ALUEKOKOUS kevät 2016
Aika
Paikka

13.05.2016 klo 18.00
Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Taitajantie 2, käynti on Pellervontieltä

1. Kokouksen avaus ja osallistujat
Nina Salmela-Mäkelä avasi kokouksen klo 18.05. Osallistujat esittelivät itsensä.
Osallistujalista liitteenä.
2. Katsaus menneeseen kauteen + palautetta uudesta kilpailujärjestelmästä
Tähtikisoja todettiin olleen reilusti, jopa liikaa (osa kokenut, että kaikissa kisoissa
samat kilpailijat vastassa). Aluefinaalia ei koettu yhtä tärkeäksi kisaksi kuin
aiemmin aluemestaruuskilpailu. Toisaalta aluekisat olivat helppoja valmentajille,
kun kaikki luistelijat pääsivät mukaan.
A-silmuilla ollut liian vähän kisoja alueella. Pyritään tulevalla kaudella
varmistamaan, että heille saadaan tarpeeksi kisoja idän+kaakon alueella.
Päätettiin jatkaa aluecup-järjestelmää kaikilla tähtisarjoilla niin, että aluecupkisoja järjestetään kaksi syksyllä ja kaksi keväällä. Kaikki kaakkoisen alueen
seurojen tähtisarjalaiset kutsutaan näihin aluekilpailuihin. Lisäksi alueella
voidaan järjestää kutsukilpailuja, joihin voi kutsua myös alueen ulkopuolisten
seurojen luistelijoita.
ISU-sarjoissa jatketaan kilpailuyhteistyötä itäisen alueen kanssa.
3. STLL Sääntömuutosehdotukset, Aluesäännöt
Keskusteltiin sääntömuutosehdotuksista. Ei nähty tarpeelliseksi jättää
kommentteja ehdotuksista alueellisella tasolla.
Käytiin kaudella 2015-2016 käytössä olleet aluesäännöt pintapuolisesti läpi ja
päätettiin, että muokataan sääntöjä kesän aikana, jos on tarpeen, ja kun STLL:n
sääntömuutokset astuvat voimaan. Hyväksytään aluesäännöt syksyn
aluekokouksessa elokuussa. Keskusteltiin tarpeesta määritellä aluesäännöissä:
• Suositus taitajien ja aluesarjalaisten harjoittelumäärästä (taitajat max. 3 x
vko vs. aluesarjat enemmän)
• Linjaus silmuissa (mineissä?) kilpailleet eivät voi kilpailla taitajissa.
• Aluesarjojen yhdistämisestä kilpailuissa, jos ilmoittautuneita alle 5/sarja.

4. Alueen luistelijat ja joukkueet 2016 -2017
Kerätään tiedot STLL:n seurakyselyn perusteella. Todennäköisesti määrät eivät
muutu suuresti 2015-2016 määristä (tiedot alueen nettisivulla)
5. Alueen kilpailut 2016-2017
Käytiin läpi jo tiedossa olevat kilpailupäivämäärät ensi kaudelle. Todettiin, että
KTL:n ja KoTan kilpailutiedot ovat tulossa. LRL:n, LrTL:n ja MSC:n mahdollisista
kilpailuista ei ole tietoa. Seurojen kilpailut on listattu alueen nettisivulla:
http://koujt.sporttisaitti.com/stll-itainen-kaakkoinen-alue/kilpailukalenteri/
(tiedot päivittyvät)
6. Aluemestaruuskilpailut, kevät 2017
• YL/kaikille tähtisarjoille järjestetään 4 aluecup-kilpailua
• YL/ISU aluemestaruuskilpailu: Itäinen alue luvannut järjestää keväällä
itäisen + kaakkoisen alueen ISU-sarjalaisille yhteiset
aluemestaruuskilpailut
• ML-aluemestaruus (itä+kaakko+häme): Itäinen alue järjestämisvuorossa
7. Timanttifinaali / A-silmut
Järjestämisvuorossa kaakkoinen alue (2014 itä, 2015 Häme, 2016 Hki). Sovittiin,
että Timanttifinaali järjestetään 11.2.2017 Mikkelissä (jos ajankohta sopii muille
alueille). Selvitetään osallistuvien alueiden aluepäälliköiden kesken miten
menetellään, jos finaalipaikan saanut luistelija vaihtaa sarjaa ennen finaalia
(kaikille alueille sama käytäntö).
8. Koulutus alueella
Keskusteltiin koulutustarpeista. Vaihtoehtoja: askeltekniikkaa tai
piruettikoulutusta valmentajille, henkisen valmentamisen / valmentautumisen
koulutusta seuratoimihenkilöille + valmentajille (+luistelijoille), tai mahdollisesti
näiden yhdistäminen. Selvitetään kouluttajien aikatauluja ja mahdollisuutta pitää
koulutus/koulutukset pe 12.8. (tai 13.-14.8.) Porvoossa.
Lisäksi tiedoksi: marraskuun lopussa ML seuratuomarikurssi Kouvolassa ML
kansallisten sarjojen 1. valintakilpailun yhteydessä.
9. Alueen projektirahan käyttö 2016-2017
Vuoden 2016 alueraha anotaan kohdassa 8 mainittuihin koulutuksiin.
Lisäksi selvitetään LKOP-koulutusta edeltävien kurssin järjestämistä alueellisesti
liikunnan aluejärjestön kautta.
10. Alueasioista tiedottaminen
Tiedotus hoidetaan pääosin sähköpostitse.
Pyritään siirtämään kaakkoisen alueen nettisivu KouJT:n sivun alta Sporttisaitin
ilmaispalveluun.

11. Syyskokous 2016
Porvoossa 12.8.2017 (tai 13.-14.8.)
12. Muut asiat
Helena Raski kertoi STLL:n viestintäryhmän terveisiä: tulossa STLL:n
viestintäsuunnitelma ja tiedotusohje.
13. Kokouksen päättäminen
Nina Salmela-Mäkelä päätti kokouksen klo 19.34.

