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Koko Suomi luistelee ja  parhaat maailman huipulla
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MISSIO

Suomen Taitoluisteluliitto yhdessä jäsenseurojensa 
kanssa luo edellytykset taitoluistelun monipuoliselle 
harrastus- ja kilpailutoiminnalle. Tavoitteemme on tukea 
elämänmittaista liikuntaharrastusta.
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Suomen Taitoluisteluliiton tiimi
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Fagerström Anne
Kilpailupäällikkö

Fernelius Minna
Talous- ja koulutus-
assistentti

Hemmi Annastiina
Tapahtuma- ja
markkinointiassistentti

Jauhiainen Iida
Tapahtuma- ja
projektikoordinaattori

Kajas-Virtanen Mila
Markkinointi – ja
Viestintäpäällikkö

Kalminen Elina
Lajipalveluassistentti

Wuorenheimo Outi
Toiminnanjohtaja

Osoitteesta Valimotie10 löytyvät

Jäähalleilta 
löytyvät

Margaglio Maurizio
Nuorten Olympia-
valmentaja

Pirogova Nuriya
Nuorten Olympia-
valmentaja

Porista 
löytyy

Satu Niittynen
Valmennuspäällikkö

Turusta 
löytyy

Eeva Sunnari
Kehityspäällikkö



STRATEGISET TAVOITTEET

► Taitoluistelu on vetovoimainen harrastus

► Taitoluistelu on merkittävä urheilulaji

► Lajissa menestytään kansainvälisesti

► Toimintojen resurssit ovat vahvalla pohjalla
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Taitoluistelu on 
vetovoimainen 
harrastus 

Liitolla on yhdessä jäsenseurojensa kanssa 
tavoitteena
► Monipuolinen 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
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Mitä tehdään vuonna 2019, jotta taitoluistelu 
olisi harrastuksena entistä vetovoimaisempi? 

► Vahvistetaan edelleen alueellista toimintaa yhteistyössä aluepäälliköiden kanssa. Toimitaan aluepäällikön 

uudistetun toimenkuvan mukaisesti. 

► Jatketaan poika-projektia taitoluistelevien poikien määrän lisäämiseksi lajissa

► Lanseerataan ja otetaan käyttöön aikuisluistelijoille suunnitellut luistelukoulutuotteet

► Jatketaan soveltavan luistelun ohjaajakoulutuksien järjestämistä

► Lanseerataan ja otetaan käyttöön uudistettu modulaarinen taitoluisteluohjaajan koulutuspolku 

► Tehdään jäsenseurakysely STLL ry:n toiminnasta, tavoitteista ja yhteistyöstä jäsenseurojen kanssa ja 

sovitaan tarvittavista toimenpiteistä sen perusteella 

► Jatketaan Ice Skating Tour (Koko Suomi Luistelee) – kiertuetta 
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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
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Mitä tehdään vuonna 2019, jotta taitoluistelu 
olisi entistä merkittävämpi urheilulaji?

► Tehdään tiivistä yhteistyötä Kansainvälisen luisteluliiton (ISU) eri toimielimien kanssa lajin kehittämiseksi sekä 

toimitaan aktiivisesti muodostelmaluistelun olympia-statuksen hankkimiseksi 

► Järjestetään Finlandia Trophy Espoo – kilpailu ja kehitetään sitä aina merkittävämmäksi kilpailuksi ISU:n

Challenger-sarjassa

► Järjestetään Muodostelmaluistelun MM-kilpailut Helsingissä huhtikuussa 2019

► Tehdään päätökset, mitä seuraavia taitoluistelun arvokisoja haetaan järjestettäväksi Suomessa

► Vahvistetaan lajinäkyvyyttä kehittämällä SkatingFinland-sivustoa uudelle tasolle, mikä edelleen mahdollistaa 

luopumisen perinteisestä printtimediastaTaitoluistelulehti ilmestyy viimeisen kerran toukokuussa 2019)

► Kehitetään jatkuvan parantamisen hengessä kilpailujärjestelmää alueellisella ja valtakunnallisella tasolla
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Lajissa menestytään 
kansainvälisesti

Liitto yhdessä jäsenseurojensa kanssa 
rakentaa reittejä menestykseen siten että

▶ Edustuspaikkoja lisätään yksinluistelun ja 
jäätanssin arvokisoissa 

▶ Sijoitutaan muodostelmaluistelun 
arvokisoissa mitaleille sekä juniori- että 
senioritasolla 

▶ Olympialaiset 2022 Peking Kiina: 
olympiapaikat yksinluistelussa (miehet ja 
naiset) ja jäätanssissa
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Mitä tehdään vuonna 2019, jotta lajissa 
menestytään entistä paremmin kansain-
välisesti?
► Tähdätään huippu-urheilun olosuhteiden tason nostoon:  Jääurheilukeskus –projektin suunnitteluvaihe 

jatkuu intensiivisesti 

► Jatketaan huippuvalmennusosaamisen kehittämistä:  ISU Olympic Development –projekti yksinluistelussa ja 

jäätanssissa sekä muodostelmaluistelun Excellence Camp –projekti

► Koulutetaan mentoroinnin monipuoliseen käyttöön valmennus- ja seuratyössä 

► Tehdään tarvittavat muutokset ja uudistukset testijärjestelmään vuonna 2018 tehdyn arvioinnin perusteella

► Arvioidaan lisättyjen tukitoimien (urheilijat, joukkueet, seurat) vaikutusta suunnitelmallisesti, jotta varoja 

voidaan tulevina vuosina kohdentaa entistä paremmin
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Toimintojen resurssit 
ovat vakaalla pohjalla

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
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Mitä tehdään vuonna 2019, jotta toimintojen 
resurssit pysyvät vahvalla pohjalla?

► Toteutetaan säännöllinen henkilöstökysely liiton tiimin kesken sekä tehdään tarvittavia korjaavia ja uudistavia 

toimenpiteitä tulosten perusteella

► Tarkistetaan liiton työryhmien määrä ja aihe-alueet vuosille 2019-2021 sekä järjestetään työryhmähaut 

keväällä 2019

► Tarkistetaan ja ajantasaistetaan liiton säännöt sekä tuodaan tarvittavat muutokset liittokokouksen 

hyväksyttäväksi

► Selkiytetään liiton eettiset ohjeet

► Laajennetaan lisenssijärjestelmää muiden urheilulajien tapaan kattamaan myös valmentajat ja arvioitsijat

► Huolehditaan liiton varoista ja niiden käytöstä pitkäjänteisellä otteella, jotta taitoluistelua voidaan kehittää 

usean olympiadin ajan
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