
 
 

 

ALUEKOKOUS kevät 2018 

 

Aika  pe 25.5.2018 klo 18.00 
Paikka Ravintola Neville, Kammari-kokoustila, Salpausselänkatu 27, 45100 Kouvola 
 

1. Kokouksen avaus ja osallistujat 
 
Puheenjohtaja Nina Salmela-Mäkelä avasi kokouksen kello 18.03.  
 
Osallistujat seuroittain 
 
HaTaL  Tatiana Ponomareva 
  Riitta Tyni 
KoTa  Elena Kokk 
  Lempi Kokk 
KKJT  Nina Salmela-Mäkelä 
  Helena Raski 
  Jenni Reiman 
KTL  Auli Räihä 
  Olivia Tuuva 
LRL  Hanna Salojärvi 
  Noora Pitkänen 
ML  Mervi Liimatainen 
PTL  Leena Eriksson 
  Essi Bruun 
SaiML  Tiia-Maria Myyry 
STLL  Eeva Sunnari 
 

2. STLL:n kuulumiset 
 
Eeva Sunnari oli paikalla Suomen Taitoluisteluliiton edustajana. Hän kertoi STLL:n kuulumisia.  
- Lisenssien hankinta on ajankohtaista. Lisenssien ostamisesta on tarkempaa infoa liiton sivuilla 

ja seuroille lähetettävässä Sähkärissä. SuomiSport on vielä käytössä, mutta uusi 
seurapalvelujärjestelmä otetaan käyttöön tulevaisuudessa.  

- Keskusteltiin luistelukoululisenssistä. Luistelukoululisenssin 2 harjoituskertaa/viikko voidaan 
tulkita 2 jääharjoittelukerraksi.  

- Seurojen tulisi päivittää seurojen yhteystiedot ja luistelijatiedot STLL:n sivujen kautta 
mahdollisimman pian. Tietoja voi päivittää vähitellen sitä mukaa kuin tulevan kauden luistelijat 
sarjoineen vahvistuvat.  
https://www.stll.fi/seurat/kirjautumisohjeet/ 

- Liiton tapahtumista on tulossa tietoa ja mainoksia seuroille. Mainoksia pyydetään laittamaan 
näkyville ja seuroja aktivoitumaan lipunmyynnissä. Kilpailuihin on tulossa myyntiin 
fanipaketteja, ja tapahtumien yhteyteen on tulossa myös valmentajien täydennyskoulutusta ja 
mentorointia. 

https://www.stll.fi/seurat/kirjautumisohjeet/


 
o Finlandia Trophy 
o Muodostelmaluistelun MM-kilpailut 
o Ice Skating Tour yhdessä Luisteluliiton kanssa 

- Keskusteltiin menneellä kaudella Ice Skating Tourin järjestämiseen liittyvistä ongelmista, mm. 
tiedonkulkuun liittyen. Tulevalla kaudella tapahtumaa kehitetään. Kiertueen kalenteri laaditaan 
niin, että tapahtumat järjestettäisiin etenevästi paikkakunnalta toiselle eikä ristiin rastiin 
ympäri Suomen.  

- Seurat voisivat hyödyntää STLL:n laatimaa Koko Suomi luistelee -konseptia. Liitolta on saatavilla 
tapahtumaan kahden tunnin valmiiksi suunniteltu ohjelmapaketti, jota voi käyttää vapaasti. 
Seura voi muokata siitä haluamansa tapahtuman.  

- Muita seuran tuotteita mm. Luistele mun kaa, perheluistelu, Skate Fit, Skate Balance. Näistä on 
seuroille saatavilla materiaalit.  

- STLL on mukana Nuorten Akatemian Sporttitetissä. Sporttitetti tarjoaa nuorelle mahdollisuuden 
suorittaa TET-jakso liikuntaseurassa yhteistyössä oman lajiliiton kanssa.  
Lisätietoa: https://www.stll.fi/seurat/tuki-ja-varainhankinta/ 

- Koulutustapahtumia on julkaistu liiton sivuille: https://www.stll.fi/liitto/koulutukset/ Ohjaajan 
ja valmentajan koulutuspolkuun on tulossa muutoksia 2019. Lisätietoa on tulossa syksyllä. 
Valmentajakoulutukseen integroidaan testikoulutus, eli testijärjestelmä on osana 
valmentamisen koulutusta. Näin vahvistetaan valmentajien osaamista testejä silmällä pitäen.  

- Sinettiseurat (13) ovat siirtyneet Tähtiseura-järjestelmään. Uudessa järjestelmässä mukana 
ovat myös aikuiset ja huippu-urheilu. Syksyllä tulossa Tähtiseura-seminaari, johon voivat 
ilmoittautua myös ne seuran, joilla ei vielä ole sinettiä. Ilmoittautuminen on auennut 
toukokuussa 2018. Lisätietoa: https://www.stll.fi/seurat/tahtiseurat/ 

 
3. Aluetiimin jatko: aluepäällikkyys ja valmentajien edustaja 

 
Keskusteltiin Hämeen alueen mallista, jossa aluepäällikön tehtävä kiertää seuroittain parin vuoden 
välein. Päätettiin ottaa vastaava malli Kaakkoiselle alueelle niin, että perättäisinä vuosina vaihtuvat 
seuratoimihenkilöiden edustaja ja valmentajien edustaja.  
 
Tällä hetkellä seuratoimihenkilöitä edustava Kaakkoisen alueen aluepäällikkö Nina Salmela-Mäkelä 
(KKJT) on jäämässä pois tehtävästä. Hänen seuraajakseen valittiin Helena Raski (KKJT). Valmentajien 
edustaja Mervi Liimatainen jatkaa tehtävässään vielä vuoden, mutta hänen seuraajakseen valittiin 
jo nyt Noora Pitkänen (LRL), joka aloittaa jo tehtävään tutustumisen.  
 
Sovittiin, että linjataan tarkemmin, miten tehtävät jakautuvat toimihenkilöedustajan ja 
valmentajaedustajan kesken. Valmentajan alaisuuteen voisivat kuulua esim. sääntöasiat ja 
valmentajien koulutuspäivän järjestäminen.   
 
Eeva Sunnari mainitsi tässä yhteydessä, että STLL:n aluerahakäytänteet muuttuvat. Aluetoiminnalle 
avataan omat kustannuspaikat, joten kulut ja maksut hoituvat jatkossa liiton kautta. Aluepäällikön 
kanssa sovitaan raportoinnista. Liiton talousasioista vastaa Minna Fernelius.  
  

4. Alueen kilpailut 
Vahvistettiin alueiden kilpailukalenteri (liitteenä).  
- Crystal Cup siirtyy ajankohtaan 28.–30.9.18. 
- HaTaL järjestää 17.11. ISU-kilpailut. Alueen ISU-osaajat tarjoavat apuaan ISU-kisojen 

järjestämisessä. 
- KTL vahvistaa vielä kilpailupäivänsä. 

https://www.stll.fi/seurat/tuki-ja-varainhankinta/
https://www.stll.fi/liitto/koulutukset/
https://www.stll.fi/seurat/tahtiseurat/


 
 

5. Aluesäännöt 
Päätettiin irtaantua idän alueen yhteisistä säännöistä. Kaakkoinen alue noudattaa tästä kaudesta 
lähtien omia aluesääntöjään. Säännöt liitteessä. 
 

6. Alueen luistelijat ja joukkueet 2018–19 liitteessä. 
 

7. Projektirahan käyttö 
 
Päätetään projektirahan käytöstä elokuun aluekokouksessa. Tässä vaiheessa keskusteluissa nousi 
toiveita mm. valmentajille tarjottavasta koulutuksesta, luistelijoille lihashuolto- tai 
esiintymiskoulutuksesta, seuratoimihenkilöille ISU-kilpailuiden järjestämiseen liittyvästä 
koulutuksesta.  
   

8. Alueasioista tiedottaminen 
Seuroja pyydetään päivittämään yhteystietonsa ja sähköpostiosoitteensa. Aluekokouksen muisto 
jaetaan alueen seuroille sähköpostilla. Alueen kotisivujen osoite on 
https://stllkaakkoinenalue.sporttisaitti.com/. Sivua päivitetään kesän aikana.  
 

9. Syyskokous 2018 
Aluekokous järjestetään 10.8.2018 Kouvolassa 
 

10. Muut asiat 
Ei muita asioita. 
 

11. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.00. 
 
 
 
 
Muistion vakuudeksi: Helena Raski 
 

https://stllkaakkoinenalue.sporttisaitti.com/

