
 
 
 
 
 
STLL:N KAAKKOISEN ALUEEN ALUEKOKOUS SYKSY 2019 
 
Aika  29.8.2019 klo 18 
Paikka  Nevillen kammari, Salpausseläntie 27, Kouvola 

(oma sisäänkäynti Neville-ravintolan ovea vastapäätä) 
 

  
  
 
 

1. Kokouksen avaus ja osallistujat 
 

2. STLL:n ajankohtaiset kuulumiset 
 

2.1 YL perustestiuudistus 

- Perustestejä muutetaan nyt ensimmäistä kertaa (elementtitestejä on muutettu 

aikaisemminkin). 

- Jos ei ole kilpailusarjan vuoksi pakko aloittaa nyt uutta perustestiä, ei kannata aloittaa 

ennen uudistuksen voimaan tuloa 1.1.2020. 

- Testivideot tehdään syksyn 2019 aikana. 

- Testit sisältävät perusliikkeitä, joita kuuluisi olla mukana valmennuksissa. Mm. Olga, 

Merja ja Nuriya ovat olleet miettimässä testien sisältöjä. 

- Perustestejä tulee yksi taso lisää. Joitain tasoja on helpotettu ja lisätty uusia 

perusliikkeitä. 

- Vapaaehtoiset uusien testien testaajat Sirkka Kaipio ja Susanna Malinen ovat testanneet 

ja antaneet palautteensa. Tämän pohjalta uudistusta tehdään loppuun. 

- Noviisien ja B-silmujen ei tarvitse enää suorittaa testejä, jos kilpailukutsussa näin ei 

mainita. 

- Arvioijien arviointipöytäkirjapohjiin tulee kirjata, jos henkilöllä on uusi 8- alkava sportti-

id-tunnus. 

- Testeihin tullaan vasta, kun liikkeet osataan. Valmennukselle muistutettava. 

- Elementtejä voi suorittaa IC-kilpailuissa, lohko/valinta- ja loppu/SM-kilpailuissa. Koskee 

liiton alaisia sarjoja debytanteista ylöspäin. Huomio kiinnitettävä tuomariston 

oikeellisuuteen. Kilpailuissa suoritettuja elementtejä ei lasketa määrättyyn neljään 

kausittaiseen testisuoritukseen. 

- Testitilaisuuteen osallistuvien maksimilukumäärää ei ole määritelty. 



 
- Uudistuksena on tulossa testisuoritusten vienti Hoikaan, jossa kaikilla on 8-alkuinen 

numero. Sinne viedään myös tuomarit, joilla sama 8-alkuinen id-tunnus. Myöhemmin 

uudistuksen myötä luistelija voidaan ilmoittaa suoraan Hoikan kautta. 

Muistutetaan seuroja merkitsemään kaikki testitilaisuudet liiton tapahtumakalenteriin. 

 
2.4 iDecide 

- Järjestelmästä löytyy arvioitsijoiden yhteystiedot ja seuratuomariharjoittelijat. 

- Jokaisella seuralla ja alueella on vain yksi tunnus järjestelmään. 

 

2.5 Laitteet 

- Aluepäälliköt kysyvät alueensa seuroilta 

o Kuinka moni seura on kiinnostunut ISU-arviointilaitteiden hankinnasta ja 

käyttämisestä 

o Sitoutuuko seura huoltamaan laitteet asianmukaisella tavalla 

o Tarvitaanko alueella koko koneisto vai vain osa siitä (esim. vain kamera ja 

Teradech Cube) 

o Vastaaminen kyselyyn ei sitouta vielä mihinkään. 

(SM-kilpailuissa käytössä liiton koneisto.) 

o Ajatuksena on, että liitto kustantaa laitteista osan ja seura osan  

 
 

3. Kauden 2019 - 2020 kilpailuasiat  
 
Tehtiin tarkennuksia ja korjauksia alueen kilpailukalenteriin. Kaikki kilpailut on 
tällä kaudella anottu liitolta.  

 
4. STLL:n sääntömuutokset ja aluesäännöt 2019 – 2020 

 
A-silmujen ja Noviisien valtakunnallisten finaalien säännöt 2019-2020 on nyt 
julkaistu Liiton sivuilla: 
https://www.stll.fi/materiaalipankki/kilpailuasiat/kilpailusaannot/ 
 
 

5. Aluetoiminta  
 

Päätettiin selvittää, voiko projektirahaa käyttää kilpailulaitteistoon, esimerkiksi 
Teradekin hankintaan.  

 
6. Kevätkokous 2019 

Päätettiin järjestää kevätkokous 19.5.2020 Kotkassa klo 18. 
 

https://www.stll.fi/materiaalipankki/kilpailuasiat/kilpailusaannot/


 
 

7. Kokouksen päättäminen 
Päätettiin kokous kello 19.45. 
 


