
  
 

 
 
 

 
Turun Riennon Taitoluistelu ry 

Toimintasuunnitelma 2021–2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Turun Riennon Taitoluistelu ry (”TRT”) on taitoluistelun erikoisseura, joka tarjoaa alueen lapsille, 

nuorille ja aikuisille mahdollisuuden harrastaa sekä yksin- että muodostelmaluistelua. Kausi 2021-

2022 on yhdistyksen 89. toimintakausi. Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi seuran toimin-

taan keväästä 2020 alkaen. Sen lisäksi Skating Team Raisio ry:n fuusioituminen osaksi TRT:n toimin-

taa maaliskuussa 2020 keskellä koronapandemiaa on tuonut monia muutoksia. Koronapandemian 

hiipuessa tavoitteena on tulevalla toimintakaudella päästä takaisin normaaliin toimintaan sekä ta-

pahtumien ja kilpailuiden järjestämiseen ja sitä kautta seuran talouden tervehdyttämiseen ja toimin-

nan vakauttamiseen. 

 

TRT on kilpaseura, jossa lapsi, nuori ja aikuinen voi harrastaa ja harjoitella omaa tasoaan vastaavassa 

ryhmässä. Seura antaa mahdollisuuden harrastaa elämyksellistä liikuntaa ja urheilua luistelukoulusta 

aina lajin huipulle saakka. Nuoremmilla luistelijoilla korostetaan harrastuksen leikkimielisyyttä ja 

edistyneemmillä sen tavoitteellisuutta. Toimintaa ohjaa seuran arvoperusta; palveluhenkisyys, avoi-

muus ja yhteistyökykyisyys. Nämä toimintatavat edistävät hyvinvointia ja jaksamista, vahvistavat 

motivaatiota ja sitoutumista sekä lisäävät toiminnan tehokkuutta ja sujuvuutta. Seuran arvot ja peli-

säännöt luovat vakautta ja työllemme arvoisan pohjan. 

 

Tavoitteena on kehittää seuran valmennustoimintaa pitkäjänteisesti siten, että seuramme edustajat 

sekä yksin- että muodostelmaluistelussa kilpailevat tulevaisuudessa menestyksekkäästi ja monilukui-

sesti niin SM-, kansallisella kuin aluetasolla. Luistelukoulu jatkaa toimintaansa sekä Raisiossa että Tu-

russa, jolloin tavoitamme alueen lapset mahdollisimman kattavasti. Tavoitteena on kehittää luistelu-

koulun ja kehitysryhmän toimintaa siten, että suurempi joukko sitoutuu lajiin ja jatkaa lajin parissa 

seurassa. 

 

Kaikessa seuran toiminnassa tulee vallita reilun pelin henki, jolloin jokainen kunnioittaa kanssaihmi-

siä sekä noudattaa sääntöjä. Seuran voimavara on koko seurayhteisö ja sen toimintatavat. Toimin-

nassa korostetaan aikuisten hyvää esimerkkiä lasten ja nuorten kasvatuksessa. Seurassa kiitetään 

kaikkia seuratoimintaan osallistuvia heidän tekemästään arvokkaasta työstä. Seuran ja ryhmien teke-

mistä pelisäännöistä tullaan pitämään kiinni ja ne ovat osa päivittäistä toimintaa seuran sisällä. 

 

Seura kouluttaa valmentajia ja ohjaajia ja tukee mahdollisuuksien mukaan heidän omaehtoista kou-

luttautumistaan, jotta luistelijoille voidaan taata heidän taitojensa kehittymisen edellyttämä ammat-

titaitoinen valmennus. Seuran ammattitaitoiset valmentajat kouluttavat halukkaita nuoria luistelu-

koulun yhteydessä valmennustehtäviin ja heitä kannustetaan jatkamaan taitoluisteluharrastusta esi-

merkiksi valmennustehtävissä. 

 

Seuran kehittymisen edellytyksenä on yhteistyö muiden alueen seurojen kanssa sekä hyvä talkoo-

henki. Seuran sisältä pyritään saamaan lisää toimijoita seuran toiminnan jatkamiseksi, kustannusten 

kasvun hillitsemiseksi sekä jokaisen toiminnassa olevan henkilön työmäärän pitämiseksi järkevänä. 

Seuratoimijat tekevät työtä vapaaehtoisperiaatteella. Toimijoiden perehdytys on erityisen tärkeää ja 

siihen kiinnitetään huomiota. Haluamme kannustaa harrastajien ja vanhempien osallistumista tukitoi-

mintoihin, joiden tarkoituksena on lisätä ja parantaa yhteistyötä ja sitoutumista lajin parissa. Hallituk-

sen kokoonpanoa tullaan täydentämään löytämällä uusia innokkaita, motivoituneita, lajista kiinnostu-

neita henkilöitä mukaan toimintaan ja sitä kautta keventämään kaikkien työmäärää sekä takaamaan 

jatkuvuus. Kustannusten kasvun hillitsemiseksi Raision jäähallien talkoosiivousta tullaan jatkamaan ja 

toimintamallia pyritään myös parantamaan. 

 

Seura sitoutuu kaikessa toiminnassaan noudattamaan Suomen taitoluisteluliiton eettistä säännös-

töä, seuran omia sääntöjä ja eettisiä ohjeita sekä tupakoimattomuutta ja päihteettömyyttä. 


