohtaja on osallistunut, sekä kevään tai että syksyn Taitoluisteluliiton liittokokouksiin ja/tai
seuraparlamentteihin.
Hallituksen toimintaa on haitannut liian pieni henkilömäärä, joka saatiin vuosikokouksessa paranemaan.
Hallituksen jäsenet ovat lähestyneet jäseniä toiveena osallistua aktiivisena yhdistyksen toimintaan.
Talous
Hallituksen tavoitteena on saada hyvä tase. Merkittäviä talouteen vaikuttaneita tekijöitä olivat SM
joukkueiden toiminnan päättyminen yhtä aikaa, sekä jäsenten maksuhaasteet. Vuoden 2015 aikana
tehdyt jäämäärä- ja henkilöstömuutokset vaikuttivat vuonna 2016. Edellisen vuoden haastavan tuloksen
parantamiseksi on tarkistettu kausimaksuja ja pyritty pitämään muut kustannukset kohtuullisella tasolla.
Jäänmäärässä pystyimme sopivaan määrään harjoittelun ja ryhmien/joukkueiden suhteessa.
Ylläpitääksemme hyviä harjoitusolosuhteita tulee jatkossakin tarkastella hinnoittelua. Haasteina on
kuitenkin ollut pienet ryhmät. Harrasteluistelijoiden määrään on saatu nousua.
Vahva taloudellinen pohja on edellytys pärjätä kausittain vaihtelevassa jäsenmäärässä ja toiminnassa.
Vahva pohja antaa myös mahdollisuuden taloudellisten riskien ottamiselle toiminnan kehittämisessä ja
parantamisessa sekä seuran jäsenmäärän säilyttämisessä, että kasvattamisessakin.
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Luistelukoulu ja kehitys- ja harrasteryhmät
Luistelukoulun maskotti, keulahahmo, luisteleva Panda on ollut mukana koko vuoden. Luistelukoulussa on
ollut kohtalaisesti lapsia. Luistelukoululaisten määrä varsinkin syksyisin on ollut liian pieni.
Luistelukouluohjaajien koulutukseen panostettiin loppuvuodesta sisäisellä muutaman päivän
koulutuksella.
Sekä yksinluistelun että muodostelmaluistelun kehitysryhmä Tintit on toiminut hyvin.
Muodostelmaluistelun kehitysryhmän, Muokkaminit harjoittelu yhdistettiin ryhmän Tintit kanssa. Samalla
ryhmän nimi muuttui, Dreams Tintiksi. Kehitysryhmä Neloset integroitiin kilpa- ja kehitysryhmiin
tavoitteena nopeuttaa luistelijan siirtymistä kilparyhmiin. Kehitysryhmien valmennuksessa on
loppuvuodesta ollut mukana ammattivalmennusta kaikkina harjoittelupäivinä. Urapoluille yksin ja
muodostelmaluistelijaksi tehtiin muutos, jonka tavoitteena oli parantaa perusluistelua ja
etenemismahdollisuuksia molemmissa lajeissa.
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Harrastajaluisteluryhmä Taitajissa on vuoden aikana tapahtunut rakennemuutosta mm. luistelijoiden
ikärakenteessa. Taitajat-ryhmällä on oma suosionsa. Keväällä perustettiin lisäksi uusi ryhmä, Taiturit.
Harrastajaluistelijoiden määrä on kasvussa. Lajin kustannukset ja sitoutumisen määrä lisäävät
kiinnostusta enemmän harrasteluistelun.
Yksinluistelun kilparyhmät
Yksinluistelun kilparyhmien harjoittelussa on toiminut kolme (3) valmennusryhmää: Ykköset, Kakkoset ja
Kolmoset, sekä osin ryhmä sm. SM tason luistelijoille on säilynyt hyvät harjoittelumahdollisuudet.
Kolmoset ryhmään nostettiin paljon uusia luistelijoita, vaikka tavoitteista jäätiinkin melkoisesti.
Vastuuvalmentajien tiimityö on toiminut loistavasti.
Seurassa on ollut edustettuna Maajoukkueessa SM seniori Matthias Versluis (keväällä 2016) ja Nuorten
maajoukkueessa (keväällä 2016) SM noviisi Sofia Sula. Sofia Sula siirtyi syksyllä 2016 SM junioreihin
voittaen suomenmestaruuden joulukuussa 2016.
Kevään ja syksyn 2016 kilpailutulokset ovat luettavissa: http://myllypurontaitoluisteluklubi.net/kilpailut/
Muodostelmaluistelun kilpajoukkueet
Vuonna 2016 seurassa kilpaili kaksi (2) muodostelmajoukkuetta: tulokkaat, minorit – Little ja Mini
Dreams. Harjoittelu on jääaikoineen vastannut lajin ja sarjojen vaatimaa tasoa. Keväällä 2016 uuden
kauden alkaessa joukkueet muuttuivat paljon. Uusia luistelijoita nostettiin seuran kehitysryhmästä.
Muodostelmaluistelun valmennuksesta on vastannut muodostelmaluistelun päävalmentaja.
Valmennuksessa on ollut mukana yksi-kaksi (1-2) apulaisvalmentajaa. Vuoden 2015 aikana jo päätettiin
ylläpitää suuria nuoria joukkueita ja perustaa uusi SM sarjan joukkue vasta, kun luistelijamäärä ja- taso
on riittävä. Joukkue perustetaan ensin kansalliseen noviisit-sarjaan keväällä 2017.
Vuoden lopulla päätettiin hakea lisää muodostelmaosaamista julkisella valmentajahakemuksella.
Kevään ja syksyn 2016 kilpailutulokset ovat luettavissa: http://myllypurontaitoluisteluklubi.net/kilpailut/
Aikuisluistelu
Aikuisluistelua on ollut mahdollisuus harrastaa perusopetustunneilla. Syksyllä lisättiin toinen viikkotunti
aikuisille. Luistelukoululaisten vanhempia rohkaistiin kokeilemaan aikuisluistelua. MTK:n luistelijan
vanhempi on voinut harrastaa aikuisluistelua edullisemmin, kuin muut.
Virkistystoiminta, tapahtumat
Suomen juhlavuoden tapahtumiin liittyvään www.kokosuomiluistelee.fi projektiin MTK:n järjestämissä
tapahtumissa aloitettiin valmistautuminen loppuvuodesta.
Vuonna 2016 aloitettiin MTK:n 40 v-juhlavuoden suunnittelu. Järjestettiin tapahtumia loppuvuodesta 40-v
juhlavuoden teemalla. MTK:lle tehtiin tilapäinen juhlavuoden 40-v logo. Aloitettiin myös historiikin
tekeminen tavoitteena saada keväällä 2017 julkaistua Historiikki sisältäen mm. MTK tänään.
Seuran kevätjuhlassa 2016 palkittiin kaudesta 2015-2016:
MTK Kuhlberg Kiertopalkinnon sai parhaasta SM sarjan suorituksesta Sofia Sula.
MTK Panda Kiertopalkinnon sai menestyksestä Minttu Kylliäinen.
Muut / valmennuksen palkitut:
Yksinluistelu: Iloinen ja ahkera harjoittelija: Saimi Sivonen, Ahkera harjoittelija: Amanda Fagerholm
Mini Dreams: Erika Mylius, vuoden kehittyjä ja Saana Luhtaniemi, tsemppari
Little Dreams: Daniela Dankov, vuoden kehittyjä ja Lumi Uravirta, tsemppari
Juhlassa mainittiin myös erityinen kiitos ansiokkaasta työstä koko seuran hyväksi ohjaajalle, Linda Livola.
Kiitos valmentaja Eevalle ahkeruudesta kauden aikana.
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Koulutus
Vuonna 2016 järjestettiin itse luistelukouluohjaajakoulutusta. Seuran tuomareita on osallistunut
tuomaritapaamisiin ja valmentajia Stll:n koulutustarjontaan.
Varainkeruu
Seuran jäsenten talkoo- ja varainkeruutyö on ollut kohtalaista. Seuralle hankittiin uusia seuratuotteita,
kuten kannatushuivi. Maksupäätteen IZettle hankkiminen toi myös helpotusta ja nykyaikaisen tavan
erilaisiin kirpputori - ja kannatustuotemyyntien tapahtumiin. Loppuvuodesta lisättiin ryhmien
varainkeruumahdollisuuksia.
Tiedotus
Seuran sisäinen tiedottaminen on tapahtunut pääosin sähköpostitse. Tiedottamista on osin siirretty
seuran nettisivuille.
Seuran Facebook-sivu on ollut hyvä tiedotus – ja markkinointiväylä. Sen kautta on voinut seurata
tapahtumia, kilpailuja ja muuta yhteistä toimintaa. Vuoden lopulla seuran Some-toimintaa lisättiin
Instagram:lla. Seuran historian kertominen kuvin Facebook-sivuilla nosti huomattavasti tykkääjämäärää.
Seuran entisiä luistelijoita ja valmentajia alkoi seurata uudelleen MTK:a.
Seuratiedote on jaettu jäsenille tarvittaessa. Luistelukoulujen aloittaminen ilmoitettiin pääasiassa
ilmoitustauluilla, sekä paikallisessa lehdessä. Luistelukoululaisille on tiedotettu sähköpostitse.
Luistelijoiden vanhemmille on järjestetty vanhempainiltoja entistä enemmän.
Seuran ulkoinen tiedottaminen tapahtui seuran nettisivujen ja sosiaalisen median kautta.
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