
 

YHTEENVETO LIITTOHALLITUKSEN KOKOUKSESTA 29.9. (09/2022) 

ISU kuulumiset 
ISU:n hallituksen jäsen, Olympiakomitean varapuheenjohtaja Susanna Rahkamo kertoi kuulumisia 
liittohallitukselle. ISU:ssa on käynnistetty strategiatyö, jonka tulisi olla valmiina jo joulukuussa 2022. ISU 
Council työstää strategiaa tuoreen puheenjohtajansa johdolla. Lokakuussa lähtee liikkeelle myös työryhmiä, 
joissa on mukana Councilin jäseniä ja jäsenmaiden edustajia. Teemoja ovat mm. tapahtumien 
uudistaminen, fanien saavutettavuus, markkinoinnin kehittäminen ja sijoitustoiminnan uudistaminen.  

 
Syysliittokokoukselle esitettäväksi 
Liittohallitus hyväksyi vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio syysliittokokoukselle esitettäväksi. 
Hallitus päätti esittää jäsenseurojen liittymis- jäsenmaksujen pidettäväksi ennallaan 300 € / kalenterivuosi, 
ei liittymismaksua. Hallitus esittää myös, että jäsenseuroilta ei peritä kilpailu- tai näytösmaksuja, 
kannattajajäsenmaksuksi esitetään 1000 € vuosi, sekä että liittohallituksen jäsenille ei makseta 
kokouspalkkiota ja tilintarkastajille maksetaan laskutusperusteisesti.  
 
Taitoluisteluliiton antidopingohjelma on uudistettu ja siihen on SUEKn ohjeiden mukaisesti liitetty myös 
uusi kilpailumanipulaation torjuntaohjelma. Syysliittokokoukselle hyväksyttäväksi tulee seuraava lisäys 
toimintasääntöihin:  
x§ Kilpailutulosten ja – tapahtumien manipuloinnin ehkäiseminen 
Liiton ja sen jäsenseurojen toimintaan osallistuvat henkilöt, jotka ovat velvollisia noudattamaan näitä 
sääntöjä seurajäsenyytensä tai muiden järjestelyiden kautta, eivät saa itse tai edustajansa kautta lyödä 
vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin oman kilpailunsa kilpailutapahtumasta. 
 
Muodostelmaluistelu 
Kilpailusäännöt- ja järjestelmät työryhmä käsitteli ESS:n aloitteesta Elite12-sarjan SM-arvoa sekä kilpailuja 
kaudella 2022–2023. Liittohallitus päätti asiasta keskusteltuaan seuraavaa: 

- Elite12-sarjan joukkueet saavat arvioinnin SM-sarjan kilpailujen yhteydessä. Sijoitukset jaetaan 
kuitenkin vain SM-sarjan arvosta kilpaileville joukkueille. 

- Sarjan SM-arvosta liittohallitus keskustelee seuraavan kerran joulukuun kokouksessa, kun 
valintakilpailut on käyty. Liittohallitus ymmärtää, että päätös on tehtävä ja siitä kommunikoitava 
seuroille tiedoksi mahdollisimman pian, sillä uuden kauden suunnittelu saattaa monessa seurassa 
olla tuolloin jo pitkällä käynnissä. 

 
Seura- ja alueverkosto 
Seuraverkosto -työryhmässä on luotu uusi seuratoiminnan materiaalipankki nettisivuille seuran hallinnon 
tueksi. Materiaalipankkia täydennetään tarpeen mukaan. Liiton yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitetty 
nettisivuille.  

 
Viestintä ja markkinointi  
Liiton some-kanavien näkyvyys on nousussa. Instagramin kattavuus/kk on ollut 100 000+, nyt viimeisen 30 
päivän luvut ovat olleet 240 000. Facebookin seuraajamäärä on kasvanut lähes tuhannella. Facebook 
julkaisujen kattavuus on kasvanut 11 000 –> 19 000.  

 
Arvioijat 
Vahvistettiin arvioijien esteellisyydet kaudella 2022–2023 arvioijien työryhmän esityksen pohjalta. 

 
Yksinluistelun huippu-urheilu strategia (HUS) 
Valtakunnallisten leiritysten ensimmäiset leirit järjestetty ammattitaidolla ja onnistuneesti. 
https://www.skatingfinland.fi/tapahtumat/liiton-valtakunnallinen-leiritys-kaynnistyi/   
 

https://www.stll.fi/materiaalipankki/seuran-hallinto/
https://www.stll.fi/wp-content/uploads/sites/4/2022/09/Yhdenvertaisuussuunnitelma-27.9..pdf
https://www.skatingfinland.fi/tapahtumat/liiton-valtakunnallinen-leiritys-kaynnistyi/


 

Liittohallituksen seuraava kokous pidetään 28.10. klo 19.00. Syysliittokokous pidetään 29.10.  
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