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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.
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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 2022, jotta taitoluistelu on 
harrastuksena entistä vetovoimaisempi?

1.  Hyödynnetään olympiavuoden 
näkyvyys lajin brändi-
markkinoinnissa eri kanavia 
käyttäen. Tuetaan seuroja 
alueellisen näkyvyyden 
lisäämisessä.

2. Seuratapaamiset seura-
kentässä niin, että vähintään 30 
seuran kanssa tavataan fyysisesti, 
loput tapaamiset Teamsin
välityksellä.

3. Laajennetaan Tähtiseura-
laatuohjelman käyttöä 
seurakentässä. Rohkaistaan 
materiaalien käyttöön mm. 
seurakäyntien yhteydessä myös 
niissä seuroissa, jotka eivät lähde 
Tähtiseurapolulle. 

4. Jatketaan sähköisten alustojen 
käyttöä kokousten ja koulutusten 
järjestämisessä.

5. Käynnistetään ohjelma, jolla 
tuetaan aktiiviuransa päättäviä 
luistelijoita siirtymään arvioijapolulle.  

6. Kehitetään arvioijien 
varausjärjestelmää takamaan 
arviointikertojen tasainen jakauma 
arvioijien kesken koko kauden 
aikana.



Taitoluistelu on vaikuttava 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 2022, jotta taitoluistelu on 
entistä merkittävämpi urheilulaji?
1. Varmistetaan jatkuvuus ja tiivis 
yhteistyö Kansainvälisen 
luisteluliiton (ISU) eri toimielimien 
kanssa lajin kehittämiseksi sekä 
toimitaan aktiivisesti 
muodostelmaluistelun olympia-
statuksen hankkimiseksi. 
Osallistutaan ISU kongressiin 
kesäkuussa 2022.

2. Jatketaan läheistä ja 
rakentavaa yhteistyötä sekä 
Olympiakomitean että Opetus-
ja kulttuuriministeriön suuntaan. 

3. Jatketaan EM2023 
kilpailujärjestelyjä ml. 
markkinointi ja lipunmyynti.

4. Järjestetään Marie Lundmark 
Trophy Challenger-sarjan 
kilpailu tammikuussa 2022 ja 
haetaan sitä 
muodostelmaluistelun 
Challenger -sarjaan pysyväksi 
kilpailuksi

5. Järjestetään Finlandia Trophy
Espoo kilpailu lokakuussa 2022 
ja kehitetään sitä aina 
merkittävämmäksi kilpailuksi 
ISU:n kalenterissa. Tavoitteena 
GP status tulevaisuudessa.

6. Haetaan 
Muodostelmaluistelun MM-
kisoja vuodelle 2025.



Lajissa menestytään kansainvälisesti

Liitto yhdessä jäsenseurojensa kanssa 
rakentaa reittejä menestykseen siten, että
▶ Huippu-urheilun resursointia ja 

suunnitelmallisuutta terävöitetään
▶ Edustuspaikkoja lisätään yksinluistelun ja 

jäätanssin arvokisoissa 
▶ Sijoitutaan muodostelmaluistelun 

arvokisoissa mitaleille sekä juniori- että 
senioritasolla 

▶ Olympialaiset 2026 Milano: 
olympiapaikat kaikissa lajeissa 



Mitä tehdään vuonna 2022, jotta lajissa menestytään 
entistä paremmin kansainvälisesti?

1. Jalkautetaan yksinluistelun huippu-urheilustrategia, uusi maajoukkuetoiminnan kokonaiskonsepti sekä 
strategian tavoitteiden toteutumista seuraavat mittarit.

2. Tähdätään huippu-urheilun olosuhteiden 
tason nostoon: jatketaan jääurheilukeskus –
projektia varmistamalla rakentamisen 
aloittaminen.

3. Aloitetaan ISU Olympic Development –
projektin follow-up tapahtuman valmistelu.



Toimintojen resurssit ovat vakaalla pohjalla

Liitto huolehtii siitä, että
▶ Oma taloudenpito on pitkäjänteistä ja vakaata
▶ Liiton työntekijöiden työ kehittyy, resurssit 

varmistetaan pitkällä aikajänteellä  ja 
työmotivaatio pysyy korkealla

▶ Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi työ 
projektoidaan huolellisesti

Liitto yhdessä jäsenseurojensa kanssa
▶ Tukee seurojen palkatun henkilökunnan 

hyvinvointia ja osaamista
▶ Turvaa vapaaehtoisten toiminnan jatkuvuuden 
▶ Pyrkii vaikuttamaan paikallisesti lajin 

harrastamisen olosuhteiden parantamiseksi



Mitä tehdään vuonna 2022, jotta toimintojen 
resurssit pysyvät vahvalla pohjalla?

1. Jatketaan seurojen toimintaa 
tukevien järjestelmien kehittämistä sekä 
käyttäjille annettavaa koulutusta.

2. Varmistetaan, että talouden 
tukemiseksi liitto hakee 
järjestelmällisellä tavalla kaikkia 
kansainvälisiä kilpailuja, joiden liitto 
näkee kehittävän lajia ja vaikuttavan 
positiivisesti liiton talouteen.

3. Liitto huolehtii sijoituspolitiikan 
mukaisesti olemassa olevasta 
varallisuudesta. Jatketaan 
pitkäjänteisen suunnitelman pohjalta 
liiton varojen käyttöä taitoluistelun 
kehittämiseksi usean olympiadin ajan 
sekä huolehditaan avainresursseista 
liiton toiminnassa. 

4. Yksinluistelun nuorten 
olympiavalmentajan sekä 
kilpailutoiminnan lisäresurssin 
rekrytoinnit.




