STLL:N KAAKKOISEN ALUEEN ALUEKOKOUS SYKSY 2016
Aika
Paikka

19.08.2016 klo 18
Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus

Taitajantie 2, Kouvola (käynti Pellervontien kautta)

1. Kokouksen avaus ja osallistujat
Klo 18.05, edustettuna KTL, ML, SaiML, KooKooJT
Poissa: HaTaL, KoTa, PTL, LrTL, LrL, LoTTa, MSC
Osallistujalista liitteenä.
Kokouksen aluksi keskusteltiin aluetoiminnasta, sen tarkoituksesta ja tavoitteista.
Todettiin, että aluetoiminta ei ole yhdistystoimintaa, vaan lähiseurojen verkosto.
STLL on nimennyt kunkin alueen aluetoiminnalle vetäjän ja tälle työparin, jotka
toimivat alueen seurojen viestinviejinä STLL:n suuntaan ja suunnasta, sekä oman
alueen seurojen koollekutsujina noin kaksi kertaa vuodessa (kevät- ja syyskokous).
Aluetoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, ja sen tavoitteena seurojen yhteisen
kilpailutoiminnan koordinointi, koulutuksien ja muun toiminnan järjestäminen
alueella yms. Alueen seuroilta odotetaan aktiivista osallistumista toimintaan, ja
kilpailujen järjestämisen lisäksi esim. koulutus- tai vastaavien tapahtumien ideointia
ja järjestämistä (veto/järjestelyvastuu seuralla, aluetoimintaan nimetyt henkilöt
taustalla, aluerahoituksen käyttö mahdollista). Aluetoiminta tarvitsee kaikkia alueen
seuroja ollakseen toimivaa.
2. Aluesäännöt 2016-2017: kaakko + itäinen
Kaakkoisella alueella päätettiin järjestää neljä aluekilpailua kaudella 2016-2017.
Sarjat: tintit, minit, aluesarjat, taitajat, silmu-B: kaikki samassa aluekilpailussa
Aluekilpailuun kutsutaan kaikki oman alueen seurat ilman karsintaa. (Jos kuitenkin
aikataulu- tai muista painavista syistä karsintaa on pakko tehdä, etusijalle asetetaan
ne seurat, jotka ovat tällä tai edellisellä kaudella järjestäneet aluekilpailuja)
Kutsukilpailuun järjestäjä saa valita kutsuttavat seurat.
A-silmuille järjestetään kaudella 2016-2017 aluecup, johon kuuluu 3 kilpailua +
timanttifinaali. Timanttifinaaliin pääsee aluecupin season best-tuloksen perusteella.
3. Kauden 2016-2017 kilpailuasiat
•

YL: ISU-kisat (kaakko + itäinen järjestävät yhteiset ISU-kisat)
o ISU-sarjojen Aluemestaruuskilpailu: KooKooJT 25.3.
o Lisäksi Kaakkoinen alue järjestää A-silmuille kolme cup-kilpailua: 29.10.16
PTL, 2.12.16 KTL, 6.-8.1.17 ML

•

YL: Tähtikisat (kaakko / itäinen järjestävät erikseen)
o Kaakkoisella alueella järjestetään tähtisarjoille neljä aluekilpailua, joihin
kutsutaan kaikki oman alueen seurojen tähtisarjat ilman karsintaa. (kts.
aluesäännöt)
Kaudella 2016-17 kilpailut järjestetään: 2.10.16. KTL, 19.11.16 ML,
14.1.17 TL, 12.2.17 HaTaL

•

Itäisen, Kaakon, Hämeen ja Uudenmaan alueen kilpailuyhteistyö: A-silmujen
timanttifinaali
o järjestämisvuorossa Kaakkoinen alue
 vahvistettiin valintakriteerit: A-silmucupin season best-tuloksen
mukaan (kts. aluesäännöt)
 valittiin järjestäjäksi: ML 11.2.2017

•

ML: valtakunnalliset kutsukilpailut
o aluemestaruus (Itä+Kaakko+Häme+ Uusimaa yhteinen): Järjestää KuLS
28.1.2017

4. Alueelliset koulutusasiat
Keskusteltiin koulutustarpeista ja ideoista:
•

Syyskokouksen yhteyteen suunniteltu henkisen valmennuksen päivä ei
toteutunut kouluttajan kiireiden vuoksi. Henkinen valmennus –kulutus on sovittu
järjestettäväksi la 17.9. (kouluttaja Päivi Frantsi) Kouvolassa klo 13(?). Koulutus
toteutuu jos osallistujia vähintään 20. Ilmoittautumiset Ninalle tai alueen
nettisivun kautta elokuun loppuun mennessä.

•

Piruettikoulutus valmentajille: kysytty Susanna Haaralaa, joka on ehdottanut
arkiaamupäivää Porvoossa. Mervi selvittää valmentajien kanssa sopivaa
ajankohtaa.

•

Tarve VOK1-YHDISTELMÄKOULUTUKSELLE: Taitoharjoittelu (3h) ja Oppiminen ja
opettaminen harjoitustilanteessa (3h) alueella: sovittiin että tehdään seuroille
pikainen kysely tarpeesta. Jos tarvetta on useammalla seuralla, koulutus voidaan
järjestää alueen yhteisenä (3+3 h peräkkäin)

Koulutusjärjestäjiä ja -ideoita otetaan mielellään vastaan. Eli olkaa aktiivisia ja
ilmoittakaa ideoistanne. Koko alueen seuroille avoimeen koulutukseen voi saada
aluerahaa.
5. Alueasioista tiedottaminen

Alueella on uusi nettisivu: http://stllkaakkoinenalue.sporttisaitti.com/
Lisäksi tiedotusasioita ilmoitellaan sähköpostitse
6. Kevätkokous 2017
12. tai 19. 5.2017 pe Kouvolassa
Päätettiin että aluekokoukset pidetään pääasiassa Kouvolassa, sillä se on
sijainniltaan alueen keskellä ja kaikilla seuroilla on max tunnin matka kokoukseen.
7. Muut asiat
Ei ollut.
8. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 19.40

