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Visio

Koko Suomi luistelee 

ja 

parhaat maailman huipulla



Missio

Suomen Taitoluisteluliitto yhdessä 
jäsenseurojensa kanssa luo edellytykset 

taitoluistelun monipuoliselle harrastus- ja 
kilpailutoiminnalle. Tavoitteenamme on 

tukea elämänmittaista liikuntaharrastusta.



Strategiset tavoitteet

1. Tavoite: Taitoluistelu on vetovoimainen harrastus 

=> Liitolla on yhdessä jäsenseurojensa kanssa tavoitteena

• Monipuolisen lajin harrastuspohjan laajentaminen

• Elinvoimaisen ja maanlaajuisen seuraverkoston 
rakentaminen

• Ohjaaja- ja valmennusosaamisen vahvistaminen siten, 
että monipuolinen valmennus varmistaa urheilijan 
terveyden, teknisen osaamisen ja henkisen voiman 
tasapainon

2. Tavoite: Taitoluistelu on merkittävä urheilulaji

=> Liitto yhdessä jäsenseurojensa haluaa olla

• Aktiivinen yhteistyökumppani ja vaikuttaja liikunnan ja 
urheilun kentässä

• Luotettu ja innovatiivinen kansallisten ja kansainvälisten 
taitoluistelutapahtumien järjestäjä

=> Liiton tavoitteena on

• Turvata jatkuvuus: kansainvälisen tason arvioitsijoita 
kaikissa lajeissa kaikilla tasoilla

• Olla merkittävä lajin kehittäjä kansainvälisen 
luisteluliiton organisaatiossa

3. Tavoite: Lajissa menestytään kansainvälisesti

=> Liitto yhdessä jäsenseurojensa kanssa rakentaa reittejä 
menestykseen, siten että

• Edustuspaikkoja lisätään arvokisoissa yksinluistelussa ja 
jäätanssissa => sijoittuminen 10 joukkoon, mitaleille

• Sijoitutaan muodostelmaluistelussa arvokisoissa 
mitaleille

4. Tavoite: Vahvistamme toimintamme  resursseja

 Liitto huolehtii siitä, että

• Oma taloudenpito on vakaata

• Liiton työntekijöiden työ kehittyy ja työmotivaatio pysyy 
korkealla

• Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi työ 
projektoidaan huolellisesti

=>  Liitto yhdessä jäsenseurojensa kanssa 

• Turvaa vapaaehtoisten lajiharrastajien työn kehittymisen 
ja sitä kautta toiminnan jatkuvuuden 

• Rakentaa tasapainoa lajin harrastamisen ja kilpaurheilun 
välille

• Pyrkii vaikuttamaan paikallisesti lajin harrastamisen 
olosuhteiden parantamiseksi



Vuoden 2017 painopistealueet

1. Markkinointi ja viestintä

2. Harrastajamäärien kasvattaminen

3. Osaamisen vahvistaminen ja lisääminen

4. Kansainvälisen menestyksen varmistaminen

5. MM-2017 ja Finlandia Trophy Espoo



1. Markkinointi ja viestintä

1. Viestintästrategian (liite 1) jalkauttaminen läpi koko seurakentän
1. 3M - Monipuolinen, Merkityksellinen, Menestyvä

2. Viestintä kohderyhmien mukaan

2. Uudet nettisivut
1. Selkeät ja oikea-aikaiset

2. Innostavat

3. Viestit kohderyhmien mukaan

3. Taitoluistelulehden uudistus
1. Sisällön tuettava 3M- viestintästrategiaa

2. Ilmestymiskerrat jatkossa 4 kertaa/vuosi

4. Digitaalinen Luistelukanava
1. Lähdetään rakentamaan yhdessä seurojen kanssa oma (taito)luistelukanava, johon 

kootaan taitoluistelua eri medioista niin meiltä kuin muualta. Osittain maksullinen 
palvelu.

5. MM2017 
1. Merkittävä lajin esiintuominen ja näkyvyys eri medioissa



2. Harrastajamäärän kasvattaminen

1. Koko Suomi luistelee kiertue
1. Madalletaan kynnystä lajin pariin

2. Merkittävä paikallinen näkyvyys 

3. Yhteistyö seurojen ja Luisteluliiton kanssa

2. Luistelukoulu sisällön uusiminen
1. Luistele mun kaa!

2. Luistelukoulujen sisällön tuettava alusta alkaen paremmin jatkossa tarvittavia taitoja

3. Markkinointitoimenpiteiden kohdentaminen
1. Uudet inspiroivat ja oikea-aikaiset nettisivut

2. Taitoluistelulehden uudistus

3. Harrastajien aktivoiminen uusin keinoin, mm Luistelupassi

4. MM2017 kilpailujen tuoma noste
1. Kotimaisten luistelijoiden näkyvyys/menestys tuo suoraa kysyntää luistelukouluihin



3. Osaamisen vahvistaminen ja lisääminen

1. Ammattimaisen valmentajapolun vahvistaminen
1. Mentorointitoiminnan jatkaminen muodostelmaluistelussa 

2. Mentorointitoiminnan aloittaminen YL/JT

2. Arvioijien määrän lisääminen
1. Mentoritoiminnan jatkaminen

2. Kansainvälisen tason arvioitsijoiden turvaaminen kaikissa lajeissa kaikilla tasoilla

3. Koulutusten tarkastelu
1. Koulutusten tarpeellisuus

2. Oikea ajoitus

3. Riittävä määrä

4. Koulutusten laadun varmistaminen

4. Kansainväliset koulutukset
1. Toimitaan lajin merkittävänä kehittäjänä ISU organisaatiossa

2. Järjestetään ja isännöidään kv-koulutuksia



4. Kansainvälisen menestyksen varmistaminen

1. Huippuluistelupolun uudistaminen ja vahvistaminen
1. Uusien tukimahdollisuuksien edelleen hyödyntäminen erityisesti sen optimaalisella kohdentamisella 

tuleviin huippuluistelijoihin

2. valmennusosaamisen vahvistaminen ja tukeminen

2. Yksinluistelun ja jäätanssin maajoukkuetoiminnan kehittäminen vastaamaan 
kansainvälisen menestyksen vaatimia edellytyksiä

1. Kärkiurheilijoiden tukitoimien lisääminen kohti Olympialaisia 2018

2. harjoittelun ja tukitoiminen sisältöjen henkilökohtaisten vaatimusten parempi huomioiminen

3. korkeatasoisen ja johdonmukaisen maajoukkuetoiminnan ylläpitäminen 

4. kansainvälisen yhteistyön lisääminen myös jo nuoremmissa ikäryhmissä

3. Merkityksellinen toimija Olympiakomitean hankkeissa mm. Akatemiatoiminnan 
uudistaminen 

1. lajien (jäätanssi, muodostelmaluistelu, yksinluistelu) näkyvyyden ylläpitäminen huippu-urheilun 
toimintaympäristöissä

2. yläkoulutoiminnan suunnitteluun osallistuminen ja toiminnan aloittaminen



5. MM-2017 ja Finlandia Trophy Espoo

1. ISU World Figure Skating Championships Helsinki 2017
1. Vuoden päätapahtuma

2. Tapahtuman onnistunut markkinointi ja toteutus ovat ensisijaisen tärkeitä varainkeruun kannalta

3. MM-2017 organisaation lisäksi myös STLL toimiston ja seuraväen panostusta tarvitaan

2. Finlandia Trophy Espoo 
1. Arvostettu kansainvälinen kilpailu matkalla olympiavuoteen

2. Tapahtuman laadun ja kustannusten järkevä tasapaino



Liiton visio Koko Suomi luistelee & parhaat maailman huipulla

Pääviestit
3x3x3

MONIPUOLINEN 
Monipuolinen harrastus

MERKITYKSELLINEN
Merkityksellinen urheilulaji (ajatusjohtaja)

MENESTYVÄ
Menestytään kansainvälisellä huipulla

Alaviestit A. Luistelu on perustaito kuten uinti, hiihto ja 
voimistelu

A. Taitoluistelua arvostetaan urheilulajina A. Useita mitaleja ja pistesijoja EM-tasolla

B. Vanhemmat voivat luottaa ammattimaiseen 
toimintaan

B. Maailmanlaajuisesti seuratuin talviurheilulaji B. Tavoitteellinen huippu-urheilujärjestelmä

C. Taitoluistelu liikuttaa monipuolisesti C. Suomi vaikuttaa lajin kehitykseen kansainvälisellä 
tasolla 

C. Meidän luistelijat & joukkueet, valmentajat, 
arvioijat 

Argumentit A1. Jokaisen lapsen perustaito Suomessa
A2. Luistelukoulussa oppii oikean peruspotkun, johon 
kaikki jäälajit perustuu 
A3. Luistelu säilyy huonoista talvista huolimatta  

A1. Taitoluistelu on puhdas laji
A2. Taitoluistelu on vaativa urheilulaji  
A3. Huippuluistelu on taitoa, voimaa ja estetiikkaa

A1. Top10 sijat EM-kilpailuissa senioritasolla 
A2. Muodostelman MM-mitalit juniori & senioritasolla
A3. Itsenäisen Suomen ensimmäiset Olympiamitalistit 
taitoluistelusta (Ludovika & Walter Jakobsson) 

B1. Suomen laajin ammattivalmentajaverkosto
B2. Liiton laaja koulutus- ja leiritystoiminta
B3. Koko maan kattava seuratoiminta

B1. Taitoluistelussa kilpailee MM-tasolla lähes 40 maata 
B2. MM-kilpailut näkyy televisiossa ja live-streamissä ympäri 
maailmaa (esim. katsojapeitto?)
B3. Olympialaisissa taitoluistelukilpailut myydään ensimmäisenä 
loppuun 

B1. Taitoluistelijan polku & testijärjestelmä 
B2. Dudes on Skates hanke pojille 
B3. Liiton järjestelmällinen maajoukkuetoiminta 

C1. Mielekästä ja ohjattua kuntoilua kaikenikäisille
C2. Ketteryys, tasapaino, rotaatio, liikkuvuus, lihasvoima, 
hapenottokyky, rytmitaju, esittäminen
C3. Luistelun voi aloittaa myös aikuisena, jopa 
kilpailemisen 

C1. Suomesta vaikuttajia kv-liiton (ISU) luottamustoimissa (ISU 
hallitus, technical committee, development committee)  
C2. Suomi on järjestänyt säännöllisesti kv arvokilpailuja vuodesta 
1983 
C3. Suomalaiset edistämässä muodostelmaluistelua 
Olympialajiksi

C1. Yksinluistelijat (seniorit ja juniorit) 
C2. Jäätanssi
C3. Muodostelman kolme huippujoukkuetta 

Pääviestit 3x3x3 muodossa

Liite 1. Viestintästrategia


