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Hei,
Tervetuloa mukaan taitoluistelun pariin kaudelle 2018-2019. Tässä tiedotteessa tietoa luisteluryhmistä,
valmennuksesta, ilmoittautumisesta ja seuran toiminnasta.

Taitoluistelu- ja harrastusryhmät
Yksinluistelu
Ryhmä

Taso

Harjoitusmäärä/viikko

Kilpa1

Kilpailevat silmu-, debytantti-, noviisija juniorisarjan luistelijat.

Kilpa2

Kilpailevat minit-, taitajat- ja
aluedebytantti sarjan luistelijat.

Kilpa3

Kilpailevat tintit- ja taitajat sarjan
luistelijat.

Tiitiäiset
Soveltava

Luistelukoulun jatkoryhmä.
Taitoluistelusta kiinnostuneet erityistä
tukea vaativat lapset ja –nuoret
Aiemmat ja uudet luistelukoululaiset
Suositusikä 3-9v
Taitoluistelun perusopetusta 7-15v
tytöille ja pojille

5 jäätä
2-3 oheisharjoitusta
omatoiminen oheisharjoittelu, verryttely
3-4 jäätä
2 oheisharjoitusta
omatoiminen verryttely
3-4 jäätä
2 oheisharjoitusta
omatoiminen verryttely
2 jäätä
1-3 jäätä
1-2 oheisharjoitusta
1 jää tai 2 jäätä (syyskausi 1.9. – 1.12.2018)
Kevätkausi ilmoitetaan myöhemmin.
1 jää (syyskausi 9.9. – 16.12.2018)
Kevätkausi ilmoitetaan myöhemmin.

Luistelukoululaiset
Harrastusryhmä

Muodostelma- ja aikuisluistelu
Ryhmä

Taso

Harjoitusmäärä/viikko

Team Ice Passion

–aikuisten sarjassa kilpaileva
muodostelmajoukkue (yli 18 v.)

Tekniikka

– taitoluistelun perusopetusta ja
tekniikkaa, alkeis- ja jatkoryhmä sekä
edistyneet (yli 16v)

1-2 jäätä
1 oheisharjoitus
omatoiminen verryttely
1 jää (syyskausi 3.9. – 10.12.2018)
Kevätkausi ilmoitetaan myöhemmin.

Tarkemmat ryhmien kuvaukset nettisivuillamme.

www.varalatiimi.fi

Infopaketti kaudelle 2018-2019

20.6.2018 Sivu 2 / 7

Valmennus
Nina Tapala – kilparyhmien ja luistelukoulun vastuuvalmentaja, aikuisten tekniikka.
Anu Tolvanen – yksinluisteluryhmien ja aikuisten tekniikan ohjaaja.
Mari Tolvanen – yksinluisteluryhmien ja aikuisten tekniikan ohjaaja.
Janni Pahkamäki – yksinluisteluryhmien ohjaaja.
Jasmin Kurela – yksinluisteluryhmien ohjaaja.
Ulrika Rautava – yksinluisteluryhmien ohjaaja.
Wilma Kyllönen – yksinluisteluryhmien ohjaaja.
Tanja Töyrylä-Kannisto – soveltavan vastuuvalmentaja.
Henna Kannisto – soveltavan ohjaaja.
Elina Esko – muodostelmavalmentaja.
Sanu Satu-Maria Vallinaho – muodostelmavalmentaja.
Nuoria luistelijoitamme luistelukoulun ohjaajina ja tuntiohjaajina.

Ryhmävaihdot
Luistelukoululaisen on mahdollista siirtyä tiitiäisiin oman halukkuuden ja taitojen karttuessa. Myös
muista ryhmistä nostetaan luistelijoita eteenpäin harjoitteluun sitoutumisen ja taitojen karttumisen
mukaan.

Ilmoittautuminen
Luisteluryhmiin ilmoittaudutaan Varala-Tiimin MyClub-palvelussa, johon kirjaudutaan
käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia, voit luoda ne rekisteröitymällä.
Suorat linkit kuhunkin ryhmän ilmoittautumiseen löydät seuran nettisivuilta
https://www.varalatiimi.fi/ilmoittautuminen/
Rekisteröityessä MyClubiin alaikäiselle luistelijalle voidaan antaa sähköpostiosoitteeksi huoltajan
sähköpostiosoite. Laskut lähetetään sekä luistelijan että huoltajien sähköpostiosoitteeseen.
Kilpaluistelijoilla erityisen tärkeä on lisenssin tyypin ja maksupäivän täyttö. Henkilötunnus tarvitaan
vain luistelukoululaisilta, harrastusryhmäläisiltä ja tiitiäisiltä luistelukouluvakuutusta varten.
Lisätietoja luisteluryhmistä löytyy ryhmien omilta sivuilta, vastuuvalmentajilta ja seuran
yhteyshenkilöiltä. Mikäli tiettyyn ryhmään ilmoittautuneiden luistelijoiden määrä jää liian pieneksi,
ryhmää ei voida muodostaa ja kyseiset luistelijat pyritään sijoittamaan taitojen kannalta sopivimpaan
toiseen ryhmään.
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Luistelumaksuhinnasto (2018-2019)
Luistelumaksun lisäksi jokaiselta luistelijalta edellytetään seuran jäsenmaksun maksamista 5 €.
Jäsenmaksut kultakin kalenterivuodelta laskutetaan vuoden ensimmäisen laskun yhteydessä.
Luistelukoulun ja harrastusryhmän kausimaksuun sisältyy jäsenmaksu.
Tiitiäiset, Kilpa3, Kilpa2 ja Kilpa1 ryhmien kausimaksuun sisältyy kauden aikana järjestetyt
balettitunnit.
Yksinluistelun maksuryhmät ryhmittäin (sis. oheiset).
jää/vko

syyskausi

Tiitiäiset
Kilpa3

2
3-4
2

320
510
380

Kilpa2
Kilpa1

3-4
5
3
3
2
1

510
660
510
490
360
200

Soveltava

Tiitiäiset, Kilpa ja Soveltavan ryhmien sisaralennus on 40 euroa/syyskausi ja kevätkausi (saman
perheen toisen luistelijan maksusta).
Luistelukoulu 1krt/vko syyskausi 90 eur (13 krt). Luistelukoulu 2krt/vko syyskausi 145 eur (26 krt).
Harrastusryhmä 1krt/vko syyskausi 90 eur (13 krt).
Harrastusryhmän ja Luistelukoulun sisaralennus 10 eur.
Aikuisten tekniikka: Jäsenmaksun lunastaneilla 6 eur kerta tai 10 kerran lippusarja 55 eur.
(muilta 7 eur kerta).
Muodostelmaluistelun maksuryhmä:
Kilpamuodostelma

jää/vko
2
1

syyskausi
315
180

Kilpailukäytäntö joukkueelle: Joukkue maksaa kilpailun osallistumismaksun ja 80 euron osuuden
tuomarointimaksusta.

Luistelumaksujen laskutus
Luistelijan ryhmän mukaiset laskut lähetetään SÄHKÖPOSTIOSOITTEESEEN, joka on rekisteröity
MyClubiin. Toimitamme laskut sähköpostiin pdf-liitetiedostona, minkä lisäksi laskun näkee
MyClubista https://varalatiimi.myclub.fi/ Lasku toimitetaan sekä luistelijan että molempien huoltajien
sähköpostiosoitteisiin, mikäli ne on rekisteröitymisen yhteydessä annettu.
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Syyskauden kausimaksun voi suorittaa kuukausierissä kunkin kuukauden 20. päivä tai yhdessä erässä
laskussa olevaan eräpäivään mennessä. Erissä maksettaessa maksaja huolehtii, että maksut tulevat
oikein maksetuksi käyttäen samaa viitenumeroa kaikissa maksuissa.
Luistelijan/perheen tulee itse ilmoittaa mahdollisesta kesken kauden tapahtuvasta ryhmänvaihdoksesta
tai harjoitusmäärän muutoksesta laskutuksen hoitajalle tai ryhmävastaavalle ennen seuraavaa
luistelukuukautta. Jälkikäteen ilmoitetusta harjoitusmäärän/ryhmänvaihdoksesta ei saa hyvitystä.
Pidemmästä sairastelusta tai tapaturman kohdatessa luistelumaksusta saa hyvityksen lääkärintodistusta
vastaan (omavastuu 2 viikkoa). Muista syistä johtuneet poissaolot eivät oikeuta maksuhyvitykseen.
Mikäli luistelijan maksua ei ole maksettu ajallaan eikä maksukehotukseen reagoitu, tullaan luistelijalta
eväämään harjoittelumahdollisuus. Maksukehoituksesta veloitamme 5 euroa. Tarvittaessa laskujen
perinnässä käytetään perintätoimistoa.
Luistelijan lopettaessa luistelun tulee hänen ilmoittaa siitä välittömästi laskutuksen hoitajalle ja
sihteerille. Ilmoitus joko sähköpostilla tai nettisivujen kautta luistelun lopetus-ilmoituksella
https://www.varalatiimi.fi/ilmoittautuminen/luistelun-lopetusilmoitus/.

STLL:n kilpailulisenssit ja -luvat kaudella 2018 – 2019
Jokainen kilpaileva luistelija lunastaa oman sarjansa mukaisen lisenssin tai kilpailuluvan ennen kauden
ensimmäisiä harjoituksia. Lisätietoa lisensseistä löytyy https://www.stll.fi/luistelijalle/lisenssit-javakuutukset/ohje-lisenssin-ostoon/
Lisenssin ostopaikka https://www.suomisport.fi/

Lisenssin tai kilpailuvan tyyppi ja maksupäivämäärä tulee päivittää luistelijan Omiin tietoihin
MyClubiin ilmoittautumisen yhteydessä, kuitenkin viimeistään 1.9. mennessä. Mikäli
lisenssitietoa ei ole ilmoitettu, luistelijaa ei voida ilmoittaa kilpailuihin.
Tekniikkaryhmän aikuisilla tulee olla taitoluistelun kattava tapaturmavakuutus.
Tiitiäiset, luistelukoululaiset ja harrastusryhmän (alle 15-vuotiaat) luistelijat kuuluvat seuran
luistelukouluvakuutuksen piiriin, eivätkä tarvitse omaa vakuutusta. Vakuutusta varten tarvitaan
MyClubissa luistelijan Omiin tietoihin luistelijan henkilötunnus. Luistelukouluvakuutus soveltuu vain
1-2 kertaa viikossa luisteleville.

Kilpailukäytännöistä
Kilpailukutsut ja ilmoittautumiset kilpailuihin hoidetaan seurojen välillä aina kilpailusihteerin kautta.
Valmentajat päättävät, osallistutaanko kilpailuihin ja keitä luistelijoita kilpailuihin ilmoitetaan.
Luistelija ilmoittaa halukkuutensa osallistua kilpailuun joko valmentajalle tai suoraan
kilpailusihteerille. Valmentajat päättävät kilpailuun ilmoittautuneiden luistelijoiden osalta ns
karsintajärjestyksen, jossa järjestyksessä luistelijat kilpailun järjestäjälle ilmoitetaan. Kilpailun
järjestävä seura pidättää aina oikeuden karsia luistelijoiden määrää kilpailuaikataulun puitteissa.
Ilmoittautumista tehdessä ilmoittavalla seuralla ei ole tietoa siitä, montako luistelijaa kilpailuun tullaan
hyväksymään. Se selviää vasta kilpailuvahvistuksesta, jonka järjestävä seura lähettää osallistujille
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saatuaan kilpailuaikataulun valmiiksi. Joskus kilpailuvahvistus tulee vasta muutamaa päivää ennen
kilpailua.
Kilpailumaksut laskutetaan sähköpostiin tulevalla laskulla jälkikäteen. Seurassamme kilpaileva
luistelija maksaa kilpailumaksun ja 15 euron osuuden tuomarointimaksusta. Kilpailumaksu ilmoitetaan
aina kilpailukutsussa, alue- ja kutsukilpailuissa kilpailumaksu on useimmiten n. 15 €. Mikäli luistelija
kilpailee sarjassa, jossa kilpailumaksut ovat selvästi korkeammat, voidaan sopia erillisestä
maksukäytännöstä.
Kilpailumatkat, ruokailut ja mahdollisen yöpymisen kilpailumatkalla luistelija maksaa itse. Luistelijat
ovat velvollisia tarvittaessa tarjoamaan valmentajalle kyydin kisapaikalle. Muutenkin kimppakyydit
ovat suositeltavia.

Harjoituskäyttäytyminen
Luistelijan tulee saapua riitävän ajoissa hallille (kilpaluistelijat väh. 30 min ennen, jotta ehtivät tehdä
omatoimisen alkuverryttelyn). Myöhässä tulevat luistelijat suorittavat jäällä omatoimisen lämmittelyn
varoen muita! Vanhempien toivotaan harjoitusten alkaessa siirtyvän pois jään reunalta, jotta lapsen on
helpompi keskittyä luisteluun ja valmentajan antamiin ohjeisiin.

Talkoot
Kilpailujen järjestäminen on seuralle merkittävä tulonlähde, jolla on suora vaikutus kausimaksuihin.
Järjestämiemme kilpailujen ansiosta saamme myös enemmän kutsuja muiden seurojen järjestämiin
kilpailuihin. Kilpailutalkoisiin osallistuminen on kaikkien luistelijaperheiden velvollisuus! Kisan
järjestäminen on hieno kokemus ja ”kulissien takana” toimiminen avaa tapahtumaan ainutlaatuisen
näköalan.
Tärkeät päivämäärät 1-2.12.2018 Santa Claus, 17.2.2019 Varalan Vappis.
Luistelun iloa ja hyvää luistelukautta kaikille!
terveisin
Varala-Tiimi ry, taitoluistelujaosto
Liitteet: Jäävuorot, tapahtumat
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Liite: Jäävuorot. Elokuussa ja joulutauolla kilpailevien luistelijoiden ryhmät käyttävät lk:lta ja harrastusryhmiltä vapaiksi jääviä vuoroja.
Ma

Ti

Ke

To

Pe

Ha3 jää 30.7→
16:15 –17:00
KILPA1, N
KILPA2, JP

He2 jää 14.8→
15:15 - 16:15
SOVELTAVA,
Ta

He1 jää 15.8→
15:00 - 16:00
SOVELTAVA,
Ta

Ha3 jää 2.8→
16:15 - 17:15
KILPA1, N

He1 jää 17.8 →
15:00 - 15:45
SOVELTAVA, Ta

Ha3 jää 2.8→
16:30 - 17:15
KILPA3, M
Ha3 omatoim
oheiset 2.8→
17:30-18:00
KILPA1
Ha3 oheiset 2.8→
17:30-18:15
KILPA3, M

He1 jää 3.8 →
15:15 - 16:00
KILPA3, M

Ha3 jää 30.7→
17:00 - 17:45
LK (3.9-26.11) N, U,
W

Ha3 jää 31.7→
17:30 - 18:30
KILPA1, N
KILPA2, JP

Tiitiäiset, JK

La
Ha3 jää+oheiset 4.8
→
8:45 – 10:45
KILPA2, JP
KILPA3, M
Ha3 jää 4.8 →
10:15 – 11:00
LK (1.9 -1.12), N, U,
W
Tiitiäiset, JK
Ha3 jää 4.8 →
11:00 –11:45
KILPA1, N

Ha2 sali oheiset
7.8→
18:45-19:45
KILPA1, N
KILPA2, JP

Ha2 sali, 11.8 →
oheiset
11:15-12:00
Tiitiäiset, JK

Ha2 sali oheiset
8.8→
19-19:45
Muod, E

KILPA1 (30.7-27.8) N
Ha3 jää 1.8→
20:00 - 21:00
Muod, E

Te 2 jää 9.8→
21:15 – 22:15
Muod, S

N=Nina, Ta=Tanja, E=Elina, A=Anu, M=Mari, S=Sanu, JP=Janni, JK=Jasmin, U=Ulrika, W=Wilma
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Te2 jää 12.8→
17:30-18.15
KILPA3, M
Harrastusryhmä
9.9-16.12, U, (JK)
Sporttikortti 26.8,
2.9, U, JK

KILPA2 (30.7-27.8) N
Ha3 jää 30.7→
17:45 –18:30
Aikuisten ja isojen
tekniikka (3.9-10.12),
N, A, M

Su

Ha2 sali, 11.8 →
oheiset
12:00-12:45
KILPA1, N

Te2 jää 12.8→
18:15-19:15
KILPA1, JP
KILPA2, M
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Liite:
Varala-Tiimin omat tapahtumat
Tonttuluistelu Joulukuu 2018
Ice Gaala Santa Claus kilpailujen yhteydessä
Varala-Tiimin omat kilpailut
Tesoma 1 ja 2
1-2.12.2018 Varala-Tiimi ry Santa Claus kansainvälinen kilpailu
Tesoma 1
17.2.2019 Varalan Vappis-kutsukilpailu
Tampereen jäähallien aukioloajat:
Hakametsä 3 30.7.2018-22.4.2019
Tesoma 1-2
3.8.2018-31.3.2019
Hervanta 1-2 30.7.2018-31.3.2019, kevätjäät 1.4.-16.6.2019
Harjoitusvuoroihimme mahdollisesti vaikuttavat turnaukset ja muut jäätapahtumat Treella
HAKAMETSÄ:
Hakametsä 2
12.-14.10. Koovee TL valintakisat, pe klo 15.00 alkaen, la-su koko päivä
Hakametsä 3
27.-28.10. Ilves-Tappara jun.turnaus (alustava)
Hakametsä 2
3.11. Koovee TL aluekilpailut klo 9.00-19.00
Hakametsä 2-3 29.-30.12. Ilves välipäiväturnaus
2019
Hakametsä 2-3 6.-7.4. Tappara-Ilves kevätturnaus
Hakametsä 1-2-3 12.-14.4. Classic-turnaus
Hakametsä 1-2-3 19.-22.4. Tappara Decense-cup
TESOMA:
Tesoma 1-2
Tesoma 1-2
Tesoma 1-2
Tesoma 1
Tesoma 2
Tesoma 1-2

3.-5.8. Ilves aloitusleiri
17.-19.8. Ilves B-jun. turnaus
27.-28.10. Ilves-Tappara jun.turnaus
1.-2.12. Varala-Tiimi Santa Claus-kilpailu klo 7.00-22.00
2.12. Varala-Tiimi Santa Claus-kilpailu klo 7.00-22.00
29.-30.12. Ilves välipäiväturnaus

2019
Tesoma 1
Tesoma 1-2

17.2. Varalan Vappis klo 7.00-22.00
30.-31.3. Ilves Ringette E-jun. la, D-jun. su

HERVANTA:
Hervanta 1
30.7.-8.8. Tappara TL
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