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Seinäjoen Taitoluistelijat ry 
 
Etsii uusia yhteistyökumppaneita 

 
SeinäjoenTaitoluistelijat ry (SeiTL) on Etelä-Pohjanmaalla ainut taitoluistelun erikoisseura ja 
Pohjois-Suomen alueen yksi merkittävimmistä seuroista.  
 
SeinäjoenTaitoluistelijoiden luistelijat kilpailevat sekä alue- että kansallisella tasolla niin yk-
sin- kuin muodostelmaluistelussakin. Kilpailevia yksinluistelijoita on tällä hetkellä n.60 ja 
muodostelmajoukkueita neljässä joukkueessa yht. 70 luistelijaa.  
 
Kausi 2014–2015 on seuran 23. toimintakausi. Tulevassa toiminnassa tulemme lisäämään 
luistelijoiden mahdollisuutta kehittyä jopa huipputasolle unohtamatta nuorisotyötä ja harras-
tetoimintaa. Toiminnassa panostamme myös yhteisöllisyyteen ja Sinettiseuratoimintaan, mi-
kä tarkoittaa lapsen ja nuoren parhaan edistämistä - lapsen kasvun ja kehityksen tukemista 
sekä lapsuuden kunnioittamista. Tavoitteenamme on: 
 

1. Pitää valmennuksen taso korkeana, tavoitteena SM-taso 
2. Kehittää vapaaehtoistyötä ja lisätä vanhempien osallistumista 
3. Järjestää laadukasta luistelukoulutoimintaa mukaan lukien erityislapset 
4. Vakiinnuttaa kehittyvä muodostelmaluistelutoiminta 
5. Panostaa esiintymistaitoon ja henkisen valmennukseen, vakiinnuttaa laaja 

oheisharjoittelumahdollisuus 
6. Vaikuttaa aktiivisesti olosuhdeasioihin 

 
Seurassamme toimii luistelukoulu, yksinluistelun kehitys- ja kilparyhmät, muodostelmaluis-
telun neljä kilpajoukkuetta sekä harrasteryhmät. Seurassamme on n. 550 jäsentä ja 350 luis-
telijaa, iältään kolmevuotiaista seitsemänkymppisiin. Taitoluistelun ympärillä pyörii viikoit-
tain lähes tuhat ihmistä. 
 
Seura on toimintaympäristössään aktiivinen ja hyvän imagon omaava yhteistyökumppani. 
Kaudella 2012–2013 Seinäjoen Taitoluistelijat selvitti tiensä valtakunnallisen Pohjola-
palkinnon finaalikolmikkoon. Finaalipaikkaa tavoitteli yli 200 urheiluseuraa. Finaaliin pääsy 
on tunnustus moniarvoiselle ja laadukkaalle seuratyöllemme.  
 
Luisteluharjoitusten lisäksi seuramme järjestää vuosittain ainakin kahdet kilpailut, loppiais-
luistelutapahtuman, kevätnäytöksen ja lukuisia pienempiä tapahtumia. Pelkästään loppiais-
luistelu ja kevätnäytös saavuttavat noin kaksituhatta osallistujaa/katsojaa. 
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LIITY TUKIJOUKKOIHIMME! 

 
Noin 300 luistelijan ympärivuotinen aktiivinen harrastaminen ja kilpaurheilu vaatii luisteli-

joiden perheiltä suuren määrän vapaaehtoistyötä. Tämän lisäksi seura on palkannut seurasih-

teerin, kolme päätoimista ammattivalmentajaa, neljä tuntivalmentajaa, neljä oheisvalmenta-

jaa ja kaksikymmentä luistelukouluohjaajaa. Näin haluamme varmistaa, että urheilijoillamme 

on parhaat mahdolliset edellytykset kehittyä harrastuksessaan. 

Junioritoiminnan tukeminen on oiva tapa profiloitua paikallisista lapsista ja nuorista välittä-

väksi, terveellisiin ja liikunnallisiin elämäntapoihin kannustavaksi vastuulliseksi yritykseksi. 

Tässä esimerkkejä siitä mitä yhteistyö voisi tarkoittaa: 
 

Pääyhteistyökumppani 

Pääyhteistyökumppani saa näkyvyyttä luistelijoiden varusteissa (kv lajiliiton, ISU:n säännös-
ten puitteissa) ja tiedotteissa, kisabanderollissa ja kevätnäytösesitteessä (1/1 s), 20 kpl kevät-
näytöslippuja sekä linkin seuran nettisivujen etusivulle. Käytännössä näkyvyys on taattu kaut-
ta koko toimintakauden. Kauden aikana pääyhteistyökumppanuuksia voi olla maksimissaan 
kolme. 
 
Kumppanuus: 5 000 € / vuosi 
 
Yrityskummi 

Yrityskummi saa näkyvyyttä sadoille Seinäjoen Taitoluistelijoiden perheille suunnattavasta 
säännöllisestä viestinnästä.  Liitämme kummien logot kattavasti sisäiseen viestintään tiedot-
teista (kolmen viikon välein ilmestyvä) nettisivuihin sekä kevätnäytösesitteeseen (1/2 s). 
 
Kumppanuus: 2 500 € / vuosi 
 
Räätälöity kumppanuus 

Mikäli olet kiinnostunut yhteistyöstä, mutta pääyhteistyökumppanuus tai kummius ei 
sellaisenaan vastaa tarpeitasi, olemme valmiita myös räätälöimään kokonaisuuden, joka ottaa 
yrityksesi tarpeet huomioon. Yhteistyö voi olla myös esimerkiksi talkootyötä (inventaariot, 
postitukset, messut yms) tai tavaralahjoja ja alennuksia. 
 
 

TERVETULOA MUKAAN MENESTYMÄÄN! 
 
Ota rohkeasti yhteyttä; 
Puheenjohtaja Pauliina Suvisalmi, 
 seitlhallitus@seinajoentaitoluistelijat.fi tai  p. 040 7370928 

mailto:seitlhallitus@seinajoentaitoluistelijat.fi

