
 
 
ALUEKOKOUS  kevät 2015 
 
 
Aika  15.05.2015 klo 18.00 
Paikka  Nevillen Kammari, Salpausselänkatu 27, 45100 Kouvola 

   
 

1. Kokouksen avaus ja osallistujat 
Kaakkoisen alueen aluepäällikkö Nina Salmela-Mäkelä avasi kokouksen klo 18 ja 
toivotti osanottajat tervetulleiksi. Käytiin läpi esittelykierros: koolla oli 
ensimmäistä kertaa STLL:n uusi kaakkoinen alue. Alueen kaikki yhdeksän seuraa 
olivat edustettuina. Osallistujalista liitteenä. 
Todettiin, että tapaamiset kasvokkain ovat tärkeitä verkostoitumisen ja 
yhteistoiminnan kehittämisen kannalta. 
 

2. Katsaus menneeseen kauteen + palautetta miten uuden alueen toiminta on 
sujunut 
Todettiin, että uusi aluejako astui voimaan kesällä 2014 melko myöhään kautta 
2014-2015 ajatellen. Seurat olivat jo tällöin ehtineet tehdä kisapäivien 
jääaikavaraukset ja kilpailutoiminnassa oli jonkin verran päällekkäisyyksiä. 
Todettiin myös, että alueella oli melko paljon kilpailuja tähtisarjoille, mutta 
melko vähän ISU-sarjoille. Koska uudelle alueelle tuli seuroja eri alueilta, seurat 
olivat tottuneet hieman erilaisiin käytäntöihin ja ensimmäinen kausi meni 
osittain yhteistä toimintatapaa etsiessä. Nyt alueen seurat ovat 
maantieteellisesti melko lähellä toisiaan, ja se todettiin hyväksi asiaksi erityisesti 
pieniä kilpailijoita ajatellen.  
 

3. Sääntömuutokset ja Aluesäännöt   
Käytiin läpi STLL:n sääntömuutosehdotuksissa olleita aluetoimintaan vaikuttavia 
asioita:   

 YL: Pyritään selkiyttämään eri luistelupolkuja nykyisestä  
(esim. Taitajat = harrastajapolku, aluesarjat = kilpapolku) 
Keskusteltiin Taitajien ja Aluesilmujen erosta. STLL:n suosituksen mukaan 
taitajat ovat harrastajia, ja heillä harjoitusmäärä on max 3 x vko, kun 
taas aluesarjalaisilla suurempi. Lisäksi taitaja-sarjassa hypyt on rajoitettu 
yksöishyppyihin. STLL:n suositukset löytyvät: 
http://www.stll.fi/materiaalit/urapolut/  

 YL: Kutsukilpailuihin ilmoittautuminen lukumäärällä/sarja   



Asia oli ymmärretty hieman eri tavalla eri seuroissa (kutsutaanko vai 
ilmoitetaanko tietty määrä). Selkeni keskustelemalla. 

 YL: Aluesilmut: sarja on tulossa, tarkoitus selkiyttää alue-polun alkupäätä 

 ML: SM-sarjojen hopeafinaalit SM-kisojen yhteyteen: ok 

 ML: Loppukilpailuun pääsevien joukkueiden määrät:  
Taitavampia aikuisjoukkueita kehotettu siirtymään Masters-sarjaan 

  
Aluesäännöt:  

 sovittiin, että käydään olemassa olevat aluesäännöt läpi ja arvioidaan 
niiden tarve elokuun kokouksessa. Ainakin aluemestaruuskisojen 
luistelijamäärät pitää määritellä aluesäännöissä. 

 Keskusteltiin myös poikaluistelijoiden kisaamisesta ja sovittiin, että 
määritellään elokuun kokouksessa tarkemmin: poikaluistelijat kisoissa 
samaan verryttelyryhmään, ja jos poikia on alle 10 ei ikäjakoa sarjan 
sisällä tarvita. 

 Seuran vaihtamisesta ehdotettiin: Yhteinen lomake seurojen käyttöön 
avoimien saatavien yms vaihtoa estävien asioiden selvittämiseksi. 
Viedään asiaa eteenpäin liiton suuntaan. 

 
4. Alueen luistelijat ja joukkueet 2015 -2016  

Katselmoitiin menneen kauden luistelijamäärät ja todettiin, että niihin ei liene 
odotettavissa suuria muutoksia.  
Nina kokoaa tiedot Kaakkoisen alueen nettisivulle STLL:n seurakyselyn pohjalta 
kesällä: YL/tähtisarjat, YL/ISU-sarjat ja ML-joukkueet. 
 

5. Alueen kilpailut 2015-2016  
Kun seuroilla on kisapäivämäärät tiedossa, ilmoittakaa Ninalle 
(ninajsa@gmail.com) niin päivitetään ne myös alueen kilpailukalenteriin. 
 
Päätettiin, että alueen valmentajat miettivät alueen kilpailukäytäntöä niin, että 
alueella on esim. 5 aluekilpailua/kausi. Näihin kilpailuihin kutsutaan ja otetaan 
mukaan oman alueen luistelijat (ilman karsintaa). Lisäksi seurat voivat järjestää 
kutsukilpailuja, joihin voi kutsua myös alueen ulkopuolisia seuroja. Sovittiin, että 
Mervi Liimatainen toimii asiassa valmentajien ’koollekutsujana’ (esim. 
sähköpostikeskustelu valmentajien kesken) ja alueen valmentajat laativat asiasta 
ehdotuksen. Asiasta tiedotetaan seuroja, kun se etenee. 
 

6. Aluemestaruuskilpailut, kevät 2016 (YL/tähti, YL/ISU, ML) 
PTL ilmoitti halukkuutensa järjestää ISU- (tai tähti)aluemestaruuskilpailut la 
27.2.2015. Harkitaan myös aluesarjojen ottamista mukaan tähän kisaan 
(luistelijamääristä riippuen). Nina kysyy itäisen alueen aluepäälliköltä sopiiko 
pvm myös itäiselle alueelle. 
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Tähtisarjojen aluemestaruuskilpailun järjestäjää ei vielä sovittu. Halukkaat voivat 
ilmoittautua Ninalle. Päätetään viimeistään elokuun aluekokouksessa. 
ML-aluemestaruuskilpailu on Kaakon, Itäisen ja Hämeen alueen yhteinen ja se 
järjestetään Kouvolassa (lisäys kokouksen jälkeen: pvm vahvistunut: 24.1.2015) 
 

7. Timanttifinaali (alueiden yhteinen) 
A-silmuille. Järjestelyvuorossa Helsingin alue. Kisaan otetaan 7 luistelijaa/ alue 
Kaakkoiselta, Itäiseltä, Helsingin ja Hämeen alueelta.  

 
8. Koulutustarve alueella 

Keskusteltiin seurojen koulutustarpeista. Ainakin SaiML olisi kiinnostunut 
järjestämään LOP-koulutuksen. Nina toimittaa SaiML:lle lisätietoja koulutuksen 
hakemisesta. 
Todettiin, että STLL:n koulutuskalenterin mukaan LOP järjestetään 22.8.2015 
Heinolassa ja ilmoittautuminen on jo avattu STLL:n nettisivulla. 
 

9. Yhteistyö itäisen alueen kanssa 
Todettiin, että ISU-sarjojen osalta on edelleen hyvä jatkaa yhteistyötä itäisen 
alueen kanssa, jotta saadaan kilpailuihin enemmän osallistujia. 
 

10. Alueen projektirahan käyttökohde/-kohteet 2015 ja 2016 
Mietittiin erilaisia vaihtoehtoja ja päädyttiin siihen, että alueen valmentajat 
miettivät keskenään mahdollisuutta järjestää luistelijoille (esim. tietyt sarjat tai 
tietty määrä/seura) aluepäivä, jossa ohjelmassa luistelua, oheisharjoittelua ja 
verkostoitumista yli seurarajojen. Mervi Liimatainen laittaa asian vireille 
valmentajien kesken. 
Keskusteltiin myös teroittajien kouluttamisesta, sillä osalla seuroista sille olisi 
tarvetta. 
 

11. Aluetoimihenkilöiden valinta 
Nina Salmela-Mäkelä voi jatkaa kauden 2015-16 alueen aluepäällikkönä, mutta 
kaipaisi avukseen 1-2 aluetoimijaa. Toiminta on vapaamuotoista ja –ehtoista, ja 
vastuita voidaan jakaa toimijoiden halun mukaan. Sovittiin, että mietitään ja 
kysytään Mervi Liimataisen työnantajalta Mervin käytettävyyttä. Muutkin 
halukkaat voivat ilmoittautua Ninalle. STLL:n toive on, että alueella olisi 
aluepäällikkö + 1-2 aluetoimijaa. 

 
12. Alueasioista tiedottaminen 

Jatketaan tiedottamista sähköpostitse ja alueen nettisivulla: 
http://koujt.sporttisaitti.com/stll-itainen-kaakkoinen-alue/ 
Sähköpostit tulevat seurojen STLL:n seurakyselyssä ilmoittamaan aluetoiminnan 
yhteyshenkilö-osoitteeseen. Jos seura haluaa muuttaa sähköpostia, johon 
alueasiat tiedotetaan, se onnistuu tiedottamalla s-postitse: ninajsa@gmail.com. 

http://koujt.sporttisaitti.com/stll-itainen-kaakkoinen-alue/
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Yhteystiedot löytyvät myös: http://koujt.sporttisaitti.com/stll-itainen-
kaakkoinen-alue/alueiden-seurat/ 
 

13. Syyskokous 2015 
Pidetään elokuussa, alustava aika ja paikka: pe 14.8.2015 Kouvolassa. 
 

14. Muut asiat 
STAVin valmentajakyselyn tulokset on jaeltu seuroille. Tiedoksi. 
 

15. Kokouksen päättäminen 
Nina Salmela-Mäkelä päätti kokouksen klo 20.18. Tämän jälkeen jatkettiin 
vapaamuotoisesti keskustellen. 


