Yhteenveto 23.3. pidetystä liittohallituksen kokouksesta
Taitoluistelun EM 2023
Liittohallitus hyväksyi kokouksessaan EM2023-kilpailujen ylimmän tason organisaatiorakenteen, jossa
kisaorganisaation ja liittohallituksen tukena toimii Advisory Board (ohjausryhmä). Advisory Boardin kokoonpano
vahvistuu myöhemmin.
Kansainväliset asiat
Päätettiin hakea muodostelmaluistelun senioreiden maailmanmestaruuskilpailuja vuodelle 2024.
Arvioijat
Vahvistettiin Suomen osallistujat ISU Global Seminaariin 4.-11.7.2021.
Talous
Liittohallitus hyväksyi Taitoluisteluliiton tilinpäätöksen kevään liittokokoukselle hyväksyttäväksi. Päätettiin,
että seurojen jäsenmaksua 300 €/seura, yhteensä 23 100 € sekä Teosto ja Gramex- maksuja, yhteensä 12
000 €, ei peritä vuonna 2021. Kokonaisuutena yhteensä 35 100 €. Passien hinta pysyy kaikissa
passiluokissa ennallaan
Luistelijoiden työryhmä
Lopettaneen luistelijan -materiaalipaketti on valmistunut ja se julkaistaan maaliskuun lopussa liiton
verkkosivuilla.
Viestintä ja markkinointi
Liittohallituksen päätöksistä tiedotetaan jatkossa yhteenvedoilla stll.fi sivuilla.
Yksin- ja pariluistelu
Vahvistettiin nuorten maajoukkue- ja maajoukkueen starttileirille kutsuttavat urheilijat. Urheilijoille ilmoitetaan
asiasta henkilökohtaisesti.
Muodostelmaluistelu
Muodostelmaluistelun maajoukkuetoiminnasta kaudelle 2021–2022 informoidaan toukokuun alussa muun
maajoukkuetoiminnan tiedottamisen yhteydessä. Siihen asti toimitaan kuten tähänkin saakka.
Jäätanssi
Arina Klinovitskaya – Jussiville Partanen, nimettiin jäätanssin maajoukkueeseen kaudelle 2021–2022.
Seura- ja alueverkosto
Vakka-Suomen Taitoluistelijat (VSTL) hyväksyttiin liiton jäsenseuraksi.
Päätettiin, että nykyinen, pääasiassa yksinluistelun kilpailutoimintaa ohjaava aluejakojärjestelmä sellaisenaan
lopetetaan. Seura- ja alueverkosto tullaan jakamaan kahteen erilliseen työryhmään.
Ensimmäinen on kilpailukoordinaatiotiimi, johon tulee seuroista valtakunnallisesti kattava edustus ohjaamaan
kaikkien lajien kilpailutoimintaa, pois lukien liiton kilpailutoiminta. Toinen on seuraverkosto -työryhmä, jonka
tarkoitus on seurayhteistyön kehittäminen maanlaajuisesti. Asian tiimoilta tullaan järjestämään
verkkotapaamisia.
Kilpailutoiminta
Liittohallitus on kokouksessaan 23.3.2021 päättänyt yksin- ja muodostelmaluistelun poikkeukselliset
ikärajat kaudella 2021–2022. Kaudesta 2022–2023 lähtien palataan normaaliin syntymäaikoihin kaikissa
sarjoissa. Poikkeukselliset ikärajat koskevat yksinluistelun kilpailusarjoja debytantit, noviisit ja SM-noviisit
sekä muodostelmaluistelun SM-juniorit, SM-noviisit, minorit, noviisit ja tulokkaat.
Ikärajat kaudella 2021–2022 ja 2022–2023 löytyvät verkkosivujen kohdasta kilpailusäännöt.
Huippu-urheilun strategiatyö

Yksinluistelun huippu-urheilu strategia (HUS) etenee. KiHu tekee nykytila-analyysitutkimukset maalishuhtikuussa 2021. Työryhmän jäsenten ja teemojen nimeäminen, työn aloittaminen ja ohjaus nykytila-analyysin
pohjalta kevään ja alkukesän aikana.
Muut esille tulevat asiat
Vahvistettiin kauden 2020–2021 kiertopalkinnot ja käsiteltiin ansiomerkkihakemukset.
Kevään sääntömääräinen liittokokous pidetään etäkokouksena 22.4. klo 19.00
Seuraava liittohallituksen kokous pidetään 22.4. klo 16.00.

