
 
 
 
 
 
 
 
Suomen Taitoluisteluliiton kilpailutiedotuksen periaatteet 
 
Suomen Taitoluisteluliitossa (liitto) noudatetaan tässä dokumentissa linjattuja periaatteita 
kilpailutiedottamiseen liittyen. Tiedottaminen tässä tapauksessa tarkoittaa ajantasaista kilpailusta 
raportoimista lehdistölle, liiton www-sivuille ja sosiaalisen median kanaviin. Ajantasaisuudella 
tarkoitetaan sitä, että tiedotus tapahtuu samana päivänä ja mahdollisimman pian 
kilpailutapahtuman päättymisen jälkeen. 
 
Huomioitavaa on, että vaikka kaikista kilpailuista ei tiedoteta liiton kanavissa, on liitolla käytössään 
muita keinoja lajin/sarjan näkyvyyden huomioimiseksi. Näitä voivat olla esimerkiksi 
suoratoistolähetykset kotimaisista kilpailuista ja toimitukselliset artikkelit SkatingFinland.fi-
ajankohtaismediassa. 
 
Kilpailutiedotuksen linjauksessa on huomioitu muun muassa seuraavat asiat: 
 
- lajien tasapuolisuus tiedotuksessa 
- kärkiurheilijoiden asema tiedotuksessa 
- strategisesti tärkeiksi linjatut kilpailut  
- tiedotuksen resurssit kilpailuviikonloppuina 
 
Kotimaan kilpailut 
 
Liitto tiedottaa ajantasaisesti kaikkien lajien SM-kilpailuista, ja lisäksi myös SM-senioreiden ja -
junioreiden SM-valintakilpailuista. Liitto varaa mahdollisuuden poiketa edellä mainitusta ja voi 
lisäksi tiedottaa muista strategisesti tärkeiksi katsomistaan kotimaan kilpailuista. Muista 
kilpailuista tiedotusvastuu on kilpailun järjestävällä seuralla.  
 
Kansainväliset kilpailut 
 
Liitto pyrkii ajantasaiseen tiedotukseen niissä kansainvälisissä kilpailuissa, joissa on mukana 
ylimmän tason maajoukkueurheilijoita. Tämä koskee kaikkia taitoluistelun lajeja.  
 
Täsmennyksiä: 
 
- Mikäli maajoukkueurheilijoita ei ole mukana, mutta kilpailussa on mukana liiton nimeämä 
urheilija/joukkue, tapahtuu näiden kansainvälisten kilpailujen tiedotus pääsääntöisesti kilpailujen 
jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä. Tässä tapauksessa tiedottaminen on suppeampaa kuin 
maajoukkueurheilijoiden kohdalla. 



 
- Mikäli kilpailussa on maajoukkueurheilijoiden lisäksi mukana liiton nimeämänä ei-
maajoukkueurheilijoita ja/tai kilpailijoita nuorempien luistelijoiden sarjoissa, mainitaan heidän 
tuloksensa kilpailun kulkuun ja tiedotteen muuhun sisältöön sopivalla tavalla. Mikäli mukana on 
lisäksi ISU-sarjoihin kuulumattomia urheilijoita seurojen lähettäminä, voidaan heihin viitata 
uutisoinnissa kehotuksella ”katso kaikkien kilpailussa mukana olleiden suomalaisten tulokset 
tuloslinkistä.”  
 
- Jos kilpailussa on mukana pelkästään nuorten maajoukkueeseen kuuluvia urheilijoita/joukkueita, 
tiedotetaan pääsääntöisesti vasta kilpailun jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä. Liitto voi tehdä 
tästä kuitenkin poikkeuksen ja tiedottaa heti kilpailun päätyttyä, mikäli esim. menestys 
on ollut merkittävää tai poikkeuksellista. 
 
- Mikäli kansainvälisessä kilpailussa kilpailevan maajoukkueurheilijan/joukkueen 
lyhytohjelmakilpailu päättyy huomattavan myöhään keskiyöllä, eikä kilpailun merkitys ole 
strategisesti merkittävä, voidaan tiedotus hoitaa varhain seuraavana aamuna. Muussa tapauksessa 
pyritään ajantasaisuuteen. 
 
- Kun kyseessä on viikonloppu, jolloin on käynnissä yhtä aikaa monta kansainvälistä kilpailua, linjaa 
ja priorisoi liiton viestinnästä vastaava henkilö kilpailut ja sopivan tavan, jolla tiedotus saadaan sen 
hetkisillä resursseilla parhaalla mahdollisella tavalla hoidettua.  
 
- Mikäli urheilija/joukkue on kansainvälisessä kilpailussa seuran lähettämänä, tiedottaa seura itse 
tuloksista omissa kanavissaan. Liitto varaa kuitenkin kilpailujen jälkeisenä 
arkipäivänä mahdollisuuden esimerkiksi repostata (uudelleenjulkaista) seuran päivitys omissa 
kanavissaan.  
 
Yllä mainituista poiketen liitto voi, sen hetkisten resurssien niin salliessa, nostaa yksittäisiä 
kotimaisia tai kansainvälisiä kilpailuja omissa kanavissaan, mikäli kyseessä on strategisesti tärkeä 
aihe/kilpailu/laji. Esim. kotimainen kilpailu, jossa on poikkeuksellisen paljon poikia, voidaan katsoa 
tällaiseksi.  
 
Kanavat 
 
Kisatiedotus tapahtuu liiton stll.fi-sivun ja lehdistötiedotuksen lisäksi aina myös FB-, IG- ja Twitter-
kanavissa. Twitter päivitetään kilpailutulosten osalta englanniksi, muut suomeksi. Lisäksi 
SkatingFinland.fi-sivuilla tiedotetaan SM-valintakilpailuista, PM-kilpailuista, SM-
kilpailuista, kaikista arvokilpailuista, kotimaassa järjestettävistä kv. kilpailuista, GP-kilpailuista, 
ennalta määritellyistä strategisesti tärkeistä kansainvälisistä kilpailuista ja/tai kilpailuista, joista on 
tullut merkittävää menestystä. 
 
 


