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Liittohallituksen kokouksen 31.3. yhteenveto

Kevätliittokokous
Liittohallitus hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen, hyväksyi tarkennetun budjetin sekä 
vuosikertomuksen kevätliittokokoukselle esitettäväksi.

Yksin- ja pariluistelu
Liittohallitus vahvisti valmennusryhmien valintakriteerit, jotka otetaan käyttöön kaudesta 
2022–2023 alkaen Kriteeristöä on työstetty yksinluistelun huippu-urheilustrategian (HUS) 
yhteydessä. Työryhmään ovat kuuluneet Merja Huttunen, Virpi Horttana, liiton Nuorten 
Olympiavalmentaja Nuriya Pirogova ja liiton valmennuspäällikkö Satu Niittynen.

Seuratoiminta
Liittohallitus hyväksyi julkistettavaksi kaksi uutta kiertopalkintoa: Vuoden seuratoimija ja 
Vuoden taitoluisteluseura. Palkinnot jaetaan ensimmäistä kertaa kevään 2022 
kevätliittokokouksen yhteydessä. Samalla kiertopalkinnon Paras seura -palkinnon nimi 
päivitettiin Menestynein seura -palkinnoksi.

Tsekkaa yhteenveto täältä

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


Ansiomerkkisäännöt
Kilpailusäännöt- ja järjestelmätyöryhmä on päivittänyt ja uudistanut ansiomerkkisääntöjä. 
Merkittävimmät muutokset liittyvät muodostelmaluistelun kategorioiden lisäyksiin.

Arvioijat
Liittohallitus hyväksyi työryhmän esittämät arvioijat osallistumaan seuraaviin ISU:n
kansainvälisten arvioijien seminaareihin:
- ISU Global Seminars, Frankfurt 3.-13.7.2022
- Yksin- ja pariluistelun ISU-luokan tuomarikoe, Oberstdorf syyskuu 2022
- Muodostelmaluistelun ISU-luokan tuomarikoe, arvokilpailun yhteydessä keväällä 2023

Yksinluistelun huippu-urheilu strategia (HUS)
Kirkkaimman kärjen saavuttamiseksi liitto aloitti alkuvuodesta 2021 yksinluistelun huippu-
urheilustrategian (HUS) kehitystyön liiton valmennuspäällikkö Satu Niittysen johdolla. Yksi 
HUS:n merkittävimpiä kehityskohteita on nuorten ikäryhmien laadukas valtakunnallinen 
valmentautumisverkosto. Liittohallitus vahvisti pisteytysmallin valtakunnallisen 
leiritystoiminnan seurapaikkojen jakamiseen.

Seuraava liittohallituksen kokous 23.4. kevätliittokokousviikonlopun yhteydessä 
Vierumäellä.



Uudet kiertopalkinnot:
Vuoden taitoluisteluseura ja vuoden seuratoimija

Vuoden taitoluisteluseura palkinnon teema vaihtelee vuosittain. 
Ensimmäisen jaettavan palkinnon teemana on turvallinen 
toimintaympäristö ja yhdenvertaisuus. Seura voi kirjata lyhyen 
kuvauksen omasta toiminnasta ja onnistumisistaan aihepiirissä.

Vuoden seuratoimijana palkittavaksi voidaan ehdottaa henkilöä, joka 
on antanut aktiivisen panoksensa lajin, seuran ja luistelijoiden eteen. 
Henkilö voi olla palkallinen tai vapaaehtoinen seuratoimija.

Seurat voivat täyttää ehdotuksensa perusteluineen täältä 10.4. mennessä.

Palkinnon saajat julkaistaan kevätliittokokouksen yhteydessä järjestettävällä 
illallisella 23.4.

https://www.lyyti.fi/reg/seurapalkinnot


Passit ja seurasiirrot

1.5.2022–30.4.2023 passimyynti alkoi maanantaina 4.4. Passihinnat pysyvät 
ennallaan tulevalla kaudella.

Kuluvan kauden kilpa- ja harrastepassien myynti päättyi 31.3, mutta 
luistelukoulupassien myynti jatkuu 30.6. asti. Teknisistä syistä 
luistelukoulupassien ostossa on katko 1.-10.4. välisen ajan.

Lue lisää

Seurasiirtoja kuluvan kauden passeihin ei enää tehdä. 
Mikäli luistelija on vaihtanut/vaihtaa seuraa kauden lopussa, 
tulee seurasiirto tehdä vasta, kun passi on hankittu 
uudelle kaudelle.

Lue lisää

https://www.stll.fi/luistelijalle/lisenssit-ja-vakuutukset/
https://www.stll.fi/luistelijalle/lisenssit-ja-vakuutukset/seurasiirrot/


Kilpailuasiat

Liiton kalenterissa olevien kilpailujen järjestämisoikeutta kaudelle 
2022-2023 haettiin 31.3. mennessä. Lisäksi haussa oli 2024 SM-
kilpailut. Järjestäjät vahvistetaan huhtikuun aikana. Valituille seuroille 
järjestetään Teams, jossa käydään läpi liiton kilpailujen järjestämisen 
pääpointit.

Kutsukilpailujen haun aikataulu ja hakuohjeet julkaistaan heti niiden 
valmistuttua. Ohjeet kilpailujen hakuun ja järjestämiseen päivitetään, ja 
niitä tullaan myös selkeyttämään ja tarkentamaan. Seuroille on 
suunnitteilla Teams kutsukilpailuihin ja niiden hakuun liittyen.



Liiton vuosi-ilmoitus Taikkarissa

Seurat täyttävät keväisin liitolle Vuosi-ilmoituksen, 
johon kirjataan tietoja mm. seuran työntekijöiden 
ja harrastajien määrästä. 

Vuosi-ilmoitukseen on tulossa pieniä muutoksia, ja 
se avataan täytettäväksi heti päivitysten 
valmistuttua. 

Lisätietoja ohjeiden kera tulossa pian!



Liittokokous ja seuraseminaari

Taitoluisteluliitto kokoaa seuratoimijat ja 
valmentajat yhteen Suomen Urheiluopistolle 
Vierumäelle 23.-24.4.

Viikonlopun aikana luvassa koulutuksia 
valmentajille ja seuratoimijoille, 
ajatustenvaihtoa sekä illallinen
palkitsemisseremonioineen. Viikonlopun 
päättää Taitoluisteluliiton Kevätliittokokous.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 14.4.

Lue lisää

https://www.stll.fi/liitto/liittokokoukset/2022-kevatliittokokous/


Tulevat koulutukset ja tapaamiset

23.4. Fysiikkaharjoittelu muodostelmaluistelussa osa 2 Vierumäki
23.4. Piruettien monipuolinen käyttö osana harjoittelua Vierumäki
6.-8.5. & 
13.-15.5. Järjestyksenvalvojakoulutus Espoo
7.5. Taitoluisteluohjaajan koulutus, moduuli #1 Imatra
8.5. Taitoluisteluohjaajan koulutus, moduuli #2 Imatra
19.5. Arvioijien kauden päätöstilaisuus Teams
21.5. Taitoluisteluohjaajan koulutus, moduuli #1 Peurunka
21.5. Voimaharjoittelu ja vammojen ehkäisy Taitoluistelussa Vantaa
24.5. Fysiikkaharjoittelu muodostelmaluistelussa osa 3 GoogleMeet

Elo-syyskuussa järjestetään valmentajapäivät sekä tuomareiden ja teknisten tapaamisia ja koulutuksia. 
Tarkemmat ajankohdat tapahtumakalenterissa, lisätietoja tulossa myöhemmin.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset kaikkiin koulutuksiin ja tapahtumiin liiton tapahtumakalenterista.

Lue lisää

https://www.stll.fi/liitto/koulutukset/

