
JOENSUUN KATAJA 
TAITOLUISTELU

7.3.2020
Ajankohtaiset



HUIPPU-URHEILUN 
KEHITTÄMINEN

• STLL on päättänyt lähteä huippu-
urheilun tähtiseura-prosessiin 

→Olympiakomitea on hyväksynyt lajin ja 
sille määritellyt peruskriteerit

• STLL on kutsunut valitsemansa seurat 
mukaan

→Me olemme yksi mukaan kutsutuista



KETÄ MUKANA?

YKSINLUISTELU:
- Espoon Jäätaiturit
- Joensuun Kataja
- KooVee
- Tappara

MUODOSTELMALUISTELU
- Espoon Jäätaiturit
- Helsingin Luistelijat
- Helsingin Taitoluisteluklubi

JÄÄTANSSI
- Helsingin Luistelijat



MISTÄ SIIS ON KYSE?

• Tähtiseura –ohjelma on 
Olympiakomitean hallinnoima 
seurojen laatuohjelma

• Osa-alueet
– Lasten ja nuorten osa-alue

– Aikuisten osa-alue

– Huippu-urheilun osa-alue (vain lajiliiton 
kutsusta)



MISTÄ SIIS ON KYSE?

• Laatuseuralle asetetut kriteerit 
auditoidaan 3 vuoden välein 
(kaikilla osa-alueilla)

• Seura voi itsenäisesti lähteä 
mukaan lasten ja nuorten sekä 
aikuisten osa-alueisiin ja hakea 
auditointia näihin



HUIPPU-URHEILUN 
OSA-ALUE YLEISESTI

Huippu-urheiluseuratoiminta on ensisijaisesti 
kehitystyökalu ja työtapa, jolla lajiliitto ja sen huippu-
urheiluun suuntautuneet seurat voivat kehittää lajin 
toimintaa yhdessä – tavoitteena terve ja 
menestyksekäs urheilijan polku lajissa.

1. Huippu-urheiluun suuntautuneiden seurojen kehittyminen
2. Huippu-urheilun toimijoiden yhteistyön tiivistyminen

1. Huippu-urheiluun suuntautuneiden seurojen ja lajiliiton yhteistyön 
tiivistäminen huippu-urheilun vahvistamiseksi

2. Huippu-urheiluun suuntautuneiden seurojen, lajiliiton sekä keskeisten 
urheilun toimintaympäristöjen (urheiluakatemiat ja 
valmennuskeskukset) yhteistyön tiivistäminen huippu-urheilun 
koordinoinnin parantamiseksi

3. Huippu-urheiluun suuntautuneiden seurojen välisen yhteistyön 
vahvistuminen



PERUSKRITEERIT

• Taitoluistelun huippu-urheilun Tähtiseurat ovat kasvattaja- ja/tai huippu-
urheiluseuroja, joilla on kansainvälisesti ja kansallisesti menestyneitä 
urheilijoita, laadukasta seuravalmennusta ja halukkuutta kehittää 
seuratoimintaa tiiviissä yhteistyössä taitoluisteluliiton sekä 
urheiluakatemioiden kanssa

• Huippu-urheilun Tähtiseurassa luistelijan polku on ammattimaisesti 
johdettu niin, että luistelijaa tuetaan ja kannustetaan tavoitteissaan 
luistelijan polulla aina lapsuudesta huippuvaiheeseen saakka.  Luistelijan 
polulla huippu-urheilu näkyy jo aikaisessa vaiheessa (esim. 
yksinluistelussa projektiryhmä- ja nuorten maajoukkuetoiminnan 
muodossa). 

• Laadukas tähtiseuratoiminta on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä, jossa 
toiminta perusarvoja ovat ilo ja turvallisuus.



TAVOITTEET

• Huippuseurojen ja liiton yhdessä 
rakentaman toimintamalli vahvistaa 
seurojen välistä yhteistyötä sekä seurojen 
ja liiton yhteistyötä.

• Ammattimaisen seurajohtamisen tukeminen

• Vahvempaa huippu-urheiluyhteistyötä liiton ja seurojen välillä 

• Kotiseuroissa kilpailukykyiset ja laadukkaat olosuhteet

• Lahjakkaiden urheilijoiden laadukkaan valmennuksen ja parempien 
harjoitusolosuhteiden mahdollistaminen

• Kansainvälisen tason valmennusosaamisen säilyttäminen ja lisääminen 
seuratoiminnassa

• Resurssien vahvistamista



Kolmen vaiheen toteutuminen huippu-urheilun 
osa-alueella – työn eteneminen lajissa
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LAJILIITON PÄÄTÖS TOIMINNAN ALOITTAMISESTA
Lajiliitto tekee päätöksen laatuseuratoiminnan

aloittamisesta ja kutsuu tai valitsee seurat mukaan

YHTEINEN LAATUTYÖ JA AUDITOINTI
Lajiliitto päättää laatutyön muodosta, soveltaa 
laatutekijät seurojen kanssa ja auditoi seurat

JATKUVA YHTEISTYÖ LAJILIITON JA SEUROJEN VÄLILLÄ
Lajiliitto ja seurat sopivat keskinäisestä 

roolituksestaan, yhteinen laatutyö jatkuu strategisella otteella



Vaihe 1
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LAJILIITON PÄÄTÖS
TOIMINNAN ALOITTAMISESTA

Lajiliitto tekee 
hakemuksen huippu-
urheilun osa-alueen 

aloittamisesta 
Olympiakomitealle

Lajiliitto avaa haun tai 
kutsuu seurat

Tavoitteena huippu-
urheiluun suuntautuneiden 
seurojen kehittyminen ja 
yhteistyön tiivistäminen

Lajiliitto 
sitoutuu peruskriteereihin ja 

lasten ja nuorten Tähti-merkkiin 
liittyen seurojen valintaan



Vaihe 2
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YHTEINEN LAATUTYÖ JA AUDITOINTI

Lajiliitto soveltaa huippu-
urheiluseuraosuuden laatutekijät 

lajiinsa ja hyväksyttää ne 
Olympiakomitealla

Lajiliitto päättää laatutyön muodosta 
ja järjestää tarvittaessa seuroille 

yhteistä kehitystyön tukea

Lajiliitto auditoi seurat ja myöntää 
laatutekijät täyttäville seuroille huippu-

urheilun Tähtimerkin
Lajiliitto määrittää auditoitujen huippu-

urheilun Tähtiseurojen oikeudet ja 
velvoitteet

Seurat ilmoittautuvat 
laatuseurapolulle



Vaihe 3
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JATKUVA YHTEISTYÖ 
LAJILIITON JA SEUROJEN VÄLILLÄ

Tähtiseurat ja lajiliitto sopivat 
roolituksestaan ja resurssien 

kohdentamisesta huippu-
urheiluun

Lajiliitto vastaa lajin huippu-
urheiluseuraverkoston 

toiminnasta

Lajiliiton ja Tähtiseurojen yhteinen 
huippu-urheilun kehitystyö jatkuu 

strategisella otteella



SAVE THE DATE

• Testit Joensuussa pe 27.3.
– Miia ilmoittaa ketkä osallistuu

• Kevätjuhla pe 17.4. klo 17 alkaen 
Lykynlammella
– Luistelijoille, valmentajille ja vanhemmille →

ohjelmaa, evästä sekä kausipalkitsemiset

• SM-KISAT JOENSUUSSA 19.-20.12. 
– Kaikille paljon tekemistä, organisaation 

kasaaminen ja ensimmäinen palaveri jo heti 
näytöksen jälkeen huhtikuussa (aika ja paikka 
ilmoitetaan lähiaikoina)



VALMENNUKSEN 
TERVEINEN

• Peruskuntokausi alkaa jokaisella 
kilpailukauden päätyttyä

• Valmentaja ohjeistaa hlökohtaisesti 
jokaisen luistelijan omatoimiseen 
harjoitteluun

• Vanhempien tulee käydä luistelijan 
kanssa saadut ohjeet läpi ja 
huolehtia, että niitä noudatetaan





YLEISTÄ NÄYTÖKSESTÄ

• Vain 2 yleisönäytöstä SU 5.4. KLO 
14 JA 17

–Ei päiväkoti/koululaisnäytöksiä

• Kaikki perheet osallistuvat 
talkoisiin (KILP+PT+TK)



LIPUNMYYNTI

• LIPPUAUTOMAATTI.FI/JOKA

–LIPUNMYYNTI AUKI JO NYT

• LASTENLIIKE PÄIVÄNSÄDE

– 16.3. ALKAEN



KUMPPANIHANKINTA

• Sama periaate kuin viime vuonna

–500e/300e/100e

• Mahdollisuus yhdistää myös SM-
kisojen laitamainoksiin ym. →
mikäli yritys potentiaalinen 
suurempaan yhteistyöhön, 
nykäise hihasta Anttia



MUUTA NÄYTÖKSESTÄ

• Lavasteet Riverialta

• Siirrettävien sermien maalaustalkoot 
tulossa

• Markkinointitempaukset sekä 
flaijeri/julistejako

• Näytöksen talkootehtävät ja talkoolista



KIITOS!


