
Vuosi-ilmoitus
23.3. klo 17.00-18.00



Liiton nettisivujen seuraosio

• www.stll.fi/admin
• Kirjautumisohje sivulle liiton nettisivuilta seurat – seurasovellusten 

kirjautumisohjeet
• Tunnuksia luotu 1/seura
• Käyttäjätunnus on seuran lyhenne pienellä kirjoitettuna
• Seuraosiossa 

• Seurojen yhteyshenkilöt
• Vuosi-ilmoitus
• Luistelijatiedot
• Tapahtumakalenteri 

• Mikäli salasana on hukassa tai kirjautumisessa on ongelmia, olethan 
yhteydessä mira.korpinen@stll.fi

http://www.stll.fi/admin


Vuosi-ilmoitus
Päätoimisten hallinnollisten määrä
= taitoluistelun hallinnolliset palkatut työntekijät

Osa-aikaisten hallinnollisten määrä
= osa-aikainen palkattu hallinnon työntekijä / päätoiminen 
työntekijä, jonka työstä vain osa on hallinnollista

Päätoimisten valmentajien määrä
= kaikki päätoimiset valmentajat

Osa-aikaisten valmentajien määrä
= kaikki osa-aikaiset / tuntivalmentajat

Päätoimisten luistelukouluohjaajien määrä
= kaikki päätoimiset luistelukouluohjaajat

Osa-aikaisten luistelukouluohjaajien määrä
= kaikki osa-aikaiset / tuntiohjaajat

Valmentajien/ohjaajien määrä
= kaikki valmentajat ja ohjaajat yhteensä

Ammattivalmentajien määrä
= työntekijät, joiden tuloista yli puolet tulee valmentamisesta

Kaikki työntekijät yhteensä
= hallinnolliset työntekijät + lajivalmentajat + ohjaajat + 
oheisvalmentajat





Seuran jäsenmaksun maksaneiden määrä
= Kaikki jäsenmaksun maksaneet luistelijat, 
kannatusjäsenet ym

Seuran luistelijoiden määrä yhteensä
= Kaikki seuran luistelijat

Seurassa toimivien vapaaehtoisten määrä
= hallitus, jojot, tapahtumat

Seuran harrastajien/kilpailijoiden määrä
= Luistelijoiden määrä jaettuna ikäryhmiin

Hoika ei välttämättä kerro tarkkaa luistelijamäärää (esim. 
yhteiset luistelukoulut), jonka vuoksi toivomme tarkkuutta 

vuosi-ilmoituksessa annettuihin lukuihin

Jos seuran jäsenrekisteri/vuosi-ilmoitus ja Hoika antaa hyvin 
eri suuruiset luistelijamäärät, on syytä tarkistaa, 

mistä tämä johtuu







Kaikki tiedot täytetty?

• Muista tallentaa tiedot

• Näet sivun alalaidasta, koska vuosi-ilmoitus on viimeksi 
päivitetty

• Vuosi-ilmoituksen tietoja on mahdollista päivittää 
heinäkuun loppuun saakka

• Tarkista vuosi-ilmoituksen päivittämisen yhteydessä, onko 
seuran muut tiedot ajan tasalla

On seuran vastuulla pitää huoli siitä, että 
seuran yhteyshenkilöt on päivitetty mm. 
hallituksen jäsenten tai työntekijöiden 

vaihdosten yhteydessä

Huomioithan, että seuran 
yhteyshenkilöiden tiedot näkyvät myös 

muille seuroille – pyydäthän aina ko
henkilöiltä luvan lisätä tiedot liiton 

seurasivuille 



Yhteystietojen päivittäminen
• Tarkista vuosi-ilmoituksen

täyttämisen yhteydessä, että
seuran perustiedot sekä 
yhteystiedot ovat ajan tasalla

• Uusia henkilöitä voit lisätä
valikosta kohdasta henkilöt

• Liitto lähettää sähköpostia 
sivustolle kirjattujen 
yhteystietojen mukaan –
pidäthän huolen, että henkilöt ja 
henkilöiden yhteystiedot ovat 
ajan tasalla

• Yhteyshenkilöiden tiedot uivat 
myös Taikkariin

• Kalenterista voit lisätä 
tapahtumia liiton nettisivujen 
tapahtumakalenteriin 
(näytökset, testit, leirit)



Kysymyksiä?

Mikäli sinulla herää kysymyksiä liiton nettisivujen seuraosioon tai vuosi-
ilmoituksen täyttämiseen liittyen, olethan yhteydessä

Mira Korpinen

Seuratoiminnan kehittäjä

mira.korpinen@stll.fi

045 775 00898

mailto:mira.korpinen@stll.fi

