
SEURATEAMS

26.10. klo 17-18



Ajankohtaista

• Liittohallituksen lokakuun kokouksen yhteenveto

• Marraskuun syysliittokokous ja seuraseminaari

• SkatingFinland –sovellus 

• Näkyvyyspaketit 

• Kilpailuasiat

• OKM Seuratuen hakuaika 1.-30.11. 

• Webinaarisarja vanhemmille Hoikassa 

• Sähkäri

• Tulevat tapaamiset ja koulutukset



Syysliittokokous 20.11.2021

Lauantaina 20.11. Klo 14 alkaen Hotelli Clarionissa Helsingissä
Ilmoittautumiset 8.11.2021 mennessä.

9 - 12 Seuraseminaari
Seuratyössä jaksaminen, Mikko Mäntylä
Yksinluistelun huippu-urheilun strategia, Satu Niittynen

12 - 13 Lounas

13 - 14 Ansiomerkkien luovutustilaisuus

14 - 15 Syysliittokokous



Kilpailuihin ja 
kilpailemiseen liittyvää

Anne Fagerström, 26.10.2021



Dokumentteja päivitetty materiaalipankkiin

• Kilpailujen järjestämisohjeet -sivulle
https://www.stll.fi/materiaalipankki/kilpailuasiat/kilpailujen-hakeminen-ja-jarjestamisohjeet/

• Muodostelmaluistelun kilpailujen järjestämisohjeet
• Yksinluistelun kilpailujen järjestämisohjeita hieman viilattu
• Linkkivinkit päivitetty

• YL ohjelmien kestot, kertoimet, vähennykset yms. 2021-2022
• YL elementtimäärät sarjoittain

- ainoastaan ISU Communicationeiden numerot muutettu, ei muita muutoksia 2020-2021

• ML ohjelmien kestot, kertoimet, vähennykset yms. 2021-2022
- muutos: kaatumisvähennyssääntö muuttunut
- ISU Communicationeiden numerot muutettu, ei muita muutoksia 2020-2021

• Jäätanssin parametrit 2021-2022
- Rytmitanssien rytmit vaihdettu, kuviotanssit vaihdettu kauden 2021-2022 mukaisiksi

https://www.stll.fi/materiaalipankki/kilpailuasiat/kilpailujen-hakeminen-ja-jarjestamisohjeet/


Dokumentteja päivitetty materiaalipankkiin

• Kilpailusäännöt –sivulle
https://www.stll.fi/materiaalipankki/kilpailuasiat/kilpailusaannot/

• Yksinluistelun kilpailuvaatimukset 2021-2022 -dokumenttia hieman korjattu

• Muodostelmaluistelun kilpailuvaatimukset 2021-2022 SM-junioreiden 
lyhytohjelman vaatimukset korjattu

• Jäätanssin kilpailuvaatimukset 2021-2022 julkaistu

• YL, PL, JT Suorituksen keskeytyminen sääntö & ohjeet päivitetty ISU:n
sääntöjen mukaiseksi (SK 24 kohta 14.3.4, ISU §515)

• ML Suorituksen keskeytyminen sääntö & ohjeet päivitetty ISU:n sääntöjen 
mukaiseksi (SK 24 kohta 14.3.4, ISU §965)

https://www.stll.fi/materiaalipankki/kilpailuasiat/kilpailusaannot/


… jatkuu

• YL A-silmujen ja noviisien valtakunnalliseen finaaliin pääsemisen kriteerit

• ML Mupi-askelkolmio – arvioijan apuväline

• ML Mupi elementtikriteerit arvioijalle

• Seurojen kisainfo -pilvikansio
o ISU-arvioinnin ohjelmat ja ohjeita
o Liiton uudet logot
o ML Mupi-arviointi ja elementtitapahtumat
o YL Tähtiarvioinnit

• Arvioijien matkalaskulomake päivitetty

https://www.stll.fi/materiaalipankki/kilpailuasiat/arvioijat/ 
o mm. km-korvaus ja päivärahan arvo korjattu
o Lisätty virtuaalikisojen ja –testien korvaukset

https://taitoluistelu.sharepoint.com/:f:/s/Seurojenkisainfo/EgLD1Orc-wJMjvO_huZhdzwBUxltBwRuacuOsqA8xSaO9Q?e=kGJy0q


Kevään 2022 kutsukilpailut vahvistettu

• Luvatusti Finlandia Trophyn jälkeen vahvistettiin kevään 
kutsukilpailujen järjestäjät
• Vahvistettu kilpailu näkyy liiton sivujen tapahtumakalenterissa

• Järjestävä seura lisää Taikkarissa kilpailun tarkemmat tiedot, kuten 
ilmoittautumisajat sekä linkit tapahtuman eri paikkoihin
• Tapahtuman sivuille: kilpailukutsu ja –vahvistus, osallistujat, aikataulut, ohjeet jne.

• Joihinkin kilpailuihin tulee sarja- tai muita tarkennuksia, joista ollaan suoraan 
järjestäjiin yhteydessä viikon sisällä (3.11.2021 mennessä)

• Liiton sivuilla julkaistaan "lakana", jossa kaikki kevään kilpailut näkyvät

https://www.stll.fi/materiaalipankki/kilpailuasiat/kilpailukalenteri-2/


Tulevat tapaamiset ja koulutukset

• 19.11. Päätoimisten päivä (=hallinnolliset työntekijät), Helsinki

• 20.11. Suomen Taitoluisteluliiton Syysliittokokous ja Seuraseminaari, Helsinki

• 23.11. SeuraTeams

• 26.11. Vammaherkkyyden pienentäminen ja ominaisharjoittelu taitoluistelussa, Kuopio

• 20.12. SeuraTeams

• 8.1. Taitoluisteluohjaajan koulutus, Moduuli #2, Peurunka

• 15.1. Taitoluisteluohjaajan koulutus, Moduuli #1, Vierumäki

• 30.1. Taitoluisteluohjaajan koulutus, Moduuli #2, Kisakallio

• 26.2. Taitoluisteluohjaajan koulutus, Moduuli #3, Vierumäki

• 27.2. Taitoluisteluohjaajan koulutus, Moduuli 4, Vierumäki




