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TOIMINTA-
SUUNNITELMA 2020



VISIO
Koko Suomi luistelee ja parhaat maailman huipulla



MISSIO
Suomen Taitoluisteluliitto yhdessä jäsenseurojensa 
kanssa luo edellytykset taitoluistelun monipuoliselle 
harrastus- ja kilpailutoiminnalle. Tavoitteemme on tukea 
elämänmittaista liikuntaharrastusta.



KULTTUURI MAHDOLLISTAA TAVOITTEIDEN
SAAVUTTAMISEN
► Kulttuuri muodostuu meidän kaikkien käyttäytymisen pohjalta

► Kulttuuri elää ajassa ja kehittyy koko ajan

► Toivomme lajikulttuurimme ilmentävän seuraavia asioita:

ILO

KANNUSTUS

TURVALLISUUS

TAVOITTEELLISUUS



STRATEGISET TAVOITTEET
VETOVOIMAINEN 

HARRASTUS

MERKITTÄVÄ 
URHEILULAJI

KANSAINVÄLINEN 
MENESTYS

TOIMINTOJEN 
RESURSSIT 
VAHVALLA 
POHJALLA

Kannustus
Ilo

Turvallisuus

Tavoitteellisuus



Taitoluistelu on 
vetovoimainen 
harrastus 

Liitolla on yhdessä jäsenseurojensa kanssa 
tavoitteena
► Harrastuspohjan laajentaminen 
► Elinvoimaisen ja maanlaajuisen 

seuraverkoston tukeminen 
► Valmennus- ja arvioijaosaamisen 

vahvistaminen ja jatkuvuuden 
turvaaminen

► Urheilijan turvallisen harjoittelun 
varmistaminen



Mitä tehdään vuonna 2020, jotta taitoluistelu 
olisi harrastuksena entistä vetovoimaisempi? 

► Jatketaan Ice Skating Tour (Koko Suomi Luistelee) – kiertuetta ja osallistutaan Sport Expo messuille
► Taitoluistelevien poikien määrän lisääminen lajissa -projektin seuranta ja jatkotoimenpiteet
► Kannustetaan seuroja lisäämään soveltavaa luistelua toiminnassaan 

► Huolehditaan Skatingfinland -sivuston kehittämisestä niin, että se palvelee lajiyhteisöä laajasti ja asiantuntevasti – harrastajista huipulle
► Lisätään tukea seuran arjen kehittämiseen ja vuorovaikutuksen lisäämiseen palkkaamalla toinen seuratoiminnan kehittäjä resurssi 

► Kartoitetaan ja selkeytetään aluejärjestöjen ja Olympiakomitean tarjonta seuratoiminnan kehittämiseksi ja varmistetaan tiedon viestiminen 
seuroille

► Arvioidaan vuonna 2019 uudistettu ohjaaja- ja valmentajakoulutuspolku ja sovitaan jatkotoimenpiteistä, mukaan lukien pedagoginen sisältö

► Kehitetään arvioijien koulutuspolkua jatkuvuuden turvaamiseksi
► Perustetaan työryhmä käsittelemään laaja-alaisesti eettisiä asioita lajimme parissa

► Vahvistetaan urheilijan äänen kuuluminen Taitoluisteluliiton päätöksen teossa perustamalla työryhmä entisistä ja nykyisistä urheilijoista



Taitoluistelu on 
merkittävä urheilulaji
Liitto yhdessä jäsenseurojensa kanssa 
haluaa olla
▶ Aktiivinen yhteistyökumppani ja 

vaikuttaja liikunnan ja urheilun kentässä
▶ Luotettu ja innovatiivinen kansallisten ja 

kansainvälisten taitoluistelutapahtumien 
järjestäjä

Liiton tavoitteena on
▶ Olla merkittävä lajin kehittäjä 

kansainvälisen luisteluliiton 
organisaatiossa

▶ Vaikuttaa muodostelmaluistelun valintaan 
olympialajiksi



Mitä tehdään vuonna 2020, jotta taitoluistelu 
olisi entistä merkittävämpi urheilulaji?
► Tiivistetään yhteistyötä suomalaisen urheiluyhteisön (OKM, OK, SUEK, lajiliitot) kanssa, erityisesti 

urheilun eettisten asioiden eteenpäin viemisessä 
► Järjestetään Finlandia Trophy Espoo – kilpailu ja kehitetään sitä aina merkittävämmäksi kilpailuksi 

ISU:n Challenger-sarjassa 
► Haetaan EM-kilpailuja vuodelle 2023.  Arvioidaan sopivaa mahdollisuutta hakea muodostelmaluistelun 

MM-kilpailuja  

► Jatketaan tiivistä yhteistyötä Kansainvälisen luisteluliiton (ISU) eri toimielimien kanssa lajin 
kehittämiseksi sekä toimitaan aktiivisesti muodostelmaluistelun olympia-statuksen hankkimiseksi

► Osallistutaan ISU kongressiin kesäkuussa 2020 



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



Mitä tehdään vuonna 2020, jotta lajissa 
menestytään entistä paremmin kansain-
välisesti?
► Tähdätään huippu-urheilun olosuhteiden tason nostoon:  jatketaan jääurheilukeskus –projektia 

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

jäätanssissa sekä muodostelmaluistelun Excellence Camp –projekti
► Järjestetään lajikohtaista täydennyskoulutusta valmentajille
► Maajoukkueurheilijoiden valmentautumisohjelmien sparraaminen ja seuranta yhteistyössä OK huippu-

urheiluyksikön kanssa
► Seurataan valittuja avainmittareita lisättyjen tukitoimien (urheilijat, joukkueet, seurat) osalta, jotta varoja 

voidaan tulevina vuosina kohdentaa entistä paremmin



Toimintojen resurssit 
ovat vakaalla pohjalla
Liitto huolehtii siitä, että
▶ Oma taloudenpito on pitkäjänteistä ja 

vakaata
▶ Liiton työntekijöiden työ kehittyy ja 

työmotivaatio pysyy korkealla
▶ Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi 

työ projektoidaan huolellisesti
Liitto yhdessä jäsenseurojensa kanssa 
▶ Turvaa vapaaehtoisten lajiharrastajien 

toiminnan jatkuvuuden 
▶ Pyrkii vaikuttamaan paikallisesti lajin 

harrastamisen olosuhteiden 
parantamiseksi



Mitä tehdään vuonna 2020, jotta toimintojen 
resurssit pysyvät vahvalla pohjalla?
► Huolehditaan liiton varoista ja niiden käytöstä pitkäjänteisellä otteella, jotta taitoluistelua voidaan 

kehittää usean olympiadin ajan
► Tehdään lajikulttuurin tavoitetila (Ilo, Kannustus, Turvallisuus, Tavoitteellisuus) näkyväksi arjen 

seuratyössä järjestämällä alueellisia työpajoja ja jakamalla parhaita käytäntöjä seurojen välillä
► Rohkaistaan puuttumaan mahdolliseen eettisten sääntöjen vastaiseen toimintaan lajin jokaisella 

osa-alueella
► Tarkastellaan uudistetun passijärjestelmän (lisenssit) toimivuutta ja mahdollisia 

laajentamistarpeita
► Otetaan seurojen käyttöön syksystä 2020 keskitetty kilpailuilmoittautumisjärjestelmä


