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Liittohallituksen kokouksen yhteenveto 23.4.

EM2023 Espoo

Taitoluistelun EM2023-kilpailujen siirryttyä Helsingistä Espoon Metro Areenalle Advisory Boardin 
kokoonpanoon tuli muutoksia. Helsinki Hallin toimitusjohtaja Kimmo Kivisilta jää pois. Uusiksi 
Advisory Boardin jäseniksi vahvistettiin Metro Areenan toimitusjohtaja Katariina Järveläinen ja 
Espoon kaupungin liikuntatoimenjohtaja Martti Merra.

Kilpailutoiminta

Päätettiin kauden 2022–2023 kotimaan kilpailujen järjestäjät sekä SM2024 järjestäjät. Yksin- ja 
pariluistelun ja jäätanssin SM2024 15.-17.12.2023 myönnettiin Helsingin Taitoluisteluklubille ja 
Muodostelmaluistelun SM2024 24.-25.2.2024 myönnettiin Kaarinan Taitoluistelijoille.

Ansiomerkit

Hyväksyttiin seurojen hakemat ansiomerkkianomukset (4 kpl).

Liittohallituksen seuraava kokous pidetään maanantaina 23.5. Lue täältä kokousten yhteenvedot.

https://www.stll.fi/materiaalipankki/kilpailuasiat/kilpailukalenteri-2/
https://www.stll.fi/liitto/hallitus/yhteenvedot-liittohallituksen-kokouksista/


Nimityksiä Taitoluisteluliitossa 

Nina Gustafsson on nimitetty kilpailupäälliköksi 
1.5.2022 lähtien. Kaudella 2021–2022 hän toimi 
liitossa tapahtuma-asiantuntijana. Nina työskentelee 
työparina kilpailupäällikkö Anne Fagerströmin kanssa. 
Ninan vastuulla tulee olemaan jatkossa kilpailuihin 
liittyvät asiat ml. kilpailukalenteri, Anne puolestaan 
vastaa arvioijatoiminnasta ja sen kehittämisestä.

Annika Arvonen on aloittanut liiton
kilpailukoordinaattorina 2.5.2022 lähtien. 
Annika ottaa vastuulleen Nina Gustafssonin vastuulla olleet työtehtävät: maajoukkueen kansainväliset 
kilpailuilmoittautumiset ja matkajärjestelyt sekä Suomessa järjestettävien kansainvälisten arvokilpailujen 
operatiiviset tehtävät. 

Sirkka Kaipio on nimitetty Suomen Taitoluisteluliiton yksin- ja pariluistelun Nuorten Olympiavalmentajaksi 
(NOV) 26.6.2022 alkaen.



Ensi kauden 2022-2023 leirihaut avautuvat

Yksinluistelijoiden valtakunnallinen leiritys
https://www.stll.fi/luistelijalle/kilpailijalle/valtakunnallinen-leiritys/

Yksinluistelijoiden yläkoulu- ja toisen asteen leiritys
https://www.stll.fi/luistelijalle/leirit/ylakoululeiritys/

Muodostelmaluistelijoiden Pro-leiritys
https://www.stll.fi/luistelijalle/leirit/pro-leirit/

https://www.stll.fi/luistelijalle/kilpailijalle/valtakunnallinen-leiritys/
https://www.stll.fi/luistelijalle/leirit/ylakoululeiritys/
https://www.stll.fi/luistelijalle/leirit/pro-leirit/


Koulutuksia Taikkarin käyttöön

YKSINLUISTELU

11.5.2022

Klo 10.00-10.45 Taikkarin päivitykset ja Kilpailuyksiköiden muodostaminen ja hallinnointi

Klo 11.00-12.30 Seurakilpailut kaudella 2022-2023 ja kilpailujen hakeminen, sekä postitustyökalun käyttö

Klo 17.00-17.45 Taikkarin päivitykset ja Kilpailuyksiköiden muodostaminen ja hallinnointi 

Klo 18.00-19.30 Seurakilpailut kaudella 2022-2023 ja kilpailujen hakeminen, sekä postitustyökalun käyttö 

MUODOSTELMALUISTELU JA JÄÄTANSSI 

12.5.2022

Klo 10.00-11.30 Seurakilpailut kaudella 2022-2023 ja kilpailujen hakeminen, sekä postitustyökalun käyttö

Klo 17.00-18.30 Seurakilpailut kaudella 2022-2023 ja kilpailujen hakeminen, sekä postitustyökalun käyttö

17.5.2022

Klo 10.00-11.30 Taikkarin päivitykset ja Kilpailuyksiköiden muodostaminen ja hallinnointi 

Klo 17.00-18.30 Taikkarin päivitykset ja Kilpailuyksiköiden muodostaminen ja hallinnointi 

Voit lähettää mahdolliset ennakkokysymyksesi ilmoittautumisen yhteydessä.



Kilpaileminen - uudistuksia kaudelle 2022-2023

Aluesarjojen nimet muuttuvat jatkossa 
Tähtisarjoiksi, muiden sarjojen nimet pysyvät 
ennallaan.

Aluesilmut -> Tähtisilmut

Aluedebytantit -> Tähtidebytantit

Aluenoviisit -> Tähtinoviisit

Aluejuniorit -> Tähtijuniorit

Muutos Aluesarjoista Tähtisarjoiksi koskettaa ainoastaan 
sarjojen nimiä, arviointijärjestelmä(t) säilyy ennallaan.

Kaudella 2022-2023 kilpaillaan

1. Liiton kalenterin kilpailuissa

2. Valtakunnallisissa seurakilpailuissa 
(entiset kutsukilpailut)

3. Kutsukilpailuissa
(entiset 2 seuran väliset kutsukilpailut)



Seurakilpailut

Seurakilpailut on aikataulutettu

• mahdollisimman tasaisesti koko kauden 
ajalle, 

• liiton kalenterin kilpailut ja

• sarjakohtaiset kilpailumääräsuositukset 
huomioiden

Kaikki Seurakilpailut ovat valtakunnallisia.

Jokaiseen kilpailuun on määritelty ennakkoon 
kilpailusarjat ja kilpailussa ovat aina mukana 
tyttöjen/naisten ja poikien/miesten sarjat. 

Yksinluistelun kaikissa seurakilpailuissa 
voidaan suorittaa elementtitestejä ja 
SB-pisteitä.

Seurakilpailut, entiset kutsukilpailut, on aikataulutettu valmiiksi kilpailukalenteriin (kts. Diat 6-7). 



Kutsukilpailut ja muut kilpailunomaiset tapahtumat

Kauden aikana voidaan järjestää lisäksi seuraavan kaltaisia kilpailuja tai kilpailunomaisia tapahtumia

• Muodostelmaluistelun ns. 1+1 –tapahtumat 

• PreSeason tai vastaavan kaltaiset ohjelmakatsastustapahtumat

• Vaihtoehtoiset kilpailutapahtumat, esimerkiksi elementtikilpailut, show- tai muut tapahtumat

→Kilpailuja ei tarvitse hakea, mutta ne tulee lisätä kutsukilpailujen tapaan Taikkariin tapahtumina

Kutsukilpailuiksi kutsutaan jatkossa enintään kolmen seuran välisiä kilpailuja

• Kutsukilpailuihin voidaan valita kutsuttavat seurat 

• Kilpailuja järjestäessä on huomioitava muut kauden aikana järjestettävät lohko-, valinta-, loppu-, 
SM- ja seurakilpailut 

• Kilpailuja ei tarvitse hakea erikseen Taikkarissa, mutta  se on lisättävä Taikkariin tapahtumana 



Seurakilpailujen haku

Tutustu kilpailukalenteriin ja käy keskustelua muiden lähialueen seurojen kanssa. 

Seurakilpailuja haetaan ennakkoon määritellyille ajankohdille, eli jätetty hakemus 
tulee olla yhteneväinen Seurakilpailukalenterin tietojen kanssa. Kukin seura voi 
hakea enintään viittä kilpailua.

Seurakilpailujen haku avataan 6.5. ja haku päättyy 31.5. 

Saapuneet hakemukset käsitellään hakuajan päätyttyä, ja julkaistaan kesäkuun 
aikana. 

Tarvittaessa syksyllä 2022 järjestetään kevään 2023 Seurakilpailujen 
täydennyshaku.

Kysymyksiä? Tule mukaan Taikkari-koulutuksiin tai laita viestiä kilpailut@stll.fi! 



Uudet luistelukoulumateriaalit seuroille



Taitoluisteluliiton uudet Facebook ryhmät 

Taitoluisteluliiton liittokokouksen yhteydessä Vierumäellä keskusteltiin seurojen välisestä 
yhteistyöstä. Osallistujat toivoivat liitolta lisää verkostoitumismahdollisuuksia ja kasvavaa 
yhteistyötä seuratoimijoiden välille. 

Seuratoimijoille, valmentajille ja luistelukouluohjaajille on luotu omat Facebook ryhmät. Ryhmät 
toimivat alustana avoimelle keskustelulle, kokemusten jakamiselle, vertaistuelle ja yhteistyön 
kasvattamiselle. 

Seuratoimijat

Valmentajat

Luistelukouluohjaajat

Jaa tietoa ryhmistä ja liity mukaan!

https://www.facebook.com/groups/3160114087609244/
https://www.facebook.com/groups/3241066836167885/
https://www.facebook.com/groups/512863533640864/


Tulevat tapaamiset ja koulutukset

7.5. Taitoluisteluohjaajan koulutus, moduuli #1, Imatra

8.5. Taitoluisteluohjaajan koulutus, moduuli #2, Imatra

11.5.  Taikkarikoulutuksia, Teams

12.5.   Taikkarikoulutuksia, Teams

17.5.   Taikkarikoulutuksia, Teams

19.5.   Arvioijien kauden päätöstilaisuus, Teams

21.5.   Taitoluisteluohjaajan koulutus, moduuli #1, 
Peurunka

21.5.   Voimaharjoittelu ja vammojen ehkäisy, Vantaa

24.5.   Fysiikkaharjoittelu muodostelmaluistelussa, 
GoogleMeet

31.5.   SeuraTeams: Ajankohtaiset, 
Nuori mieli urheilussa -hanke ja verkkokoulutukset

Lisätiedot ja ilmoittautumiset liiton tapahtumakalenterista.

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



