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Paikka

18.08.2017 klo 17
Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus

Taitajantie 2, Kouvola (käynti Pellervontien kautta)

1. Kokouksen avaus ja osallistujat
Aluepäällikkö Nina Salmela-Mäkelä avasi kokouksen klo 18.06. Juotiin kahvit ja
käytiin läpi osallistujien esittelykierros. Osallistujalista liitteenä.
2. Kauden 2017-2018 kilpailuasiat
• Alueen kilpailukalenteri: käytiin läpi ja päivitettiin. Löytyy alueen
nettisivulta: https://stllkaakkoinenalue.sporttisaitti.com/kilpailuasiat/
o
o

YL: ISU-kisat ovat edelleen kaakkoisen ja itäisen alueen yhteisiä
ISU-sarjojen Aluemestaruuskilpailun järjestää KuLS 17.-18.2.2018

•

YL: Tähtikisat järjestetään alueilla (kaakko / itäinen) erikseen
o Päätettiin mitkä ovat kaakkoisen alueen Tähtisarjojen aluekilpailut kaudella
2017-18 (merkitty kilpailusivulle ja –kalenteriin), linkki yllä

•

Itäisen, Kaakon, Hämeen ja Uudenmaan alueen kilpailuyhteistyö (A-silmujen
timanttifinaali)
o järjestämisvuorossa Kaakkoinen alue: vahvistettiin järjestäjäksi PTL 10.3.
Porvoossa
o vahvistettiin valintakriteerit: Timanttifinalistit valitaan A-silmujen
aluekilpailuiksi nimettyjen 3-4 kilpailun season best-tuloksen perusteella, linkki
kilpailutietoihin yllä

•

ML: kilpailukalenteri koostuu valtakunnallisista STLL:n ja kutsukilpailuista
o aluemestaruus (Itä+Kaakko+Häme+ Uusimaa yhteinen): Tappara järjestää
tammi-helmikuussa

3. Aluesäännöt 2017-2018: kaakko + itäinen
Käytiin läpi kaakkoisen ja itäisen alueen yhteiset säännöt ja vahvistettiin ne.
Säännöt löytyvät alueen nettisivulta:
https://stllkaakkoinenalue.sporttisaitti.com/kilpailuasiat/
4. Muu aluetoiminta

•

Valmentajapäivä: järjestetään alueen valmentajille yhteinen
valmentajapäivä vuoden 2017 aikana. Mervi Liimatainen koordinoi, ja
kyselee valmentajien kiinnostusta päivän sisällön ja ajankohdan suhteen.

5. Alueelliset koulutusasiat ja muut asiat
LOP-koulutukseen osallistumiseksi vaaditaan esitietoina aluejärjestöjen
järjestämät VOK-moduulit:

1) Oppiminen ja opettaminen harjoitustilateessa (3 h)
2) Taitoharjoittelu (3h)
1) järjestetään Kouvolassa, Aktiivin tiloissa 22. tai 23.9., päätettiin että alue tarjoaa nuorille
ohjaajille mahdollisuutta osallistua koulutukseen alueen kustantamana (45€/osallistuja)
2) järjestetään keväällä vastaavasti kuin 1) nyt syksyllä

Lisäksi keskusteltiin
• Kilpailunjärjestäjien koulutus / verkostoituminen (ISU-paperi/konekisat):
kartoitetaan seurojen kiinnostusta / Nina laatii kyselyn alueen seuroille
• Alueen yhteiset retket esim. Finlandia Trophyyn tms
• Jos jollakin seuralla on ideoita ja halukkuutta järjestää koulutusta tai
tapahtumia, joihin alueen muutkin seurat voivat osallistua: ehdotuksia
otetaan vastaan ja aluerahaakin näihin voidaan hieman käyttää
6. Alueasioista tiedottaminen
https://stllkaakkoinenalue.sporttisaitti.com/
sähköpostilista (tiedot löytyvät alueen nettisivulta)
7. Kevätkokous 2018
alustavasti pe 18.5.2018 Kouvolassa klo 17
8. Muut asiat
• Janne Korhonen (STLL:n liittohallituksen jäsen) kertoi terveiset STLL:stä:
o
o
o
o
o
o

•

Alueen seurojen toive STLL:n suuntaan:
o

•

MM-kisojen tulos noin 3 M€
STLL:n sääntöjä ja kilpailusääntöjä ollaan muuttamassa: esim. YL+ML-kilpailujen
yhdistäminen on osa tätä
Ehdotuksia STLL:n sääntöihin voi esittää Jannelle tai Anne Fagerströmille
Tietosuoja-asetuksesta on tulossa seuroille ohjeita STLL:stä
Tuomareiden saatavuuskalenteri on luotu ja tulossa käyttöön. Ei vielä avoin
kisajärjestäjille.
Keskusteltini testien tarpeellisuudesta nyt kun ne ovat olleet käytössä
muutaman vuoden. Testit koettiin tarpellisina ja hyvinä.
tiedotusta lisää ja ajoissa (esim. lisenssimuutoksen tiedottaminen ei
onnistunut)

Keskusteltiin STLL:n lisenssimuutoksesta:
o

Tiedotus muutoksesta tuli liian myöhään, käytännössä seuratoimijat lukivat sen
nettisivuilta lisenssien hankinnan yhteydessä

o

o

•

Seuratoimijat eivät osanneet vastata jäsenistön kysymyksiin lisenssista, koska
tietoa ei oltu saatu (asettaa seuratoimijat hankalaan asemaan, kun tietää pitäisi
mutta ei tiedetä -> huono kuva seuratoiminnasta)
Keskusltetiin karsiiko lisenssi’pakko’ harrastajia, koska laji koetaan jo
muutenkin kalliina: olisiko harrastajalisenssi voinut olla hinnaltaan nimellinen,
jotta sen perusteena oleva luistelijamäärien rekisteröinti olisi täyttynyt, mutta
kalleus ei olisi noussut esille?

Kysymyksiä STLL:lle:
o
o

Kuka vahtii että lisenssit on hankittu ja miten (harrastajille)?
Miten ensimmäisillä harjoituskerroilla sattuvien tapaturmien kanssa toimitaan?
Seurat eivät voi mielestämme velvoittaa, että esim. uusi harrastaja, joka tulee
kokeilemaan lajia, on hankkinut lisenssin ja vakuutuksen ennen 1.
harjoituskertaa (jos vaaditaan, saattaa karsia kokeilijoita)

9. Kokouksen päättäminen
päätettiin kokous klo 19.10

Liitteet: osallistujalista

