
 
 
ALUEKOKOUS  kevät 2017 
 
 
Aika  to 11.05.2017 klo 18.30 
Paikka  Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Taitajantie 2 
 
 

1. Kokouksen avaus ja osallistujat 
Avattiin kokous klo 18.37 ja kukin osallistuja esittäytyi. 
Osallistujalista liitteenä. 
 

2. STLL:n terveiset ja asiat  
Käytiin läpi kaakkoisen alueen 2016 toimintakertomus, joka on toimitettu STLL:lle helmikuussa. 
Nina kertoi terveiset seuraseminaarista ja aluepäälliköiden tapaamisesta 21.-22.4.2017: 

• kilpailujärjestelmä herättänyt keskustelua kaikilla alueilla, alueellisia kommentteja 
kerätään parhaillaan  

• Koko Suomi luistelee terveiset ja jatkosuunnitelmat, Luistele mun kaa –tuotteistus ja 
jatkosuunnitelmat, kuntoluisteluohjaajakoulutus mahdollsesti tulossa 

• STLL:n työryhmien kausia loppumassa, uusiin voivat kaikki halukkaat  hakea pian 
• Seuraseminaarista: EU-tietosuoja-asetus: STLL ottaa koppia ja miettii mitä kautta luvat 

yms vaaditut asiat saadaan keskitetysti hoidettua (jopa: Olympiakomitea > liitot > 
aluejärjestöt >seurat malli ? ) 

• Seuraseminaarista: kurinpitoasiat: tärkeää sisällyttää seuran sääntöihin 
• Markkinointi: Mila Kajakselta saa MM-kisakuvia markkinointikäyttöön 

 
uusi kilpailujärjestelmä 

Keskusteltiin uudesta kilpailujärjestelmästä, missä on yhdistetty ML- ja YL-sarjoja. Käytiin 
myös läpi pääkohdat STAV:in laatiman aihetta koskevan kyselyn tuloksista. Alueen 
kommentit järjestelmästä: 

 
Yleisesti koettiin omituiseksi, että asiasta ei kysytty ennakkoon, tai siitä ei informoitu mitenkään, vaan se tuli 
ilmi kun kauden 2017-18 kisat tulivat hakuun. Moni seura jätti hakematta kisoja, koska osaamista on vain 
jomman kumman lajin kisojen järjestämisestä ja tarkempaa tietoa miten kilpailut oli ajateltu rakennettavan, 
ei ollut saatavilla. 
STLL/Kaakkoisen alueen seurat toivovat, että STLL ohjeistaa järjestävät seurat kunnolla (pelkkä SK ohjeistus 
ei yhdistelmäkisoissa riitä), jotta kilpailut varmasti sujuvat (mm. verryttelyjen järjestäminen herätti 
kysymyksiä) ja kartoittaa kilpailujen jälkeen miten ne ovat sujuneet, missä on ollut haasteita ja miten 
seuraavat kisajärjestäjät voivat niistä ottaa opikseen. 
Seurat, joissa yl sekä ml, näkivät yhdistelmäkilpailut hyvänä keinona saada kaikki vanhemmat talkoilemaan 
yhdessä yli lajirajojen. Toisaalta, kisojen hajauttaminen lisää valmentajien kisapäivien määrää, ja siten 
sijaisten tarvetta seuroissa. Tämä on haaste etenkin pienissä seuroissa/ kaupungeissa. 

 
 
 



3. Alueen luistelijat ja joukkueet 2017 -2018  
Todettiin, että seurojen odotetaan päivittävän tietonsa STLL:n uusien nettisivujen kautta, ja 
jatkossa luistelijamäärät saataneen sitä kautta. Tiedot päivitetään alueen nettisivulle 
mahdollisuukisen mukaan. 
 

4. Alueen kilpailut 2017-2018 
Päätettiin, että ISU-sarjojen osalta jatketaan kilpailuyhteistyötä itäisen alueen kanssa (sovittu 
etukäteen itäisen alueen aluepäällikön kanssa). 
Sovittiin, että alueella järjestetään tähtisarjoille 4 aluekilpailua, joihin ei ole karsintaa. Alustavasti 
sovittu: 
• 4./5.11.2017  HaTaL   - tähtisarjat (sis. B-silmut+aluejuniorit) 
• 3.12.  ML   tai  25.-26.11. tai  9.-10.12.   ???   -  tähtisarjat (sis. B-silmut+aluejuniorit) 
• 13.1. KTL tai 20.-21.1. ??   - tähtisarjat (ei B-silmut+aluejuniorit) 
• 17.-18.3.2018  ???   - tähtisarjat  (ei B-silmut+aluejuniorit) 
• B-silmut+aluejuniorit kevään aluekisat ISU-kilpailujen yhteydessä, ISU-arvioinnilla: PTL ja ? 
 
A-silmuille nimetään syksyn aluekokouksessa ne kilpailut, joiden perusteella määräytyy season 
best-tulos Timanttifinaaliin. 
 
HALUKKAAT JÄRJESTÄJÄT VOIVAT ILMOITTAUTUA NINALLE (ninajsa@gmail.com) 
 

• Aluemestaruuskilpailut, kevät 2018  
o YL/tähtisarjoille neljä aluekilpailua, ei aluemestaruutta 
o YL/ISU: itäinen+kaakkoinen alue/KuLS järjestää  
o ML (Häme+Kaakko+Itä): Tampere, Tappara järjestää tammi-helmikuun 

vaihteessa 
• Timanttifinaali / A-silmut (Helsinki, Itä, Kaakko, Häme yhteinen)  

o Kaakko/ PTL järjestää, mahdollisesti 10. tai 11.3.2018 
 
4. Aluesäännöt  
Sovittiin, että pidetään lähtökohtaisesti ennallaan ja katselmoidaan tarkemmin elokuun 
aluekokouksessa. 
 
5. Alueen projektirahan käyttö 2017-2018 
Sovittiin, että valmetanjat saavat järjestää syksyksi valmentajapäivän, joka voi pitää sisällään 
koulutusta verkostoitumista tai mitä tarpeellisimmaksi kokevat. Mervi organisoi asiaa. Tähän on 
käytettävissä noin puolet alueen projektirahasta. 
Lisäksi sovittiin, että jos hyviä ideoita löytyy, voidaan syksyn aluekokouksen yhteydessä järjestää 
seuratoimijoille koulutusta tai virkistystoimintaa (aiheena esim- kisajärjestely-yhteistyö) 

• Koulutus alueella 
Sovittiin, että alue tarjoaa edelleen mahdollisuutta nuorille ohjaajille osallistua VOK-
moduuleihin (Taitoharjoittelu (3h) ja Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa 
(3h)) Kymenlaakson Liikunnan järjestäminä ja alueen maksamana keväisin ja syksyisin. 

 
6. Alueasioista tiedottaminen 
Alueen nettisivu: https://stllkaakkoinenalue.sporttisaitti.com/ 
 ja sähköpostilista 
 
 



7. Syyskokous 2017 
Alustavasti sovittiin: 18.8.2017 Kouvolassa, tai jos joku seura haluaa järjestää/ideoida kokouksen 
yhteyteen jotakin aktiviteettia (luento, koulutus...), niin varapäivänä la 19.8. ja aluerahaa voidaan 
tähän käyttää. Ideoita saa esittää Ninalle! 
 
8. Muut asiat 
• Sovittiin, että seuran ilmoittavat uusien valmentajiensa yhteystiedot mahdollisimman pian 

Mervi Liimataiselle alueen valmentajaverkoston ylläpitoa varten! 
mervi.liimatainen.ml@gmail.com 
 

• Kaikkien alueen seurojen toivotaan järjestävän kilpailuja tasapuolisesti, ettei 
järjestämisvastuu jää pelkästään toisten seurojen harteille.  

 
9. Kokouksen päättäminen 
Päätettiin kokous klo 20.20 

mailto:mervi.liimatainen.ml@gmail.com

