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1 MUODOSTELMAJOUKKUEIDEN JA YKSINLUISTELIJOIDEN TOIMINTASÄÄNNÖT 
 
Porvoon Taitoluistelijoissa luistelee muodostelmajoukkueita sekä yksinluistelijoita. Varainhankinta-, leiri- ja 
tapahtumien järjestelyasioissa yksinluistelijat käsitetään joukkueeksi. Joukkueen toimintaa johtavat 
valmentajat. Joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja toimivat yhdyshenkilöinä valmentajien, luistelijoiden, heidän 
vanhempiensa sekä johtokunnan välillä. He organisoivat joukkueen toimintaa ja huolehtivat omalta osaltaan 
joukkuehengestä yhdessä joukkueen ja valmentajien kanssa. 
 
Joukkueen johtaja(t) ja rahastonhoitaja ovat luottamushenkilöitä, jotka valitaan luistelijoiden vanhempien 
keskuudesta joukkueen vanhempainillassa. Kaikille halukkaille annetaan mahdollisuus asettua ehdolle näihin 
luottamustehtäviin. Joukkueenjohtajien ja rahastonhoitajien tulee olla seuran jäseniä. 
 
Järjestelytoimikunta 

 
Järjestelytoimikunta järjestäytyy joka kaudelle. Toimikunta vastaa seuran tapahtumien (joulujuhla, 
kevätnäytös, disko jne.) järjestämisestä yhteistyössä valmentajien kanssa. Toimikunnassa eri joukkueita 
edustavat vanhempainillan valitsemat edustajat. Tapahtumien onnistumisen kannalta on tärkeää, että 
jokaisesta joukkueesta on edustus järjestelytoimikunnassa.  
 
Vanhempainillat 
 
Vanhempainilloissa käydään läpi joukkueen toiminnan perusperiaatteet: yhdessä maksettavat hankinnat, 
budjetti ja varainkeruu.  
 
Kevätkauden vanhempainillan esityslistan aiheita: 
 
0. Valmentajien esittely 
1. Valmentajat tiedottavat tulevan kauden toiminnan. 
2. Budjettiehdotus, joka sisältää suunnitellut kilpailut, leirit ja tiedossa olevat varustehankinnat. 
3. Valitaan joukkueen vanhemmista: 
 Joukkueenjohtaja(t) 
 Rahastonhoitaja 
 Edustaja kisaorganisaatioon 
 Edustaja järjestelytoimikuntaan 
 Kioski/varainhankintavastaava 
 Huoltajat 
 
Syyskauden vanhempainillan esityslistan aiheita: 
1. Yleisten joukkueen toimintaan liittyvien sääntöjen kertaus 
2. Budjetin tarkistus 
3. Valmentajien ja luistelijoiden yhdessä sopimien pelisääntöjen esittely 
4. Tiedossa olevien kilpailujen läpikäynti 
5. Varainhankintatapojen ideointi ja vastuut 
6. Tiedotuksen toimintatavat 
 
Vanhempainilloista tehdään muistiot kaikille vanhemmille. Joukkueenjohtaja(t) ja rahastonhoitaja ohjaavat 
joukkueen toimintaa valmentajien ohjeiden mukaan sekä vanhempainillassa hyväksytyn budjetin puitteissa. 
On huomattava, että erityisesti kilpailukutsuja tulee pitkin kautta, joten kilpailubudjettia voi joutua tarkistamaan 
vieläkin.  Joukkueenjohtaja(t) ja rahastonhoitaja toimivat seuran taloussäännön mukaisesti. 
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Maksut joukkueelle 
 
Maksut maksetaan joukkueen tilille rahastonhoitajan antamien ohjeiden mukaan.  
 
Joukkueen leirit, kilpailut ja yhteiskuljetukset suunnitellaan mahdollisimman pitkälle keväällä. Oletus on, että 
kaikki luistelijat osallistuvat joukkueen leireille, kilpailuihin ja yhteiskuljetuksiin. Luistelija voi ilmoittaa esteestä 
osallistua leirille/kilpailuun/yhteiskuljetuksiin 30 päivää ennen leirin/kilpailun/yhteiskuljetuksen ajankohtaa. 
Tällöin kustannukset jaetaan vain leirille/kilpailuun/yhteiskuljetukseen osallistujien kesken. Luistelijan 
sairastapauksissa peruutus hyväksytään lääkärintodistuksella 3 päivää ennen leirin/kilpailun ajankohtaa, 
jolloin palautetaan mahdollisesti takaisinsaatavat majoitus- ja ruokailukulut. Joukkueen matkoilla kuuluu olla 
aikuisia huoltajia (min. 2), jos joukkueessa on alle 18-vuotiaita. Joukkueet sopivat, maksavatko huoltajat 
matkansa itse vai jaetaanko huoltajien matkan kustannukset osallistuvien luistelijoiden maksettavaksi.  
 
2  SEURAN YLEISET PELISÄÄNNÖT LIITTYEN VARAINHANKINTAAN JA JOUKKUEIDEN OMAAN 
TOIMINTAAN 
 
Seuran varainhankinta 
 
Seura järjestää vuoden aikana varainhankintaa, jonka toteuttamiseen osallistuvat kaikki joukkueet. 
Säännöllisesti toistuvia myyntejä ovat mm. joulu- ja kevätnäytösten myynnit. Lisäksi vuoden aikana voidaan 
järjestää esim. myyntikampanjoita ja muuta koko seuran varainkeruuta. Johtokunta tiedottaa näistä 
varainhankintavastaaville.  
 
Seuran varainhankinnan tuotosta 100% tulee koko seuran hyväksi. 
 
Joukkueiden on kuitenkin mahdollista ja suositeltavaa tehdä esim. kilpailujen ja näytöksien yhteydessä myös 
joukkueiden omaa myyntiä. Myynnistä sovitaan aina tapahtumakohtaisesti johtokunnan kanssa. 
(Pääsääntöisesti joukkueiden oma myynti menee 100%:sti joukkueen hyväksi.) 
  
Luistelukoululaisten vanhempia kannustetaan myös osallistumaan seuran varainhankintaan.  
 
 
Joukkueiden tekemä myynti ja sponsorit 
 
Joukkueessa on oltava varainhankintaprojekteja varten vastuuhenkilö (joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja tai 
joku muu täysi-ikäinen henkilö), joka ilmoittaa seuran puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle uusista 
projekteista ja niiden aikatauluista. Mainostilan myynti käsitetään tässä yhteydessä kuten mikä tahansa 
muukin myynti.  
 
Joukkueiden rahoittajien nimien ja summien tulee näkyä joukkueiden virallisissa tilinpäätöksissä. Joukkueilla 
ja seuralla ei siis voi olla jäsenistöltä salassa olevia rahoittajia. Rahoittajalle voidaan tarjota näkyvyyttä 
joukkueen internetsivuilla. PTL:n etusivulla olevien mainosten tuotto kuuluu koko seuralle.  
 
Joukkueiden varainhankintaprojektit esitellään johtokunnalle. Johtokunnalla on oikeus evätä varainhankinta 
perustellusta syystä. Kun varainhankintaprojekti on päättynyt, vastuuhenkilö tekee siitä yhteenvedon. 
Yhteenvedosta tulee ilmetä tulot, menot ja kokonaistuotto (tai -tappio).  
 
Johtokunta hyväksyy joukkueiden sponsorisopimukset seuran nimenkirjoitusoikeuksien mukaisesti. 
Joukkueen sponsorisopimus ei myöskään saa kilpailla seuran vanhojen sponsorisopimusten kanssa. 
 
Mikäli joukkueen tekemä sponsorisopimus sisältää muitakin velvoitteita kuin mainostilan, on erityisen tärkeää 
hyväksyttää sopimus johtokunnalla hyvissä ajoin, koska joukkueenjohtajilla ei ole nimenkirjoitusoikeutta.  
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Myyntivoitto tai -tappio jää 100%:sti joukkueelle. Joukkueen rahojen käyttötarkoituksesta päättää joukkueen 
vanhempainkokous. 
 
Joukkueet voivat pitää kioskia luistelukoulun aikaan lauantaisin aamusta klo 13 saakka. Järjestelytoimikunta 
jakaa vuorot kiinnostuneille joukkueille.  
 
 
Joukkueiden kokoustiloihin yms. liittyvät kustannukset 
 
Joukkueet vastaavat itse tarvitsemiensa kokoustilojen varauksista yms. kustannuksista.  
 
 
3  MUODOSTELMAJOUKKUEIDEN TYÖNJAKO 
 
Valmentaja suunnittelee ja toteuttaa joukkueen harjoitukset, laatii, ohjaa ja toteuttaa kilpaohjelmat. Hän 

valitsee luistelijat joukkueisiin ja kilpailuihin. Valmentaja antaa palautetta luistelijan edistymisestä sekä 
luistelijalle itselleen että tämän vanhemmille. Hän päättää harjoitus- ja kilpapuvun mallista sekä pukukankaan 
valinnasta, meikistä ja kampauksesta ottaen huomioon ohjelman sisällön. Valmentaja vastaa joukkueen ja 
luistelijoiden kehittymisestä sekä omalta osaltaan joukkuehengen luomisesta. Hän pitää yhteyttä joukkueen 
johtoon näissä asioissa. 
 
Joukkueenjohtaja ja varajoukkueenjohtaja huolehtivat harjoitus- ja kilpapuvun ja muiden varusteiden 

hankkimisesta yhdessä valmentajan ja kapteenin kanssa. He tiedottavat joukkuetta ja vanhempia näistä 
hankinnoista. He ilmoittavat harjoitusaikojen muutoksista valmentajan pyynnöstä. He vastaavat 
kilpailuaikataulujen hallinnasta, ilmoittavat joukkueen kilpailuihin ja toimivat yhdyshenkilönä kisajärjestelijöihin. 
He huolehtivat harjoitus-, kilpailu- ja leirimatkojen järjestelyistä valmentajien ohjeiden mukaisesti. He 
huolehtivat joukkueen valokuvauksista. Joukkuejohtajien vastuulla on joukkuehengen luominen yhdessä 
kapteenin ja valmentajan kanssa. Joukkuejohtajat tiedottavat luistelijoiden vanhemmille mm. tulevista 
tapahtumista, varainkeruusta, seuran tapahtumista ja kioskivuoron hoitovastuusta ellei joukkueella ole 
erikseen valittua kioski- tai varainhankintavastaavaa. 
 
Rahastonhoitaja vastaa joukkueen tilistä. Hän hoitaa joukkueen kaiken rahaliikenteen (laskujen maksaminen, 
maksujen periminen ja valvonta). Rahastonhoitaja toimittaa 2 kertaa vuodessa (15.1. ja 15.8. mennessä) 
kirjallisen selvityksen joukkueen tilistä seuran rahastonhoitajalle / kirjanpitäjälle. Hän huolehtii varojen 
riittävyydestä sekä ideoi yhdessä joukkueenjohtajien ja vanhempien kanssa joukkueen omaa 
varainhankintaa. Hän huolehtii joukkueen raha-asioiden tiedottamisesta vanhemmille. Rahastonhoitaja toimii 
yhdyshenkilönä seuran yhteisissä varainkeruuprojekteissa. 
 
Huoltajat huolehtivat joukkueesta leireillä ja kilpailumatkoilla. Joukkueenjohtajat voivat toimia myös huoltajina. 
 
Varainkeruuvastaava vastaa varainhankinnan käytännön organisoinnista. 
 
Kisaorganisaation edustaja on joukkueensa edustaja muodostelmakilpailujen järjestelyorganisaatiossa. 

Kisaorganisaatio jakaa vastuut ja tehtävät kokouksissaan. 
 
Järjestelytoimikunnan edustaja edustaa joukkuettaan järjestelytoimikunnassa. Samoin kuin 

kisaorganisaatiossa, tehtävät ja vastuut jaetaan toimikunnan kokouksissa. 
 
Kioskivastaava huolehtii joukkueen työvuoroista kauden aikana pidettävässä kioskitoiminnassa. 
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Kapteeni(t) toimii luistelijoiden edustajana varustehankinnoissa, tilaisuuksien järjestämisessä ja yhteishengen 
luomisessa. Kilpailuissa kapteenit edustavat joukkuetta, noutavat palkinnot/kunniakirjat ja onnittelevat 
kilpakumppaninsa. 
 
4  YKSINLUISTELIJOIDEN TYÖNJAKO 
 
Valmentaja(t) vastaa eri ryhmien harjoitusten suunnittelusta ja toteuttamisesta, kilpaohjelmien laadinnasta, 
ohjauksesta ja toteutuksesta. Hän vastaa luistelijoiden valinnasta eri harjoitusryhmiin ja kilpailuihin. 
Valmentaja ilmoittaa luistelijat kisoihin ja toimii yhdyshenkilönä kisapaikalla, ellei toisin ole sovittu. Hän antaa 
palautetta luistelijan edistymisestä sekä luistelijalle itselleen että vanhemmille. Hän voi osallistua harjoitus- ja 
kilpapuvun sekä näiden materiaalin valintaan. Hän vastaa luistelijoiden taidollisesta kehittymisestä. 
Valmentaja vastaa omalta osaltaan hyvän harjoitus- ja ryhmähengen luomisesta ja pitää yhteyttä vanhempiin 
ja johtokuntaan näiden asioiden osalta. 
 
Yksinluistelijoiden vanhempainillassa valitaan seuraavat luottamushenkilöt:  
 
Joukkueenjohtaja toimii yhdyshenkilönä valmentajien ja vanhempien välillä sekä vastaa tiedottamisesta 
luistelijoiden vanhemmille mm. tulevista tapahtumista. 
 
Kisajärjestelytoimikunnan jäsenet, 2-3 henkilöä, vastaavat yksinluistelukilpailujen järjestelyistä. He toimivat 
valmentajien apuna muiden kilpailujen vaatimissa tehtävissä kuten ilmoittautumisten lähettäminen, 
vahvistusten vastaanotto.   
 
edustajan järjestelytoimikuntaan, jossa tehtävät ja vastuut jaetaan toimikunnan kokouksissa 

 
varainhankintavastaava(t) vastaa(vat) varainhankinnan käytännön organisoinnista kuten joukkueen 

työvuoroista kauden aikana pidettävässä kioskitoiminnassa. 
 
Rahastonhoitaja vastaa yksinluistelijoiden varainhankintatilistä.  
 
 
5  NÄIDEN SÄÄNTÖJEN YLLÄPITO 
 
Näiden sääntöjen sisällöstä ja muuttamisesta vastaa Porvoon Taitoluistelijoiden johtokunta. 


