


VISIO
Koko Suomi luistelee ja parhaat maailman huipulla



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



STRATEGISET TAVOITTEET

Kansainvälinen 
menestys

Merkittävä 
urheilulaji

Vetovoimainen 
harrastus

Toimintojen resurssit vahvalla 
pohjalla



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 2021, jotta taitoluistelu on 
harrastuksena entistä vetovoimaisempi?

1. Tehdään lajikulttuurikysely keväällä 2021 ja ryhdytään tulosten edellyttämiin toimenpiteisiin. 
Taloustutkimus toteuttaa työn vuonna 2019 toteutetun tutkimuksen mukaisesti, jossa luistelijat, vanhemmat, 
seuratoimijat, arvioitsijat ja valmentajat kertovat näkemyksistään lajikulttuurista.

2. Järjestetään jäsenseuroille koulutusta seurojen hyvästä hallintotavasta, jotta vastuut ja velvollisuudet entisestään 
kirkastuvat. Lisäksi koulutukseen yhdistetään vuorovaikutuskoulutusta.

3. Muokataan aluejärjestelmää tukemaan täysivaltaisemmin seuratoiminnan eri osa-alueita ja laajennetaan Tähtiseura-
laatuohjelman käyttöä seurakentässä

4. Varmistetaan yhteistyössä jäsenseurojen kanssa, että eettinen säännöstö sekä eettiset toimintatavat ohjaavat 
kaikkea toimintaa.

5. Tuetaan urheilijoiden äänen kuulumista liiton alaisessa toiminnassa jatkamalla luistelijoiden työryhmän toimintaa ja 
huolehtimalla, että ryhmän palaute ja ideat sekä valitut parannusprojektit etenevät.



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 2021, jotta taitoluistelu on 
entistä merkittävämpi urheilulaji?

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

2. Osallistutaan ISU kongressiin kesäkuussa 2021

3. Aloitetaan EM2023 kilpailujärjestelyt

4. Haetaan Marie Lundmark Trophya Challenger-sarjan kilpailuna tammikuulle 2022

5. Järjestetään Finlandia Trophy Espoo kilpailu lokakuussa 2021 ja kehitetään sitä aina 
merkittävämmäksi kilpailuksi ISU:n Challenger-sarjassa

6. Haetaan Muodostelmaluistelun MM-kisoja vuodelle 2024

7. Kehitetään virtuaalista kilpailukonseptia perinteisten kilpailujen rinnalle



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 2021, jotta lajissa menestytään 
entistä paremmin kansainvälisesti?

1. Jatketaan huippuvalmennusosaamisen kehittämistä: ISU Olympic Development –projekti 
yksinluistelussa ja jäätanssissa sekä muodostelmaluistelun Excellence Camp –projekti

2. Haetaan Suomelle ISU:n Center of Excellence -statusta jäätanssissa sekä muodostelmaluistelussa

3. Tähdätään huippu-urheilun olosuhteiden tason nostoon: jatketaan jääurheilukeskus –projektia 
varmistamalla hankkeen rahoitus

4. Kehitetään tasokoulutusten sisältöä huippuvalmennuksen jatkuvuuden tueksi

5. Pilotoidaan testitapahtumien toteuttamista virtuaalisesti

6. Tarkastellaan ja kehitetään maajoukkuetoiminnan kokonaiskonseptia sekä huippu-urheilun 
tavoitteiden toteutumista seuraavia mittareita. Suunnittelutyön pohjalta aloitetaan parannusprojekteja jo 
vuoden 2021 aikana ja tarkoitus on, että uuden Olympiadin alkaessa syksyllä 2022 on koko 
hankekartta kirkastettu.



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 2021, jotta toimintojen 
resurssit pysyvät vahvalla pohjalla?

1. Jatketaan pitkäjänteisen suunnitelman pohjalta liiton varojen käyttöä taitoluistelun kehittämiseksi usean olympiadin 
ajan sekä huolehditaan avainresursseista liiton toiminnassa

2. Varmistetaan toimintaedellytyksiä Covid-19 pandemian jatkuessa ja tehdään asiassa tiivistä yhteistyötä 
jäsenseurojen ja muun urheiluyhteisön kanssa

3. Kehitetään edelleen prosessia uusien seurojen hyväksyntään liiton jäseneksi. Tavoitteena on vahvistaa uusien 
seuratoimijoiden ja seurojen elinkelpoisuuden rakentamista.


