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Ajankohtaista

• Liittohallituksen 
tammikuun kokouksen yhteenveto

• Kilpailuasiat

• Maksuttomat vastuullisuusaiheiset 
verkkokoulutukset

• Tulevat tapaamiset ja koulutukset

https://www.stll.fi/liitto/hallitus/yhteenvedot-liittohallituksen-kokouksista/


Kilpailutoiminta

Kilpaileminen keväällä 2022
• Päivitetty dokumentti on julkaistu liiton sivuilla materiaalipankissa 12.1.2022

materiaalipankki/kilpailuasiat/kilpailukalenteri
materiaalipankki/kilpailuasiat/loppukilpailupaikat

Kutsukilpailut

• Myönnetylle normaalina järjestettävälle kilpailulle ei uutta ajankohtaa, kilpailun voi vaihtaa

järjestettäväksi virtuaalisena

• Uusia virtuaalitapahtumia voi lisätä seuran niin halutessa 

• Tarkista ennen järjestämispäätöstä & kutsua, mitä muita kilpailuja ko. ajankohtana on

• Kisojen muutokset päivitettävä & uudet lisättävä Taikkariin

• Virtuaalitapahtumien ohjetta täydennetään helmikuun alkupuolella

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


Kilpailutoiminta

Kilpailukalenterirunko 2022-2023 julkaistaan helmikuun aikana
• Liiton kalenterin kilpailujen haku viimeistään 31.3.2022

Kilpailusäännöt 2022-2023 työstöä aloitettu eri lajeissa
• Kilpailuvaatimukset ISU:n päätösten mukaan tai niitä mukaillen keväällä/kesäkuussa

• Elementtien arviointikriteerit vahvistunevat elokuun alkuun mennessä

• Muut kilpailusäännöt ISU:n kesäkuun kongressin päätösten mukaan tai niitä mukaillen

Yksinluistelun testijärjestelmä pidetään ennallaan
• Perustestit voidaan ottaa toivottavasti käyttöön 2 kauden viiveen jälkeen

• Elementtitestien vaatimukset pidetään ennallaan, arviointikriteerejä tarkistetaan 
tarvittaessa



Kilpailutoiminta – tuomaristojen kokoonpanot (kutsukilpailut)

Tähtiarviointi ja mupi-kisat

• Vähintään 3 tuomaria ja ylituomari

• Tarvittaessa ylituomari voi olla arvosteleva (ylituomari)

ISU-arviointi tuomarit ja tekniset

• Vähintään 3 tuomaria ja ylituomari JA
• 3 teknistä, joista 1 toimii TC:nä ja muut 2 TS:nä sekä RO
• tai vähintään 2 teknistä, joista toinen toimii TC:nä ja toinen TS:nä sekä RO

+  ”Konekisoissa" on oltava myös DO

-> Näinä aikoina kannattaa olla mieluummin enemmän kuin minimimäärä tuomareita 
mahdollisten muutosten tai peruutusten varalta

-> Tarkemmin asiasta: Sääntökirja 24 kohta 12 (12.4. ja 12.5)



Maksuttomat verkkokurssit valmentajille ja luistelijoille

Vastuullinen valmentaja verkkokurssi ohjaajille ja 
valmentajille

Et ole yksin verkkokurssi valmentajille, työntekijöille 
ja vapaaehtoisille

Häirintä urheilussa verkkokurssi 13-25 vuotiaille 
urheilijoille ja muille toimijoille

etoleyksin.fi / oppimisareena.fi

https://www.etoleyksin.fi/verkkokoulutus/
https://oppimisareena.fi/


Tulevat tapaamiset ja koulutukset

• 30.1. Taitoluisteluohjaajan koulutus, Moduuli #2, Kisakallio

• 4.-6.2. Järjestyksenvalvojakoulutus, Espoo

• 11.-13.2. Järjestyksenvalvojakoulutus, Espoo

• 17.2. Urheiluseuran rekrytointi, Teams

• 20.2. Taitoluisteluohjaajan koulutus, Moduuli #1, Vierumäki

• 26.2. Taitoluisteluohjaajan koulutus, Moduuli #3, Vierumäki

• 27.2. Taitoluisteluohjaajan koulutus, Moduuli 4, Vierumäki

• 8.3. SeuraTeams

• 14.-15.3. Soolojäätanssiseminaari valmentajille, luistelijoille ja arvioijille, Vierumäki

• 30.3.- Syventävän tason valmentajakoulutus (yl), Vierumäki

• 4.4.- Syventävän tason valmentajakoulutus (ml), Vierumäki

Klikkaa tästä liiton
tapahtumakalenteriin 

https://www.stll.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/

