
  
 
 
 
 
STLL:N ITÄISEN ja KAAKKOISEN ALUEEN ALUEKOKOUS  SYKSY 2015 
 
Aika  14.08.2015 klo 18 
Paikka  Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus 

Taitajantie 2, Kouvola (käynti Pellervontien kautta) 
   

1. Kokouksen avaus ja osallistujat 
Aluepäälliköt Jonna Heikkinen ja Nina Salmela-Mäkelä avasivat kokouksen klo 
18.10.  Osallistujat esittelivät itsensä ja mitä seuraa edustavat. Osallistujalista 
liitteenä. 

 
2. Alueiden luistelijat 2015 -2016 (yhteenveto seurakyselyn tietojen pohjalta) 

Käytiin läpi alueiden alustavat luistelijamäärät: 
Itäinen alue:   194 luistelijaa,  

joista 102 tintti/mini/taitaja, 13 aluesarjat, 79 ISU-sarjat 
+ 6 ML-joukkuetta. 

Kaakkoinen alue:  190 luistelijaa,  
joista 111 tintti/mini/taitaja, 15 aluesarjat, 64 ISU-sarjat 
+ 11 ML-joukkuetta  
Huom! puuttuu KTL:n, LoTTa:n ja LrTL:n tiedot 

Luistelijamäärätaulukot ovat nähtävissä:  
http://koujt.sporttisaitti.com/stll-itainen-kaakkoinen-alue/yksinluistelijat/ 
http://koujt.sporttisaitti.com/stll-itainen-kaakkoinen-alue/muodostelmaluistelujoukkueet/ 
 
Todettiin, että luistelijamäärien takia on edelleen perusteltua järjestää ISU- ja 
aluesarjoille kilpailut yhdistämällä itäinen ja kaakkoinen alue. Tähtisarjojen 
kilpailut puolestaan on perusteltua järjestää ensisijaisesti vain oman alueen 
luistelijoille. 
 

3. Aluesäännöt 2015-2016: itäinen ja kaakko 
Hyväksyttiin yhteiset säännöt alueiden toimintaan kaudelle 2015-2016. Säännöt 
ovat pääosin alueiden yhteiset, mutta kaakkoisen alueen osalta sääntöihin 
lisätään aluekilpailut. Tähtisarjojen aluemestaruuskilpailu päätettiin muuttaa 
aluefinaaliksi. Aluemestaruudet jaetaan vain ISU-sarjoissa ja muodostelma-
luistelussa. Säännöt ovat luettavissa: http://koujt.sporttisaitti.com/stll-itainen-
kaakkoinen-alue/saannot/ 
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4. Kauden 2015-2016 kilpailuasiat  
Täydennettiin alueiden yhteinen kilpailukalenteri, joka löytyy: 

http://koujt.sporttisaitti.com/stll-itainen-kaakkoinen-alue/kilpailukalenteri/ 
 
YKSINLUISTELU: 
• ISU-sarjat: kaakko + itäinen alue järjestävät  yhteisiä ISU-kisoja, joihin 

kutsutaan molempien alueiden ISU-sarjalaiset  
• Myös aluesarjat päätettiin pitää alueiden yhteisinä, jotta osallistujamäärä 

aluesarjoissa pysyy järkevänä  
o ISU- & aluesarjojen Aluemestaruuskilpailu: 27.2.2016 Porvoossa 

(PTL) 
• Tähtisarjat: kaakko ja itäinen alue järjestävät omina alueinaan alueensa 

luistelijoille 
o Itäisellä alueella järjestetään tähtisarjojen aluefinaali 
o Kaakkoisella alueella järjestetään neljä aluekilpailua sarjoille 

minit/tintit/taitajat ja erikseen silmut/aluesarjat. Näistä neljäs on 
aluefinaali.  

 
Mikäli seura järjestää tähtisarjojen kutsukilpailun, jossa mukana ovat 
myös aluesarjat, toivotaan että mukaan kutsutaan molempien alueiden 
aluesarjalaiset mutta vain oman alueen muut tähtisarjalaiset. 

 
MUODOSTELMALUISTELU: 

• ML: valtakunnalliset kutsukilpailut, ei erillistä aluetoimintaa 
o aluemestaruuskilpailu on idän, kaakon ja hämeen yhteinen ja se 

järjestetään Kouvolassa 241.2016 (KouJT) 
 

5. Itäisen, Kaakon, Hämeen ja Uudenmaan alueen kilpailuyhteistyö (A-silmujen 
timanttifinaali)  
Järjestämisvuorossa Helsingin alue. 

• Päätettiin että mukaan pääsee kummankin alueen 7 parasta A-silmua 
aluemestaruukilpailun perusteella (Mikäli Timanttifinaalin ajankohta on 
ennen aluemestaruuskilpailua, ilmoitetaan valintakriteerit muiden 
kilpailujen pohjalta. Tiedotetaan lisää kun ajankohta selviää) 

 
6. Testiasiat 

Todettiin että testejä on järjestetty seuravetoisesti ja niistä löytyy tietoa STLL:n 
sivulta / Figure Centrestä. Ei nähty tarpeelliseksi järjestää aluevetoisesti. 

 
7. Koulutustarve alueilla 

Joensuu ilmeisesti järjestämässä LKOP-koulutusta ensi keväänä. Myös 
Lappeenrannassa (SaiML) olisi tarvetta LKOP:lle. Nina ja Jonna selvittävät 
aluepäälliköiden tapaamisessa syyskuun 4.-5. päivä tilanteen ja infoavat JoKaa ja 
SaiML:ta.  

http://koujt.sporttisaitti.com/stll-itainen-kaakkoinen-alue/kilpailukalenteri/


 
8. Alueasioista tiedottaminen 

Jatketaan edelleen tiedottamista alueiden yhteisen nettisivun kautta:  
http://koujt.sporttisaitti.com/stll-itainen-kaakkoinen-alue/ 
kunnes FigureCentren kehitys etenee ja päästään siirtymään sinne. 
Lisäksi tarvittaessa tiedotetaan myös sähköpostitse seurakyselyyn ilmoitettuihin 
alueyhteyshenkilöiden osoitteisiin. 

 
9. Kevätkokoukset 2016 

Kaakkoisen mahdollisesti kotkan aluekilpailun yhteydessä 19.-20.3.2016 
Itäisen mahdollisesti 30.1.2016 KuLsin kisojen yhteydessä. 

 Aluepäälliköt tiedottavat ajankohdista lähempänä kokousta.  
 

10. Muut asiat 
Keskusteltiin seuraavista asioita: 

• voisiko luistelijoiden sportti-ID:n kysyä kilpailuilmoittautmisen yhteydessä 
• kaikkien seurojen yhteiskäyttöön tarvittaisiin ’seuranvaihtolomake’, joka 

siirtyisi luistelijan mukana vanhasta seurasta uuteen ja siinä selvitettäisiin 
seuran vaihdon esteettömyys 

• vastaava lupapohja valokuvaukselle ja kuvien julkaisemiselle 
Nina ja Jonna selvittävät asioita aluepäälliköiden tapaamisessa syyskuun 4.-5. 
päivä. 

 
11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.58. 

http://koujt.sporttisaitti.com/stll-itainen-kaakkoinen-alue/

