
SUOMEN TAITOLUISTELULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA



Suomen Taitoluisteluliiton VISIO

Koko Suomi luistelee ja parhaat maailman huipulla



Suomen Taitoluisteluliiton MISSIO
Suomen Taitoluisteluliitto yhdessä jäsenseurojensa 
kanssa luo turvalliset edellytykset taitoluistelun 
monipuoliselle harrastus- ja kilpailutoiminnalle. 
Tavoitteemme on tukea elämänmittaista 
liikuntaharrastusta.



LIITON STRATEGISET TAVOITTEET

Kansainvälinen 
menestys

Vaikuttava 
urheilulaji

Vetovoimainen 
harrastus

Toimintojen resurssit vahvalla 
pohjalla

KANNUSTUS

TAVOITTEELLISUUS
ILO

TURVALLISUUS



Taitoluistelu on vetovoimainen harrastus 

Liitolla on yhdessä jäsenseurojensa kanssa 

tavoitteena

► Harrastuspohjan laajentaminen 

► Elinvoimaisen ja maanlaajuisen 

seuraverkoston tukeminen 

► Valmennus- ja arvioijaosaamisen 

vahvistaminen ja jatkuvuuden 

turvaaminen

► Urheilijan turvallisen harjoittelun 

varmistaminen



Mitä tehdään vuonna 2023, jotta taitoluistelu on 
harrastuksena entistä vetovoimaisempi?

Rakennetaan koulutuksista monimuotoisempia ja rohkaistaan valmentajia etenemään koulutuspolulla

Pilotoidaan muutaman seuran kanssa Vierumäellä järjestettävää Seura-Tahko valmennusohjelmaa, jossa
valmennetaan urheiluseurojen vapaaehtoisia johtajia ja seuratoimijoita.

Tuetaan ja ohjataan seurojen yhteistyötä edistävää toimintaa

Kehitetään FSM-tuloslaskentaohjelmistoa ja Taikkaria auttamaan seuroja kilpailujen järjestämisessä, 
tavoitteena kilpailujen helpompi ja nopeampi perustaminen, arvioijien nimeäminen, tulosarkiston kehitys



Taitoluistelu on vaikuttava urheilulaji

Liitto yhdessä jäsenseurojensa kanssa 
haluaa olla

▶ Aktiivinen yhteistyökumppani ja 
vaikuttaja liikunnan ja urheilun kentässä

▶ Luotettu ja innovatiivinen kansallisten 
ja kansainvälisten 
taitoluistelutapahtumien järjestäjä

Liiton tavoitteena on

▶ Olla merkittävä lajin kehittäjä 
kansainvälisen luisteluliiton 
organisaatiossa

▶ Vaikuttaa muodostelmaluistelun 
valintaan olympialajiksi



Mitä tehdään vuonna 2023, jotta taitoluistelu on 
entistä merkittävämpi urheilulaji?

Tuetaan uusia avainhenkilöitä heidän työssään Kansainvälisen luisteluliiton (ISU) eri 
toimielimissä

Hoidetaan EM-kilpailujärjestelyt niin, että jatkossankin Suomi on varteenotettava
arvokilpailujen järjestäjä ISUn tehdessä valintoja

Järjestetään Finlandia Trophy Espoo kilpailu lokakuussa 2023 ja kehitetään sitä aina 
merkittävämmäksi kilpailuksi ISU:n kalenterissa. Tavoitteena GP status 
tulevaisuudessa.
Jatketaan vahvaa yhteistyötä eri urheilutoimijoiden, kuten muut lajiliitot, OK, SUEK 
ja OKM kanssa. 



Lajissa menestytään kansainvälisesti

Liitto yhdessä jäsenseurojensa kanssa 
rakentaa reittejä menestykseen siten, 
että

▶ Huippu-urheilun resursointia ja 
suunnitelmallisuutta terävöitetään

▶ Edustuspaikkoja lisätään 
yksinluistelun ja jäätanssin 
arvokisoissa 

▶ Sijoitutaan muodostelmaluistelun 
arvokisoissa mitaleille sekä juniori-
että senioritasolla 

▶ Olympialaiset 2026 Milano: 
olympiapaikat kaikissa lajeissa 



Mitä tehdään vuonna 2023, jotta lajissa menestytään 
entistä paremmin kansainvälisesti?

Jatketaan yksinluistelun huippu-urheilustrategian syksyllä 2022 alkanutta
jalkauttamista, otetaan käyttöön uusi maajoukkuetoiminnan kokonaiskonsepti sekä 
strategian tavoitteiden toteutumista seuraavat mittarit.

Jäätanssin huippu-urheilustrategian valmistuminen.

Aloitetaan ISU Olympic Development 2026 –projektin valmistelu.

Aloitetaan Muodostelmaluistelun Visio 2030 -strategiatyö



Toimintojen resurssit ovat vakaalla pohjalla

Liitto huolehtii siitä, että

▶ Oma taloudenpito on pitkäjänteistä ja vakaata

▶ Liiton työntekijöiden työ kehittyy, resurssit 
varmistetaan pitkällä aikajänteellä  ja 
työmotivaatio pysyy korkealla

▶ Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi työ 
projektoidaan huolellisesti

Liitto yhdessä jäsenseurojensa kanssa

▶ Tukee seurojen palkatun henkilökunnan 
hyvinvointia ja osaamista

▶ Turvaa vapaaehtoisten toiminnan jatkuvuuden 

▶ Pyrkii vaikuttamaan paikallisesti lajin 
harrastamisen olosuhteiden parantamiseksi



Mitä tehdään vuonna 2023, jotta toimintojen 
resurssit pysyvät vahvalla pohjalla?

Työryhmätehtävien kirkastaminen tulevalle uusimuotoiselle kolmevuotiskaudelle.

Henkilöstön, ml osa-aikainen henkilöstö, osaamisen varmistaminen.

Liitto huolehtii sijoituspolitiikan mukaisesti olemassa olevasta varallisuudesta. Jatketaan 
pitkäjänteisen suunnitelman pohjalta liiton varojen käyttöä taitoluistelun kehittämiseksi usean 
olympiadin ajan sekä huolehditaan avainresursseista liiton toiminnassa. 

Teemme moninaista yhteistyötä seurojen kanssa varmistaakseemme taitoluistelun
vetovoimaisuuden harrastuksena. Laaja harrastajamäärä tuo sekä seuroille että liitolle taloudellista
vakautta.




