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19.3.2018
Myllypuron Taitoluisteluklubi ry 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 2017 hallitus kokoontui 13 kertaa. Seuran vuosikokous pidettiin 6.4.2017.
Hallituksessa toimivat:
Minna Kaansalo, puheenjohtaja
1.1 – 31.12.2017
Ari-Pekka Dag
1.1 – 6.4.2017
Minna Ek
1.1 – 31.12.2017
Outi Häkkinen
1.1 – 30.10.2017
Ismo Malinen
1.1 – 31.12.2017
Uuteen hallitukseen valittiin:
Uutena:
Antti Halonen
Eija Kylliäinen
Käyhty Mikko

6.4 - 31.12.2017
6.4 – 31.12.2017
6.4 - 11.11.2017

Seuran rahastonhoitajana/kirjanpitäjänä on toiminut Anneli Lohva.
Valmentajat

Vuonna 2017 seuran palveluksessa toimivat:
Bruun Essi

muodostelmaluistelun päävalmentaja keväästä 2017

Fagerholm Amanda

luistelukoulu

Happonen Eeva

luistelukoulu, taitajat, yksinluistelu

Henna Heli

muodostelmaluistelu, huhtikuu 2017

Kaansalo Katariina

luistelukoulu, muodostelmaluistelu

Kaansalo Minna

seuran käytännön asiat

Kempinen Elli

luistelukoulu

Kemppinen Katri

luistelukoulu

Kivistö Emmi

muodostelmaluistelun päävalmentaja, kevät 2017

Livola Linda

luistelukoulu, tintit

Mankonen Vilma

muodostelmaluistelu, kevät 2017

Sjölund Yasmine

luistelukoulu

Tähkälä Sally

luistelukoulu, kehitysryhmät

Vereshchak Polina

luistelukoulu

Zins Stefan

yksin- ja muodostelmaluistelu

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

Vuonna 2017 on Myllypuron Taitoluisteluklubiin kuulunut noin 350 jäsentä.
Vuoden lopussa seurassa luisteli
kilparyhmissä/-joukkueissa YL 18 ja ML 27 lasta ja nuorta
kehitys- ja harrastajaryhmissä noin 80 lasta ja nuorta
Vuoden aikana on
luistelukouluissa ollut yhteensä noin 150 luistelijaa
aikuisissa on luistellut vuoden aikana noin 40 luistelijaa
Seurassa on jäseniä luistellut alueellisella, kansallisella ja SM-tasolla, sekä kansainvälisellä tasolla.

Harjoitukset
Vuonna 2017 seuralla oli käytössään clearingjärjestelmän jäätunteja seuraavasti:
Myllypuron jäähalli
17 tuntia/ viikko
Hernesaaren jäähalli
1,5 tuntia / viikko
Vuosaaren jäähalli
11,5 tuntia /viikko
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Kesäajalle 2017 seura varasi jäätunteja Malmin jäähallista. Oheisharjoituksia, tanssitunteja sekä
kuntoharjoituksia pidettiin kilpa- ja kehitysryhmille sekä harrasteryhmille hallien sisätiloissa,
urheilukentällä sekä Myllypuron ja Vuosaaren jäähallien peilisaleissa.
Leirejä järjestettiin seuraavasti:
ML Noviisit, Kisakallio
1 päivä (syksyllä)
Yksilötaitoleiri kaikille kilpaluistelijoille, Malmi
5 päivää (kesällä)
Kilpailutoiminta
Seuran luistelijat osallistuivat vuoden 2017 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
alueen yksinluistelun Minien valintakilpailun ja harjoituskilpailut/tuomarikatselmukset kaksi (2) kertaa.
Seuraan perustettiin Kilpailu- ja tapahtumatiimi koordinoimaan mm. kilpailujen järjestämistä. Tiimi on
pitänyt kilpailujen järjestämiskokouksia. Tiimi perusti myös oman WhatsApp-ryhmän.
Yleiskatsaus ja kehityskohteet

Hallitustoiminta
Hallituksessa on ollut edustettuina eri alojen asiantuntijoita, joilla on kokemusta ja kiinnostusta sekä
yksin- että muodostelmaluistelusta. Hallitus on vuoden 2017 aikana keskittynyt kehittämään
valmennusta, laatua, osaamista, osallistumista/aktiivisuutta, tiedottamista, markkinointia ja
ammattimaisuutta kokonaisuudessaan. Hallitustyöskentelyn työkaluja saatiin lisättyä myClubsovellukseen. Hallitus keskittyi myös varainhankintaan, sekä toiminnan- ja kehittämisen tukemiseen
avustusvaroin.
Vuoden 2017 aikana hallitus kehitti myös uudenlaista markkinointia ja suunnitteli sen tehostamista
entisestään. Syksyllä hallitus ja valmentajat pitivät yhteisen seuran kehittämisiltapäivän.
Seuran jäsenmäärän lasku muodostelman SM -joukkueiden sekä minorijoukkueen lopetettua toimintansa
saatiin kääntymään nousuun erityisesti harrastajien ja luistelukoululaisten lisäyksen avulla. Jäsenmäärän
ylläpitäminen ja/tai kasvattaminen pääkaupunkiseudun kovassa kilpailussa on teettänyt työtä. Seurojen
väliseen yhteistyöhön osallistuttiin edellisen vuoden tapaan ja sen kehittämisestä keskusteltiin useaan
otteeseen hallituksessa. 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
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osaamista. Päämääränä on ollut menestyksekkään kilpaluistelun mahdollistaminen sekä sen rinnalla
laajan harrastusluistelun kehittäminen.
Harrasteluistelua tuotiin esille mm. osallistumalla aktiivisesti Koko Suomi luistelee-projektiin.
Seurassa on toiminut muodostelmaluistelun aktiivivanhempien ryhmä, joka on koostunut pääasiassa
joukkueenjohtajista ja huoltajista. Toimikunta on osallistunut lajin sisäiseen viestintään, tapahtumien
järjestämiseen, markkinointiin, kannustamiseen, Dreams-fanikulttuurin ylläpitämiseen ja valmennuksen
tukemiseen joukkueenjohtaja- ja huoltotiimein.
Hallitus on vuoden 2017 tehnyt paljon työtä mm. henkilöstöasioiden hoitamisessa.
Hallituksella on ollut käytössä WhatsApp-ryhmä, sekä lisäksi myClub-sovellus toukokuusta lähtien.
Hallituksen toimintaa on haitannut jäsenten vaihtuvuus. Hallituksen jäsenet ovat kehottaneet jäseniä
osallistumaan aktiivisesti yhdistyksen toimintaan muun muassa yhteisissä infotilaisuuksissa.
Talous
Hallituksen tavoitteena on saada hyvä tase. Merkittäviä talouteen vaikuttaneita tekijöitä olivat ML
joukkueiden toiminnan muuttuminen ja pieni jäsenmäärä joukkueissa. Vuosien 2016-2017 aikana tehdyt
jäämäärä- ja henkilöstömuutokset vaikuttivat vuonna 2017. Vuoden 2017 aikana saatiin mm. jääkulujen
ja palkkojen kuluja pienennettyä vastaamaan tuloja. Kausimaksut on pystytty pitämään ennallaan.
Jäänmäärässä pystyimme sopivaan määrään harjoittelun ja ryhmien/joukkueiden suhteessa.
Ylläpitääksemme hyviä harjoitusolosuhteita tulee jatkossa tarkastella hinnoittelua. Harrasteluistelijoiden
määrään on saatu nousua tavoitteiden mukaan. Budjetin laskentaan ja seurantaan on tullut haasteita
suuren muodostelmaluistelijamäärän vaihtuessa enemmän harrasteluistelijaksi, vaikka vuoden 2017
keväästä seurassa jatkoi 2 kilpailevaa muodostelmajoukkuetta. Molemmat joukkueet olivat
luistelijamäärältään liian pieniä. Koko vuodeksi sitoutuneiden määrä on muuttunut selvemmin vain
muutamaksi kuukaudeksi kerrallaan sitoutuviin jäseniin.
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 hyvin lapsia. Luistelukoululaisten määrä varsinkin syksyisin on ollut liian pieni. Luistelukouluohjaajien
koulutukseen panostettiin sisäisellä muutaman päivän koulutuksella, sekä tarjottiin mahdollisuuksia
osallistua muiden tahojen järjestämään koulutukseen.
Luistelukouluohjaajia haettiin lisää, ja loppuvuotta kohden henkilöstömäärä alkoi olla riittävä.
Luistelukoulua markkinoitiin entistä aktiivisemmin mm. sosiaalisessa mediassa ja kahdessa
paikallistapahtumassa. Yhdistyksen mukana olo paikallisyhdistysten tapahtumissa oli hyvä keino saada
uusia luistelukoululaisia sekä laajemmin kertoa seuran toiminnasta. Järjestimme myös
yhteistyötapahtumia MLL:n kanssa.
Syksyllä järjestettiin kaksi (2) ilmaista kokeilukertaa kaikille alueen lapsille.
Sekä yksinluistelun että muodostelmaluistelun kehitysryhmä Tintit on toiminut hyvin. Loppuvuotta kohden
ryhmän sisälle perustettiin uusi ryhmä, Top Tintit, jonka toiminta alkaa 2018. Tinteissä on keskitytty
vahvat perusluistelupohjan oppimiseen tavoitteena parantaa luistelijan edellytyksiä siirtyä yksinluistelun
kilpapolulle. Loppuvuodesta aloitettiin myös ns. poikaluistelun tukeminen tarjoamalla yksilöllisempää
pienryhmäopetusta Top Tinteissä.
Muodostelmaluistelun kehitysryhmä Dreams Tintit oli hetken tauolla, mutta sen toiminta jatkui
harrasteryhminä Muokkataiturit ja muokkaharrastajat. Tinteissä on luistellut edelleen muodostelman
polulle siirtyviä luistelijoita. Kehitysryhmien valmennuksessa on ollut mukana ammattivalmennusta
kaikkina harjoittelupäivinä.
Harrasteluisteluryhmä Taitajissa oli syksyllä paljon lapsia ja/tai nuoria. Ryhmä jaettiin syksyllä kahteen (2)
eri ryhmään, Taitajiin ja nuorempiin Taitajiin. Lajin kustannukset ja sitoutumisen määrä lisäävät
kiinnostusta enemmän harrasteluisteluun.
Yksinluistelun kilparyhmät
Yksinluistelun kilparyhmien harjoittelussa on toiminut kaksi-kolme (2-3) valmennusryhmää: Ykköset,
Kakkoset ja Kolmoset, sekä osin ryhmä SM elokuuhun asti. Kolmoset ryhmään nostettiin paljon uusia
luistelijoita. Kolmoset ovat luistelleet yhteisohjelmaa. Luistelijoiden laadullinen harjoittelu on näkynyt
mm. heidän hyppy -ja piruettitekniikan kehityksessä.
Syksyllä saavutettiin tavoite ryhmien luistelijamäärien suhteen.
Valmennus on toiminut vastuuvalmentajien tiimityönä. Tiimityö on toiminut loistavasti.
Kevään ja syksyn 2017 kilpailutulokset ovat luettavissa: http://myllypurontaitoluisteluklubi.net/kilpailut/
Muodostelmaluistelun kilpajoukkueet
Vuonna 2017 seurassa kilpaili kaksi (2) muodostelmajoukkuetta: keväällä/tulokkaat, minorit – Little ja
Mini Dreams ja syksyllä Little Dreams ja My Dreams (noviisit). Harjoittelu on jääaikoineen vastannut lajin
ja sarjojen vaatimaa tasoa. Noviisi-ikäisille luistelijoille tarjottiin harjoittelua enemmän, kuin sarja olisi
vaatinut, tavoitteena oppia yksilöinä SM-noviisitasolle. Keväällä 2017 uuden kauden alkaessa joukkueet
muuttuivat paljon. Uusia luistelijoita nostettiin seuran kehitysryhmästä tulokasjoukkueeseen lähes koko
joukkueellinen. Noviisijoukkue My Dreams luisteli ns. vajaalla luistelijamäärällä tavoitteena osallistua
kilpailuihin kilpailun ulkopuolella Muodostelmaluistelijoilla on ollut mahdollisuus osallistua yksilötaitojen
opetustunteihin kerran viikossa. Muodostelmaluistelun valmennuksesta on vastannut
muodostelmaluistelun päävalmentaja. Valmennuksessa on ollut mukana yksi-kaksi (1-2)
apulaisvalmentajaa/ohjaajaa.
Koko alkuvuoden haettiin muodostelmaosaamista julkisella valmentajahakemuksella.
Valmentajamuutosten jälkeen toiminta käynnistyi uudella päävalmentajalla.
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Kevään ja syksyn 2017 kilpailutulokset ovat luettavissa: http://myllypurontaitoluisteluklubi.net/kilpailut/
Aikuisluistelu
Aikuisluistelua on ollut mahdollisuus harrastaa perusopetustunneilla kaksi (2) kertaa viikossa.
Luistelukoululaisten vanhempia rohkaistiin kokeilemaan aikuisluistelua. Aikuisten toimintaan lisättiin
syksyllä kuntoluistelukerta. Lisäksi aikuisille on järjestetty muutamien päivien kursseja. Aikuisissa on ollut
mahdollista luistella ns. kertahinnalla.
Virkistystoiminta, tapahtumat
Suomen juhlavuoden tapahtumiin liittyvään www.kokosuomiluistelee.fi projektiin MTK osallistui kahdesti:
Koko Suomi luistelee Kontula ja Naistenpäivän Jääpuisto. Tapahtumiin myös investointiin
markkinointiajatuksella. Molemmissa tapahtumissa esiintyivät seuran luistelijat. ja mukana tapahtuman
järjestämisessä olivat sekä ammattivalmentajat, että ohjaajat.
MTK täytti 40 vuotta vuonna 2017. Keväällä julkaisimme seuran historiikin Myllypuron Taitoluisteluklubi
1977 – 2017 – Jäähallista syntynyt, joka toimi samalla kausijulkaisuna. Vuoden mittaan on mm.
sosiaalisessa mediassa julkaistu vanhoja kuvia ja tarinoita historiasta. Seuran Kevätnäytös, Pandan
Syntymäpäivät oli yksi juhlavuoden tapahtumia.
Seuran kevätjuhlassa 2017 palkittiin kaudesta 2016-2017:
MTK Kuhlberg Kiertopalkinnon sai parhaasta SM sarjan suorituksesta Sofia Sula.
MTK Panda Kiertopalkinnon sai juhlavuoden kunniaksi valmentaja Eeva Happonen.
Suomen Taitoluisteluliiton myöntämät ansiomerkit:
Stefan Zins, hopeinen ansiomerkki valmennuksellisista ansioista
Eeva Happonen, pronssinen ansiomerkki valmennuksellisista ansioista
Minna Kaansalo, pronssinen ansiomerkki järjestöllisistä ansioista
Seuran kiitokset:
Stefan Zins, parhaat tulokset – ammattitaito lasten ja nuorten kanssa
Linda Livola, vuoden Panda – paras työssään kehittyjä
Luistelijapandat
Minttu Kylliäinen, 2A ja 3S
Sara Kallijärvi, 1A
Mila Kempinen, 1A
Iris Käyhty, 1A
Maija Larha, 1A
Tsempparit
Adesuwa Igbinoba, Mini Dreams
Milja Hast, Little Dreams
Mila Kempinen, Yksinluistelijat
Amanda Fagerholm, Taitajat

Koulutus
Vuonna 2017 järjestettiin itse luistelukouluohjaajakoulutusta, sekä muuta seuran sisäistä koulutusta
ohjaajille. Ohjaajia kannustettiin hakeutumaan myös Stll:n järjestämiin koulutuksiin. Seuran tuomareita
on osallistunut tuomaritapaamisiin ja valmentajia Stll:n koulutustarjontaan.
Varainkeruu
Seuran jäsenten talkoo- ja varainkeruutyö on ollut kohtalaista. Seuralle hankittiin uusia kannatustuotteita,
kuten Pandan pehmolelu. Maksupäätteen IZettle myötä kannatustuotemyynti on ollut järkevämpää.
Ryhmillä ja joukkueilla on ollut lisäksi omaa varainhankintaa.

Myllypuron Taitoluisteluklubi ry

www.myllypurontaitoluisteluklubi.net

Y 0459093-3

6

VUOSIKERTOMUS 2017
19.3.2018
Tiedotus
Seura alkoi toukokuussa käyttämään jäsenrekisterin ja tiedotuksen hallintaan myClub-sovellusta.
Seuran sisäinen tiedottaminen on tapahtunut pääosin sähköpostitse myClubin kautta joko tiedotteina tai
sähköpostitse.
Keväällä perustettiin Sometiimi, johon on kuulunut sekä yksin- että muodostelmaluistelijoiden
vanhempia. Sometiimillä on ollut sisäisessä käytössä WhatsApp-ryhmä.
Seuran Facebook-sivu on ollut hyvä tiedotus – ja markkinointiväylä. Sen kautta on voinut seurata
tapahtumia, kilpailuja ja muuta yhteistä toimintaa. Facebook-sivun julkaisuja on myös käytetty paljon
luistelukoulun markkinointiin. Seuran Instagram-tili on toiminut hyvin jakamalla tietoa, kuvia ja tarinaa
seuran tapahtumista. Loppuvuodesta lisättiin mukaan MTK Snapchat.
Seuratiedote on jaettu jäsenille tarvittaessa. Luistelukoulujen aloittaminen ilmoitettiin sosiaalisen median
lisäksi nettisivuilla ja ilmoitustauluilla. Luistelukoululaisille on tiedotettu vanhempaininfojen lisäksi
sähköpostitse.
Luistelijoiden vanhemmille on järjestetty vanhempainiltoja entistä enemmän.
Seuran ulkoinen tiedottaminen tapahtui seuran nettisivujen ja sosiaalisen median kautta.
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