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SEURAN TAPAHTUMIEN JA VARAINKERUUN MERKITYKSESTÄ 

Taitoluistelu ei ole lajeista tai harrastuksista helpoin eikä edullisin. Vaikka taitoluistelua voi harrastaa luistelu-

kouluissa, harrastajissa ja aikuisryhmissä varsin edullisesti, kustannukset nousevat nopeasti tavoitetason kas-

vaessa. Hinnat toki vaihtelevat seurasta, lajista, ryhmästä ja kilpasarjasta riippuen, mutta myös tehopäivät, 

leirit ja kisapuvut ja -matkat maksavat. Olen pariin kertaan pohtinut, pitäisikö laskea, paljonko lajiin vuodessa 

uppoaa, mutta se ei ehkä ole vaivan väärti. Sillä taitoluistelu on uskomattoman antoisa laji. Niitä taitoja, mitä 

taitoluistelija lajistaan saa, ei voi mitata upotetuilla kustannuksilla. Urheilullisuutta ja tervettä elämäntapaa. 

Sitkeyttä ja tavoitteellisuutta. Taipuisuutta ja taiteellisuutta. Rohkeutta laittaa itsensä peliin, esittää, eläytyä 

ja ilmaista. Elämyksiä, onnistumisia ja itsensä ylittämisen iloa. Kurinalaisuuttakin.   

Me seurana elämme kädestä suuhun. Emme tee voittoa emmekä rahasta. Tavoitteenamme on pyörittää seu-

raa ja sen taloutta siten, että saamme jäämaksut – kolmisen tonnia viikossa –  sekä valmennuskulut makset-

tua ja vuosittain pienellä siivulla myös kehitettyä seuran toimintaa. Maksamme myös vuokraa toimistos-

tamme ja päivitämme välineistöämme pyrkien pitämään kustannukset minimissä: hallitus, joukkueenjohtajat 

ja muut seura-aktiivit tekevät työnsä palkatta seuran ja luistelijoidemme etu mielessään. Lisäksi me pyy-

dämme lahjoituksia. Me kierrätämme. Me järjestämme tapahtumia. Ja me teemme varainhankintaa. 

Me olemme seurana järjestäneet kevätnäytöksiä ja joulutapahtumia vuosittain, kilpailujakin jo vuosien ajan ja 

saaneet molemmista myös tuottoa. Teimme varainhankinnasta suunnitelmallisempaa viime kaudella ja jat-

kamme kehittämistä yhä. Sekä seuratapahtumille että varainhankintatuloille on seuran budjetissa oma rivi ja 

molempien tavoitteiden saavuttamisessa tarvitsemme kaikkien seuralaisten apua. Tapahtumat ja varainhan-

kintatempaukset ovat tärkeimpiä keinojamme pienentää luistelijoidemme harrastuskustannuksia, mahdollis-

taa taitoluistelu harrastuksena mahdollisimman monelle ja kehittää seuramme toimintaa. Tapahtumien ja 

varainhankinnan kautta hankitut tuotot ohjataan suoraan seuramme toimintaan. Tapahtuma- ja varainhan-

kintatuloista hyödymme me.  

Tähtiseurana meidän tärkein tavoitteemme on tarjota laadukasta taitoluistelutoimintaa mahdollisimman mo-

nelle lajin harrastajalle ja lajista kiinnostuneelle. Laadusta kiinni pitääksemme haluamme kehittyä jatkuvasti. 

Haluamme kouluttaa valmentajiamme ja ohjaajiemme ja uudistamme tarvittaessa esimerkiksi oheisvälineistö-

ämme. Hyödynnämme tarvittaessa myös urheilun muita ammattilaisia taataksemme luistelijoillemme turvalli-

set ja terveelliset harjoitteluolosuhteet. Haluamme olla hyviä. Ja haluamme pitää luistelijoistamme huolta. 

Taitoluistelijan vuosi on täynnä tapahtumia, talkootöitä ja varainkeruuta, erilaisia pyyntöjä niin luistelijoille 

kuin vanhemmillekin. Meille kaikille, sillä seura olemme me. Järjestämme niitä, jotta voimme tarjota elämyk-

siä. Jotta voimme tuoda työmme hienoja tuloksia esille – näyttää, mitä olemme oppineet ja mitä osaamme. 

Jotta voimme mainostaa toimintaamme ja houkutella uusia luistelijoita seuraamme, taataksemme seuratoi-

mintamme jatkuvuuden. Jotta voimme rahoittaa toimintaamme.  

Seuramme on täynnä pyyteettömästi seuramme eteen toimivia ihmisiä – KIITOS että olette olemassa ja teette 

toimintamme mahdolliseksi. KIITOS, että muistatte, että vain yhdessä ja yhteen hiileen puhaltamalla pys-

tymme kehittymään ja takaamaan laadukkaan toimintamme jatkuvuuden. Olemaan Tähtiseura. Luomaan täh-

tiä ja tähtihetkiä. Viihtymään jäällä. 

 

Tapaamisiin Joulussa valkokankaalla – tulethan mukaan nauttimaan, viihtymään ja tukemaan! 
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