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Tausta 
 

Toiminta-ajatus  

Porvoon Taitoluistelijat ry on Porvoon seudulla toimiva taitoluistelun erikoisseura. Seuran tarkoituksena 
on edistää taitoluistelu- ja liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni 
seuran jäsen harrastaisi harraste-, kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa  
mukaisesti.  
Tarkoitustaan seura toteuttaa toimintasääntöjensä mukaisesti  
1) tarjoamalla jäsenilleen:  

a. kilpailu- ja koulutustoimintaa  
b. valmennus- ja harjoitustoimintaa  
c. nuorisotoimintaa  
d. tiedotus- ja suhdetoimintaa  
e. valistus- ja kasvatustoimintaa  
f. kuntoliikuntaa sekä  
g. muuta vastaavaa toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle  fyysisesti ja henkisesti 
vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia  

 
2) kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa  viranomaisten ja muiden 
yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti  liikuntatoiminnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten 
harjoituspaikkojen ja –välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen  
 
3) harjoittamalla julkaisutoimintaa  
 
4) ottamalla vastaan tukia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla ja vuokraamalla toiminnalleen 
tarpeellisia huoneistoja ja kiinteistöjä  
 
5) hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen asianomaisella luvalla kilpailuja, 
näytöksiä, juhlia, kahvilatoimintaa, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, 
harjoittaen kustannus- ja  monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä välittäen 
jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Seuran missio, visio ja arvot  

Porvoon Taitoluistelijoilla on uusi päivitetty strategia, joka asettuu vuosille 2022-2027. Strategian 
päivityksen yhteydessä seurassa teetettiin laaja työ, jonka seurauksena seuran missio, visio sekä arvot 
uudistettiin osallistamalla niin johtokuntaa, valmentajia, vanhempia kuin luistelijoita. 
 

 
 
 
Kaikessa seuran toiminnassa tulee näkyä  seuran arvot, jotka ovat: avoimuus, hyvinvointi, yhdessä sekä 
ilo. Seurassamme on turvallinen ilmapiiri, joka tuottaa iloa, kannustusta ja yhdessä tekemistä ja joka 
johtaa jokaisen luistelijan hyvinvointiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: PTL Perustehtävä ja arvot 



 
 
 

Seuran strategiset linjaukset 

Seuran strategiatyön yhteydessä seuralle on laadittu viisi keskeistä strategista linjausta, jotka toteuttavat 
seuran missiota ja vievät sitä kohti asetettua  visiota. Seuran strategia ulottuu  vuosille 2022-2027. 

 

 

Ylläolevat strategiset linjaukset ohjaavat seuran toiminnan suunnittelua. Tämän 
toimintasuunnitelman painopistealueet linkittyvät näihin strategian linjauksiin. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kuva: PTL Strategian linjaukset 



 
 

 

Toimintasuunnitelman painopistealueet kaudelle 2022-2023 
Kauden 2022-2023 toimintasuunnitelmassa on tunnistettu neljä keskeistä painopistealuetta. Nämä ovat 
luistelijat, valmentajat, yhteishenki sekä hallinto.  

 
 

Luistelijat 

Kauden painopistealueet ovat 1) kaikkien luistelijoiden kehittymisen tukeminen  ja 2) pyrkimys luistelu-
urien pidentämiseen . Näiden painopistealueiden  toteuttamiseksi on seurassa tunnistettu seuraavat 
käytännön toimenpiteet: 

 
1. Mahdollistamme luistelijoille monipuolisia ja vaihtoehtoisia luistelupolkuja, joilla mahdollistamme 

harrastuksen parissa pysymisen pidempään. Viestimme mahdollisuuksista aktiivisesti. 
2. Pienennämme lajiin liittyvää vammariskiä hyödyntämällä valmennussuunnitelmaa ja aktiivista 

fysioterapeutin käyttöä.  
3. Yhdessä valmentamisen lisääminen. 

 
Painopistealueen toteutumista seurataan teettämällä vuosittain olympiakomitean kysely, jossa 
seurataan luistelijoiden tyytyväisyyttä. Tavoitteena parantaa tyytyväisyyttä vuositasolla. Seuraamme 
myös luistelijoiden ikäjakaumaa.  
 
 
 
 
 
 
 

Kuva: PTL Kauden 2022-2023 toimintasuunnitelman painopistealueet 



 
 

Valmentajat 

Tavoitteena on varmistaa valmentajien ammattitaidon kehittyminen ja tasapuolinen kohtelu. Tuemme 
yhdessä tekemisen kulttuuria. Tämän painopistealueen toteuttamiseksi on seurassa tunnistettu 
seuraavat käytännön toimenpiteet: 
 

1. Jatkamme henkiseen valmentamiseen liittyvää koulutuskokonaisuutta, jolla tuetaan valmentajien 
kehittymistä. 

2. Mahdollistamme valmentajille valmennuslinjauksen mukaisen koulutuspolun. 
3. Laadimme kaikille valmentajille yksityiskohtaiset tehtävänkuvat, joita päivitetään vuosittain 

kehityskeskusteluiden yhteydessä. 
4. Laaditaan valmentajien välinen yhteistyösuunnitelma, jolla lisätään tehtävänkiertoa ja 

parannetaan työilmapiiriä. 
 
Seuraamme valmentajien työtyytyväisyyttä säännöllisillä kyselyillä. Tavoitteena parantaa 
työtyytyväisyyttä systemaattisesti. Seuraamme valmentajien koulutustasoa vs. vaatimus. Laadimme 
koulutussuunnitelmat valmentajille. Näillä mittareilla varmistamme painopistealueen toteutumisen. 
 
 
 
Yhteishenki 

Parannamme seuran yhteishenkeä aktiivisemman positiivisen vuorovaikutuksen sekä selkeämpien 
pelisääntöjen kautta. Painopistealuetta toteutetaan seuraavilla toimenpiteillä: 

 
1. Viestimme säännöllisesti ja aktiivisesti johtokunta/valmentajat/jäsenet 
2. Laadimme seuralle viestintä ja markkinointisuunnitelman jota lähdetään toteuttamaan 
3. Päivitämme Muodostelma ja yksinluistelijoiden toimintasäännöt joka huomioidaan osana seuran 

toimintakäsikirjaa.  
4. Järjestämme koko seuralle yhteisiä tapahtumia jonka tavoitteena lisätä yhteishenkeä ja yhdessä 

tekemistä. 
 
 
Hallinto 

Tehostamme seuran hallintoa paremmalla dokumentaatiolla, selkeimmillä roolikuvauksilla sekä 
automatisoidummalla taloushallinnolla. 
 

1. Laadimme toimenkuvat ja roolikuvaukset johtokunnalle ja seuran eri toimielimille. 
2. Otamme dokumentaationhallinnassa Sharepoint-työkalun käyttöön seurassa. 
3. Tehostamme taloushallintoa ottamalla Netvisor kirjanpito-ohjelmiston käyttöön. Integroimme 

palkanlaskennan ja tuntiseurannan sekä kuvaamme taloushallintoon liittyvät prosessit. 
4. Parannamme johtokunnan kokouskäytäntöä ja delegoimme ja vastuutamme laajemmin 

toimenkuvien perusteella 
 
Painopistealueen toteutumista seurataan johtokunnan kokousten lukumäärän vähenemisen kautta. 
Seuraamme kokouskäytäntöjen paranemista johtokunnan itsearvioinnin kautta. Tavoitteena on, että 
seuran aloittama Tähtiseurahanke saadaan vietyä siihen pisteeseen, että auditointi saadaan suoritettua 
kauden aikana. 
 
 



 
 

Muut asiat 

Toimintasuunnitelmassa keskiössä on seuran toiminnan kehittäminen strategian mukaisesti. Seuran 
toimintaan kuuluu myös paljon muita asioita, joita toteuttavat seuran toimikunnat, valmentajat sekä 
luistelijat. Seuran normaaliin toimintaan kuuluu luistelu- ja kilpailutoiminnan järjestämistä seuran 
luistelijoille. Seura järjestää myös kauden aikana tapahtumia ja luistelunäytöksiä jolla mm. vahvistetaan 
seuran taloutta. Seuran järjestelytoimikunta koordinoi tapahtumia.  
 
Seura järjestää syyskaudella niin muodostelmaluistelun kutsukilpailut kuin yksinluistelun valintakilpailun. 
Näiden lisäksi seura järjestää yksinluistelun kuukausikilpailuja pääasiassa omille luistelijoille ISU-
konekisoina. Seuran luistelijat ja joukkueet osallistuvat alue- ja kutsukilpailuihin sekä kansallisen ja SM-
tason kilpailuihin. Myös kansainvälisiin kilpailuihin ulkomailla osallistutaan mahdollisuuksien mukaan 
omakustanteisesti.  

Seura järjestää yksinluistelussa Taitoluisteluliiton testijärjestelmän mukaisia testitilaisuuksia ja 
seuran luistelijat käyvät tarpeen mukaan muiden seurojen järjestämissä testeissä.   
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