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Suomalaiseen	  pikaluisteluun	  merkittävä	  tuki	  maailmalta	  
	  
Suomalainen	  pikaluistelu	  on	  tehnyt	  historiallisen	  merkittävän	  sopimuksen	  kansainvälisen	  luisteluliiton	  (ISU)	  
kanssa.	  Suomi	  saa	  yhdessä	  Ruotsin	  ja	  Tanskan	  kanssa	  162.000	  €	  vuodessa	  juniorimaajoukkueiden	  
jääharjoitteluun	  ja	  samassa	  yhteydessä	  tapahtuvaan	  valmentajakoulutukseen.	  Sopimus	  on	  neljävuotinen	  ja	  
sen	  kokonaisarvo	  on	  624.000	  €.	  Suomi	  saa	  suurimman	  osan	  tästä	  summasta.	  
	  
Projektin	  valmistelusta	  vastannut	  luisteluliiton	  valmennuspäällikkö	  Pasi	  Koskela	  :	  
	  

-‐	  Erittäin	  tyytyväinen	  ja	  epätodellisen	  hieno	  tunnelma.	  Pitkäjänteinen	  työmme	  ISU:n	  suuntaan	  on	  nyt	  
kantanut	  hedelmää.	  Suomalainen	  tekeminen	  on	  havaittu	  ympäri	  maailmaa.	  Olemme	  valmistelleet	  tätä	  jo	  
kaksi	  vuotta	  ja	  tämän	  toteutumiseen	  ei	  laajalti	  kyllä	  uskottu,	  mutta	  hyvä	  näin.	  
	  
-‐	  Talentit	  (19-‐23v)	  ja	  nuoremmat	  maajoukkueet	  (15-‐18)	  saavat	  vuosittain	  tästä	  summasta	  Suomessa	  90.000	  
euron	  leiribudjetin.	  Projektissa	  on	  mukana	  5	  talenttiryhmäläistä	  ja	  12	  nuorempaa	  luistelijaa.	  
	  

-‐	  Projektia	  johdetaan	  Suomesta.	  Mikko	  Yli-‐Ojanperä	  toimii	  kolmen	  maan	  leirityksen	  ja	  kokonaisuuden	  
koordinoinnin	  johdossa.	  Nuoret	  saavat	  valmennettuja	  hallileiripäiviä	  maailmalla,	  niissä	  olosuhteissa,	  joissa	  
kilpailemme	  huipulla.	  Samassa	  yhteydessä	  koulutetaan	  yhä	  laadukkaampaa	  valmennusta.	  Tämä	  on	  ainoa	  
mahdollisuutemme	  kasvattaa	  uusia	  menestyjäurheilijoita,	  koska	  hallia	  ei	  Suomeen	  ole	  saatu	  aikaiseksi,	  
toteaa	  Pasi	  Koskela.	  	  
	  
Jildou	  Gemser	  (NED),	  appointed	  member	  of	  technical	  committee,	  Speedskating	  ISU.	  Representing	  the	  
international	  coaches	  and	  responsible	  for	  development	  (ISU:n	  teknisen	  komitean	  jäsen,	  lajin	  ja	  
valmennuksen	  kehitysvastaava):	  	  
	  

-‐	  This	  unique	  project	  has	  the	  full	  support	  of	  ISU	  because	  we	  believe	  in	  the	  set	  up	  where	  both	  coaches	  of	  the	  
participating	  countries	  and	  young	  skaters	  get	  the	  opportunity	  to	  built	  on	  a	  base	  and	  fundament	  for	  
developing	  our	  beautiful	  Olympic	  sport.	  Already	  today,	  we	  see	  the	  promising	  result	  of	  the	  project	  which	  we	  
directly	  connect	  to	  the	  way	  it	  is	  funded.	  Vision	  and	  mission	  statement	  relate	  to	  how	  we	  within	  ISU	  believe	  
development	  of	  Speedskating	  shall	  take	  place.	  Theory	  and	  practice	  are	  closely	  connected	  in	  a	  natural	  way.	  
This	  project	  is	  not	  only	  keeping	  the	  sport	  alive,	  it	  is	  contributing	  to	  the	  development	  of	  Speedskating	  in	  high	  
international	  level	  directly!	  
	  
Suomalaiset	  pikaluistelijat	  ovat	  tehneet	  pitkäjänteistä	  ja	  laadukasta	  työtä	  jo	  useita	  vuosia.	  2000-‐luvun	  
aikana	  pikaluistelijat	  ovat	  kiilanneet	  sprintterimatkoilla	  terävimpään	  kärkeen.	  Koskelat,	  Hänninen,	  Poutala,	  
Rosendahlit,	  Nieminen	  ja	  uusimpina	  junioreissa	  Pulli,	  ovat	  nimiä	  joiden	  kuulemiselta	  ei	  ole	  voinut	  urheilu-‐
uutisissa	  välttyä.	  Menestynein	  nykyluistelijoista,	  Pekka	  Koskela,	  on	  voittanut	  14	  maailman	  cupin	  
osakilpailua	  ja	  neljä	  arvokisamitalia	  2000-‐luvulla.	  Koskela	  luisteli	  2007	  vuonna	  1000	  metrin	  
maailmanennätyksen.	  
	  

Suomessa	  ei	  ole	  pikaluisteluhallia.	  Kansainvälinen	  luisteluliitto	  (ISU)	  haluaa	  aktivoida	  uusia	  maita	  mukaan	  
kolmen	  maanosan	  isoon	  talviurheilulajiin.	  Isoja	  luistelumaita	  ovat	  mm	  Kanada,	  USA,	  Hollanti,	  Saksa,	  Norja,	  
Italia,	  Venäjä,	  Etelä-‐Korea	  ja	  Japani.	  Suomi	  on	  ainoa	  menestysmaa,	  jossa	  ei	  ole	  luisteluhallia.	  Lähes	  kaikki	  
lajin	  harjoittelu	  tapahtuu	  halliolosuhteissa.	  ISU	  on	  osallistunut	  merkittävästi	  uusien	  hallimaiden	  
projekteihin,	  mm.	  myöntämällä	  arvokisoja	  ja	  tukien	  halleja	  taloudellisesti.	  
	  
Lisätietoja	  valmennuspäällikkö	  Pasi	  Koskela	  040	  5165	  752	  


