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Tilaisuuden kulku
• HSK:n toiminta-ajatus

• Arvot ja strategia

• Vastuullisuus

• HSK:n organisaatio

• Yksinluistelu

• Luistelukoulu

• Muodostelmaluistelu

• Ensi kauden valmennus

• Seuran talousasiat

• Viestintä



HSK:n toiminta-ajatus

Luistelu on tavoitteellista joka tasolla



Kaksi kulmakiveä
• HSK:n arvot

• Laadukkuus 
• Eettisyys
• Yhteistyö
• Tavoitteellisuus

• Strategia 
• Huippu-urheiluseuraksi profiloituminen
• Luistelukoulutoiminnan laajentaminen
• Ammattimainen ja tehokas hallinto



Seuratoiminnan tavoitteet

• Kasvatukselliset tavoitteet
• Viihtyminen ja ilmapiiri
• Kilpaurheilulliset tavoitteet
• Taloudelliset tavoitteet



Vastuullisuus

• Eettiset säännöt
• Somesäännöt
• Matalan kynnyksen malli
• Ryhmien ja joukkueiden säännöt



Toimintamallit

• Valmentajien kehityskeskustelut

• Luistelijoiden tavoitekeskustelut

• Luistelijasopimukset, säännöt ja antidoping 

(sitoutuminen)

• Luistelijan urapolku - myös luistelu uran jälkeen



HSK:n organisaatio

Hallinto

• Hallitus

• Seurakoordinaattori

• Toimikunnat (muodostelmaluistelu- ja yksinluistelutoimikunta)

• Urheilutoimenjohtaja



Yksinluistelu

• Vireillä on vanhempien aloite uudesta yksinluisteluun 

keskittyvästä seurasta, johon osa HSK:n yksinluistelijoista 

siirtymässä kauden vaihtuessa.

• Yksinluistelua tullaan kehittämään HSK:ssa jatkossakin.

• Ryhmät osaksi QUE-perhettä.



Luistelukoulu

• Luistelukouluja tarjolla viitenä päivänä viikossa, viidellä eri jäähallilla 
(Töölö, Myllypuro, Kaarela, Hernesaari, Oulunkylä)

• Luistelukoulut lapsille (3-12 v): ryhmiä eri tasoisille - vasta-alkajat ja 
jatkoryhmä+taitajat

• Yksinluistelun kehitysryhmät: Taiturit, Pikku-Kilparit ja Kilparit

• Aikuisten luistelukoulut: alkeet, alkeisjatko, jatko, jäätanssin alkeet ja 
edistyneet

• Englanninkielinen ryhmä aikuisille ja lapsille

• Muodostelmaluistelun kehitysryhmä – Kiiturit (Team Micronique)



Muodostelmaluistelu
Muodostelmaluistelun joukkueet

• SM-putken joukkueet: Team Minique, Team Sympatique, 
Team Dynamique, Team Mystique, Team Unique

• Kansallisen puolen joukkueet: Team Maqnetique, Team 
Hysterique, Team Panique, Team Chaotique, Team Antique

• Ajatuksena laajentaa QUE-brändiä kehitysryhmiin



Valmennus

• Yksinluistelussa kaksi vastuuvalmentajaa ja tuntivalmentajia
• Muodostelmaluistelussa joukkueilla valmennustiimi
• Valmennus tulevalla kaudella
• Mirjami Penttinen palaa vaiheittain kevään 2020 aikana

• Valmentaa aluksi Team Uniquea

• Team Mystique valmennusvastuu kauden vaihtuessa



Seuran talousasiat lyhyesti

• Liikevaihto 1,310 milj €
• Kulujen jakoperuste aiheuttajaperiaatteella
• ML/YL kulut aiheuttajaperiaatteella suoraan
• Jääkustannukset jaetaan joukkue- ja luistelijakohtaisesti 

prosentuaalisesti koko potista
• Näin tasataan eri jäiden hintaerot.
• Valmentajakustannukset jaetaan joukkue – ja 

luistelijakohtaisesti pros. koko potista
• Muut kulut esim. hallinto tasajaolla aiheuttajaperiaate 

huomioiden
• Ensin kauden korotukset: indeksikorotus 3 %, mahdollinen 

urheilutoimenjohtaja n. +15 €/luistelija/kk



Viestintä

• Tavoitteena toiminnan läpinäkyvyys
• Kaudelle 2020-2021

• Viestinnän prosessit ja vastuut, työryhmät
• Viestintäsuunnitelma

• Sisäinen viestintä: MyClub sekä WhatsApp-ryhmät
• Ulkoinen viestinä: seuran nettisivut, FB ja Instagram sekä YL Instagram 

sekä ML joukkueiden Instagram



Tähtiseuraohjelma

• Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen uusi seurojen 
laatuohjelma.

• Laatuohjelma auttaa seuroja kehittämään sen itse valitsemia osa-alueita 
modernien työkalujen ja toimintatapojen avulla.

• Tunnuksena Tähtimerkki, joka viestii siitä, että seura täyttää 
kohderyhmäkohtaiset (lapset & nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat) 
sisältövaatimukset ja kaikille yhteiset johtamisen laatutekijät.



Olli Rausteen puheenvuoro



Kiitos, kysymyksiä?


