
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomen Taitoluisteluliitto 

Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland 

puhelin 02 919 333 20, fax 09 3481 2095 

office@stll.fi 

www.stll.fi  

www.facebook.com/taitoluistelu 

Taitoluisteluliiton aluetoiminta 

kaudesta 2014-2015 alkaen 

 

ISO-työryhmä 

kevät 2014 



Miksi aluetoimintaa lähdettiin 

muokkaamaan? 

 

 

 

 

 

 

 

• Taitoluisteluseurojen ja harrastajapohjan kasvun 

seurauksena vanha aluejako kaipaa muutosta 

• seuroille tehtiin ISO-työryhmän toimesta 

alustava ehdotus uudesta aluejaosta 

• Itäisen alueen jako kahtia 

• muutaman aluejaon reunalla olevan 

seuran uudelleen sijoitus 

•  samalla seuroilta (erityisesti alueiden reuna-

alueilla) kysyttiin omaa toivetta aluesijoitukseen  

 

• Aluetoimintaa halutaan aktivoida ja tätä kautta luoda 

vahva valtakunnallinen verkosto tukemaan 

taitoluistelun kehitystä Suomessa 



STLL:n uudistettu aluejako 

 

 

 

 

 

 

 

ALUE Seuroja 
yhteensä 

Luistelijamäärä 

Helsinki 10 419/56/14 

Uusimaa 10 241/7 

Häme 9 303/16 

Lounais-Suomi 12 296/31 

Pohjoinen 9 258/20 

Itä 15 294/15 

Kaakko 10 269/11 



Alueiden seurat 

 

 

 

 

 

 

 

Helsinki 

EsJt, ETK, EVT, HL, HSK, HTK, KaTa, MTK, OTK, TTK 

Uusimaa 

HyTL, IceTeam, JTL, KeLS, KTK, LoKV,  LT, MJT, NTL, TL, VTL 

Häme 

HeiI, HTL, JäTL, Koovee, LTL, RJT, RTL, TapTL, UpLakers, Varala 



Alueiden seurat 

 

 

 

 

 

 

 

Lounais-Suomi 

Kaari, Parsport, PoriTa, RauTL, RNK, SalPa, SaJu, STR, SäNV, TRT, 
VaPS, VG-62 

Pohjoinen 

Kajaani, Kemin Lämärit, KK, OLK PiJa, RoiTa, SeiTL, WATS, VLK 

Itä 

IiTa, JoKa, JyTLS, KeuPa, KJ, KiuTa, KSK, KuLs, KuTa, LeTaL, LieTa, 
LL-89, Rantasalmi, SaTu, Varkauden Tarmo 

Kaakko 

HaTaL, KoTa, KouJT, KTL, LL, LoTTa, LrTL, PTL, SaiML, ML 



Alueiden organisointi 

 

 

 

 

 

 

 

• Alueet valitsevat alueen kevätkokouksessa 

(järjestämisajankohta normaalikautena maalis-toukokuu) 

keskuudestaan aluepäällikön ja hänelle 1-3 apuhenkilöä eri 

seuroista vastaamaan eri toiminnoista 

• vastuuhenkilöiden kierrätys seurojen välillä on vuositasolla 

toivottavaa 

 

• Aluepäälliköt kuuluvat automaattisesti STLL:n ISO-työryhmään  

 

• Alueet organisoivat oman toimintansa parhaaksi katsomalla 

tavalla (esim. kokousedustajat, kokouksien pitopaikka ja 

kokoustahti, vastuunjako) 

• HUOM! Alueista LoSuTa toimii ry:nä 



Alueiden toiminta 

 

 

 

 

 

 

 

Alueet suunnittelevat toimensa itsenäisesti, mutta toimintaan pitää kuulua 

vähintään seuraavat sisällöt: 

• verkostoitumisen vahvistaminen alueen seurojen kesken kaikilla eri 

tasoilla: 

• seura-aktiivit, luistelijat, valmentajat, arvioitsijat… 

• koulutustoiminnan aktivointi 

• taitoluistelun sisäinen koulutus  

• alueellinen koulutus (esim. liikunnan aluejärjestöt, Urheiluopistot/-

akatemiat, eri lajien kanssa yhdessä järjestettävät koulutukset) 

• testitoiminnan edistäminen 

• seurojen omat testit 

• alueen avoimet testit 

• alueellisen kilpailutoiminnan koordinointi 

• alkeis- ja harrastajaluistelu 

  

+   muu valinnainen aluetoiminta (esim. kauden päätöstilaisuudet, leirit) 



Aluerajat ylittävä toiminta 

 

 

 

 

 

 

 

• Poikaluistelijoiden laaja harrastus- ja 

kutsukilpailutoiminta 

 

• Muodostelmaluistelun kutsukilpailutoiminta 

 

• ISU-sarjan kutsukilpailutoiminta, muissakin 

sarjoissa aluerajoja saa toki ylittää! 

 

HUOM! Kilpailusäännöt pitäisi olla 

valtakunnallisesti yhtenäiset! 



STLL:n tuki aluetoiminnalle 

 

 

 

 

 

 

 

• STLL tukee aluetoimintaa vuosittain rahallisesti yhdessä 

sovittujen perusteiden mukaisesti 

• aluepäällikölle korvataan toiminnan kulut (esim. km + 

pvärahat)  

• STLL nimeää yhteyshenkilön toiminnan tueksi (tsto ja ISO-

työryhmän pj) 

• Aluepäälliköt tapaavat liiton kokoon kutsumana vähintään 

kerran vuodessa – aluepäällikköverkosto 

• Figure Centre –työkalu (otetaan käyttöön asteittain tulevien 

vuosien aikana) 

• Tapahtumakalenteri käytössä syksyllä 2014 

• Jatkossa mm. materiaalipankki käytössä  

• STLL:n verkkosivut tietolähteenä 

 - alueilla myös omat verkkosivut 



Askelmerkit aluetoiminnan 

uudistamiseksi 

 

 

 

 

 

 

 

• Liittokokous hyväksyy 27.4.2014 esitetyt 

aluemuutokset ja alueiden toimintaperiaatteet 

 

• Alueiden järjestäytyminen alkaa 

• kevätkokousten järjestäminen (mm. 

luottamushenkilöiden valinta, alueen 

käytännön toimista sopiminen ja 

toimintasuunnitelman teko tulevalle kaudelle) 

• liittohallitus hyväksyy ehdotetut 

luottamushenkilöt elokuun kokouksessa 
 

• Aluepäälliköiden yhteinen tapaaminen 

Jyväskylässä 5.-6.9.2014 



Tulevaisuudessa?? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Koulutuskiertue: 
• alueille toteutettava STLL:n 

koulutuskiertue (1 päivä tai 
ilta/alue) 

• aiheena STLL:n valitsemia 
sekä seurojen toivomia 
teemoja 

 
 
 
Uudenlaiset 
kilpailutapahtumat: 
• Yhteinen aluefinaali? 
• Kilpailujen ja eri 

tapahtumien yhdistäminen 
innovatiivisesti 

• … 
 

 
Vai jotain ihan 
muuta? 

 
 



Mitä se aluetoiminta sitten on? 

 

 

 

 

 

 

 
Aluetoiminnan vireys ja monipuolisuus on ennen kaikkea 

taitoluistelun, mutta myös meidän jokaisen hyväksi! 


