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Ajankohtaista

• Liittohallituksen kokouksen yhteenveto

• Kilpailukalenteri ja kilpailujen haku

• Yksilötaitotestit urheiluoppilaitoksiin hakeville

• Pelisäännöt joukkueiden siirtoajoista

• Tulevat Taitoluisteluliiton järjestämät leirit

• Kevätliittokokous ja seuraseminaari

• Tulevat tapaamiset ja koulutukset



Yhteenveto liittohallituksen kokouksesta 5.3.

Kansainvälisen luisteluliiton (ISU) kuulumisia

Leena Laaksonen oli liittohallituksen kokouksessa kertomassa 
ISU:n kesän kongressin valmisteluista teknisen työryhmän 
näkökulmasta.

Kansainväliset asiat

Liittohallitus kannattaa ISU:n alaisten kilpailuihin osallistuvien 
luistelijoiden ikärajojen noston porrastamista seuraavasti: 
kaudelle 2022–2023 16-vuotta ja 2023–2024 17-vuotta.

Yksin ja pariluistelu

Hyväksyttiin EYOF edustajavalintaesitys. Olympiakomitea 
tiedottaa valinnoista 10.3.

Arvioijat

EYOF monilajitapahtumasta Vuokatissa 20.-25.3.2022 Valko-
Venäjä ja Venäjä ovat suljettuina pois tapahtumasta, ja Suomi 
sai tuomaripaikan tyttöjen sarjaan. EYOF tuomariksi 
vahvistettiin Tarja Ristanen.

EM 2023

Liittohallitus kävi läpi EM-kilpailuiden valmisteluja.

Muodostelmaluistelu

Nimettiin nuorten maajoukkue ja maajoukkue kaudelle 
2022–2023. 
Nuorten maajoukkueet FIN1 ja FIN2: Team Fintastic ja 
Musketeers.
Haastajat (joukkuenimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä): 
Dream Edges Junior, Team Mystique, Valley Bay Synchro.

Senioreiden maajoukkueiksi esitetään MM kilpailuihin 
valituiksi tulevia joukkueet ja haastajiksi muut SM-
seniorijoukkueet. (vahvistuivat 6.3.2022 SM-kilpailujen 
jälkeen) 
Maajoukkueet FIN1 ja FIN2: Helsinki Rockettes ja Marigold 
IceUnity. 
Haastajat (joukkuenimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä): 
Dream Edges, Lumineers, Team Unique



Kilpailukalenteri ja kilpailujen haku

Liiton 2022-2023 kilpailukalenterin kilpailuja haetaan Taikkarissa 10.3.-31.3. 
Lisäksi haussa on 2024 SM-kilpailut.

Hakemukset käsitellään ja järjestäjät vahvistetaan huhtikuun aikana. Myönnetyt 
kilpailut järjestäjineen siirtyvät automaattisesti Taikkarin tapahtumiin sekä liiton 
tapahtumakalenteriin. 

Kauden 2022-2023 kilpailukalenterirunko on julkaistu materiaalipankissa.

Ohjeet kilpailujen hakuun Kilpailujen järjestämisohjeet -sivulla.

Taikkariin liittyvät ohjeet kilpailujen hakuun liittyen Seurat -sivustolla.

Muut kauden 2022-2023 kilpailut ja hakuohjeet julkaistaan myöhemmin keväällä. 

https://www.stll.fi/materiaalipankki/kilpailuasiat/kilpailukalenteri-2/
https://www.stll.fi/materiaalipankki/kilpailuasiat/kilpailujen-hakeminen-ja-jarjestamisohjeet/
https://www.stll.fi/seurat/edut/taikkari/


Yksilötaitotestit urheiluoppilaitoksiin hakeville

Yksinluistelu ja jäätanssi

Urheiluoppilaitoksiin pyrkivien yksinluistelijoiden ja jäätanssien pisteytys muodostuu luistelijan 
kilpailusarjasta, kilpailullisista ansioista sekä mahdollisesta kuulumisesta johonkin STLL:n
valmennusryhmään. Pisteet annetaan Olympiakomitean ohjeistaman lajiliittopisteytyksen 
periaatteiden mukaisesti.

Erillisiä testejä ei yksinluistelijoille ja jäätanssijoille järjestetä.

Muodostelmaluistelu

Muodostelmaluistelijoille järjestetään yksilötaitotestit Metro Areenalla Espoossa Ke 30.3.2022. 
Ilmoittautuminen testiin viimeistään 18.3.2022 tästä linkistä.

Yksilötaitotestit ovat pakolliset kaikille muodostelmaluistelijoille, jotka hakevat lajiliittopisteytystä 
mihin tahansa urheilulukioon tai -oppilaitokseen.

Lisätiedot liiton nettisivuilta.

https://www.lyyti.fi/reg/Urheiluoppilaitoshaku__ML_yksilotaitotestit_2022_8349
https://www.stll.fi/luistelijalle/kilpailijalle/urheiluoppilaitoshaku/


Pelisäännöt joukkueiden siirtoajoista

Siirtoaika alkaa viimeisen liiton kalenterin kilpailun päätyttyä (ma 21.3.) ja kestää 11.4.2022 saakka.

→Toisin sanoen ”testit” joukkueisiin pidetään vasta viimeisen liiton kalenterissa olevan kilpailun 
jälkeen.

• Siirtoajan ensimmäisen viikon aikana luistelijan ei tarvitse ilmoittaa ottavansa paikkaa vastaan. 

• Luistelija saa käydä halutessaan useammassa testissä, ennen kuin ilmoittaa valinnasta.

• Luistelijan toivotaan avoimesti kertomaan tilanteestaan ja toiveistaan mahdollisimman pian 
testien jälkeen niiden joukkueiden valmentajille, joihin luistelija on pyrkinyt, viimeistään viikolla 
13.

• Ennen tätä ajankohtaa luistelija ei ole velvollinen antamaan vastausta, ottaako tarjotun paikan 
vastaan. 

Lisätiedot liiton nettisivuilta.

https://www.stll.fi/luistelijalle/kilpailijalle/pelisaannot-joukkueiden-siirtoajoista/


Taitoluisteluliiton Excellence Camp –leirit

Taitoluisteluliitto jatkaa jälleen muodostelmaluistelijoille ja -valmentajille 
tarkoitettua ”Excellence Camp” -leiritystoimintaa keväällä 2022.

SM-noviisit 3.-4.5.2022

SM-juniorit 5.-6.5.2022

Leiritystoiminnan tavoitteita ovat mm. luistelijoiden ja valmentajien 
osaamisen lisääminen sekä suomalaisen muodostelmaluistelun korkean 
tason varmistaminen myös tulevina vuosina, tavoitteena lajin mahdollinen 
Olympiaedustus. Leirit järjestetään Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä.

Lisätiedot liiton nettisivuilta.

https://www.stll.fi/luistelijalle/leirit/excellence-camp/


Taitoluisteluliiton kesäleirit yksinluistelijoille

Taitoluisteluliitto järjestää kaksi kesäleiriä Vierumäellä kesä-
heinäkuussa. Leirit sisältävät jääharjoittelun lisäksi tanssi- ja
oheisharjoittelua. 

Leireille voivat ilmoittautua luistelijat A-silmuista SM-senioreihin.

Leiri 1 28.6.-3.7.

Leiri 2 4.-9.7.

Lisätiedot liiton nettisivuilta luistelijalle sivustolta. 

https://www.stll.fi/luistelijalle/leirit/kesaleiri/


Liittokokous ja seuraseminaari Vierumäellä

Lauantai 23.4.

11.30 – 12.30 Lounas

12.30 – 13.00 Avaussanat

13.00 – 14.30 Seuraseminaari: Yhteisöllisyys ja ihmisten johtaminen

14.30 – 15.00 Kahvitauko

15.00 – 16.00 Seuraseminaari jatkuu

16.30 – 17.30 Paneelikeskustelu

19.00 – Gaalaillallinen ja palkitsemiset

Sunnuntai 24.4.

9.00 – 9.45 ISU:n kuulumiset

9.45 – 10-15 Taitoluistelun Huippu-urheilun Strategian tilannekatsaus

10.30 – 12.30 Työpaja: Taitoluistelun tulevaisuuden haavekuva

12.30 – 13.30 Lounas

13.30 – Taitoluisteluliiton Kevätliittokokous



Tulevat tapaamiset ja koulutukset

29.3. Fysiikkaharjoittelu muodostelmaluistelussa 1/3, Teams

23.-24.4. Kevätliittokokous ja seuraseminaari Vierumäki

23.4. Piruettien käyttö monipuolisesti taitoluistelijan harjoittelussa Vierumäki

23.4. Fysiikkaharjoittelu muodostelmaluistelussa osa 2/3 Vierumäki

6.5.-15.5. Järjestyksenvalvojan peruskurssi Espoo

7.5. Taitoluisteluohjaajan koulutus Moduuli #1 Imatra

8.5.  Taitoluisteluohjaajan koulutus Moduuli #2 Imatra

21.5. Taitoluisteluohjaajan koulutus Moduuli #1 Peurunka

21.5. Voimaharjoittelu ja vammojen ehkäisy Vantaa

24.5. Fysiikkaharjoittelu muodostelmaluistelussa osa 3/3 Teams



Huhtikuun SeuraTeams

Huhtikuun SeuraTeams järjestetään 5.4. klo 17. 

Asialistalla mm. passit, vuosi-ilmoitus ja kilpailujen hakeminen.

SeuraTeamsin materiaalit julkaistaan liiton nettisivuilla, kohdassa 
Seurat – Koulutukset ja tapaamiset seuratoimijoille. 

https://www.stll.fi/seurat/koulutukset-ja-tapaamiset-seuratoimijoille/teams-kokoukset/

