Toimintasuunnitelma
2018

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

3. Tavoite: Lajissa menestytään kansainvälisesti

=> 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

=> Liitto yhdessä jäsenseurojensa kanssa rakentaa reittejä
menestykseen, siten että
•
Edustuspaikkoja lisätään arvokisoissa yksinluistelussa ja
jäätanssissa => sijoittuminen 10 joukkoon, mitaleille
•
Sijoitutaan muodostelmaluistelussa arvokisoissa
mitaleille

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

4. Tavoite: Vahvistamme toimintamme resursseja
Þ
•
•

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 2018 painopistealueet
1. Seurojen ja liiton yhteistyön kehittäminen
2. Huippuvalmennusosaamisen kehittäminen
3. Kansainvälisen menestyksen mahdollistaminen
4. Arvokilpailujen järjestäminen

Seurojen ja liiton yhteistyön
kehittäminen 1(2)
1. Uudistetaan ja laajennetaan luistelukoulutuotteiden valikoimaa seuraavasti
1.
2.
3.
4.
5.

Luistele mun kaa! –jääseikkailu
Sähköinen Luistelupassi-mobiilikortti
Dudes on Skates – poikien teränkäyttötuote
Kuntoluistelu – SkateFit ja SkateBalance
Soveltava luistelu

2. Markkinoidaan ja viestitään entistä paremmin
1. Jatketaan viestintästrategian (liite) jalkauttamista läpi koko seurakentän
2. Otetaan uudet työkalut osaksi seurojen viestintää (esim. www.skatingfinland.fi, streamaus) ja
käytetään Skatingfinland-sovellusta kolmessa kilpailussa (FT Espoo ja SM-kilpailut)
3. Rakennetaan muodostelmaluistelun MM 2019 viestintäsuunnitelma ja aloitetaan sen toteutus

3. Tehdään liiton keskitettyjen tukitoimintojen tarvekartoituskysely ja aloitetaan
tarvittavien muutosten toteutus
1. Perustyökalut: Jäsenrekisteri, koulutusrekisteri, ilmoittautumistyökalu, testipassi
2. Kilpailujärjestelmä: kilpailujen hakemiset ja kilpailuihin ilmoittautumiset
3. Englanninkielisen viestinnän tarvekartoitus seuratyössä

Seurojen ja liiton yhteistyön
kehittäminen 2(2)
4. Vahvistetaan aluepäällikön roolia
1.
2.

Päivitetään aluepäällikön tehtäväkuva
Luodaan ratkaisuja alueellisen seurojen välisen yhteistyön lisäämiseen aluepäällikköjen työn avulla

5. Jäsenseurat arvioivat liiton toimintaa
1.

Luodaan ja toteutetaan ensimmäisen kerran uusi säännönmukainen kysely jäsenseuroille liiton
toiminnasta ja yhteistyöstä

6. Rakennetaan mentoroinnista vahvempi ja laajempi tukimuoto valmentajien,
seuratoimijoiden ja luistelijoiden tueksi
1.
2.

Järjestetään teemapäivä / koulutuspäivä mentoroinnista ja lisäksi tehdään tietopaketti
mentoroinnista
Tehdään mentoroinnin perusperiaatteet tutuksi myös ohjaaja- ja valmentajakoulutuksissa

7. Turvataan jatkuvuutta lajin parissa toimimisessa, eri rooleissa
1.

Tehdään tietopaketti seurojen käyttöön: luistelijoiden ohjaaminen ja kannustaminen oman uran
jälkeen jatkamaan lajin parissa hänelle sopivassa roolissa (ohjaajina/valmentajina/arvioijina)

Huippuvalmennusosaamisen
kehittäminen
1. Aloitetaan uusi nelivuotinen kansainvälinen valmentajakoulutus yksinluistelussa ja
jäätanssissa (ISU Olympic Development Project / ODP)
1.
2.

Tavoitteena on huippuvalmentajien osaamisen lisääminen ja vahvistaminen sekä potentiaalisten
tulevaisuuden huippuvalmentajien kouluttaminen ja tukeminen kasvupolulla, mm. mentoroinnin
avulla.
Koulutuksen laajuus määräytyy kansainväliseltä luisteluliitolta mahdollisen saatavan tuen mukaan.
Tukihakemus on jätetty marraskuussa 2017.

2. Jatketaan ja laajennetaan muodostelmaluisteluvalmennuksen Excellence Campprojektia
1.
2.

Tavoitteena on huippuvalmentajien osaamisen lisääminen ja vahvistaminen sekä erityinen painopiste
juniori- ja noviisijoukkueiden valmentajissa ja heidän kasvupolun tukemisessa
Laajennetaan Open House mentorointi -toimintaa uusille paikkakunnille

3. Tuetaan valmentajien oppimista
1.
2.
3.

Hyödynnetään laajemmin oppimismahdollisuutta maajoukkueleirien yhteydessä
Kutsutaan huippuvalmentajia vierailuille Suomessa pidettäville maajoukkueleireille ja opitaan heiltä
Tarjotaan osallistumismahdollisuuksia kansainvälisille leireille

Kansainvälisen menestyksen
mahdollistaminen
1. Lisätään tukitoimia yksittäisille urheilijoille, joukkueille ja seuroille seuraavalla
Olympiadilla
1.

Lisätään taloudellista tukea

2.

Tuetaan uutta luistelijasukupolvea tekemällä tukitoimista henkilökohtaisempia ja varmistamalla
samalla harjoittelun laatu

3.

Järjestetään yhteisiä ”maajoukkuetapahtumia” muodostelmaluistelussa siten, että ne tukevat
muodostelmaluistelun matkaa kohti olympialajin statusta

4.

Tuetaan seuroja huippuluistelun mahdollistamisessa

2. Etsitään ratkaisuja parantaa huippu-urheilun olosuhteita
1.
2.

Tehdään esiselvitys yhteistyössä Luisteluliiton kanssa valtakunnallisesti merkittävästä
jääurheilukeskuksesta, jossa olisi täysimittainen kilpailukriteerit täyttävä pikaluistelurata sekä kaksi
kaukaloa muuhun jääurheiluun
Tehdään selvitys laajennettavan Urhea-kampuksen mahdollisuuksien hyödyntämisestä
taitoluistelussa

3. Rakennetaan poikaluistelun tulevaisuus uudella tavalla
1.

Perustetaan uusi työryhmä rakentamaan aivan uudenlaista ratkaisua kohti seuraavaa kautta

Arvokilpailujen järjestäminen
1. Järjestetään Pohjoismaiden mestaruuskilpailut Rovaniemellä helmikuussa 2018
1.
2.
3.
4.

Suomen tehtävä järjestää kilpailu viiden vuoden välein
Merkittävä tapahtuma pohjoismaisille urheilijoille yksinluistelussa
Rovaniemen Taitoluistelijat vastaa kilpailutapahtumasta ja sen sujuvuudesta
Tapahtumalle ei ole asetettu tuottotavoitetta

2. Järjestetään Finlandia Trophy Espoo –kilpailu lokakuussa 2018
1. Arvostettu kansainvälinen jokavuotinen ISU Challenger-sarjan kilpailu
2. Merkittävä tapahtuma kaikkien taitoluistelulajien kohdatessa samassa kilpailussa
3. Tapahtumalle asetettu tuottotavoite

3. Valmistellaan muodostelmaluistelun MM-kilpailuja vuodelle 2019
1. Liittohallitus toimii järjestelytoimikuntana
2. ISU tarkastuskäynti (Site visit) järjestetään toukokuussa 2018
3. Tapahtumalle asetetaan tuottotavoite

Liite, Viestintästrategia

Pääviestit 3x3x3 muodossa
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

