
LOUNAIS-SUOMEN TAITOLUISTELU ry:n             LYHENNELMÄ PÖYTÄKIRJASTA 
HALLITUKSEN KOKOUS 
 
 
Paikka:  Kerttulan liikuntahallin kokoustila, Raisio. 
Aika  19.4.2017 klo 17.30 
Paikalla olevat jäsenet / varajäsenet 
  Pia Ojala, TRT 

Anu Merinen, VG-62 
Kirsimarja Saarinen RauTL 
Teija Viljanen, PoriTa 

  Päivi Sorrola, SalPa, varajäsen 
  Sari Ahanen, RNK, varajäsen 
  Riikka Teuri, SCT 
Hallituksen ulkopuolelta  Krista Miettinen, STR, Eva-Maria Seppälä, Kaari 
 

 
3.  STLL:n terveiset  

- MM-kisat sujuivat hyvin.  
- Liiton nettisivujen uudistus etenee suunnitellusti. Seurojen tulisi päivittää   
tietonsa lähetetyn linkin kautta.  
- Viikolla 19 on aluepäälliköiden kokous ja liiton kevätkokous. 
- Liiton uusiin työryhmiin on haku kevään aikana.  
- Luistele mun kaa –kampanjaan osallistuneille seuroille on tulossa kysely. 
- Sähkäriä toivotaan jaettavan seurojen sivuille, laitetaan LosuTan sivuille. 

 
    4.   LiiKu 
 - Liikun kevätkokous on pidetty, LosuTasta ei ollut paikalla edustajaa. 
  
    5.   Talous 
 - Käytiin läpi tilinpäätös. Tuottoa tullut jäsenmaksuista, leiristä, kehittämispäivän 

osallistumismaksuista sekä liiton toiminta-avustuksesta. 
 - Seuroja muistutetaan maksamaan vuoden 2017 jäsenmak su. Maksutiedot 

LoSuTan internet-sivuilta. 
 
    6.       Kurssit/Koulutukset  
 - Valmentajilta kartoitettiin koulutustoiveita. Yksinluisteluvalmentajilta ei 

vastauksia. Muodostelmavalmentajat toivoivat elokuulle koulutuspäivää 
(tekniikka, oheisvalmennus, fysioterapia).  

 - Pyritään suosimaan ja hyödyntämään ensisijaisesti oman alueen osaamista 
koulutuksissa.  

 -Keskusteltiin pj:n ehdotuksesta perustaa LosuTalle oma rahasto nuorille 
valmentajille. Rahastosta voisi tarvittaessa anoa avustusta koulutuksiin. 

 
   7.   Kilpailut  

- Pidetyt kilpailut ja testitilaisuudet (osallistujamäärät) pyydetään toimittamaan 
Pialle ja kilpailuvastaavalle eli Kristalle (krimie@gmail.com). 
- Ensi kauden alustavat luistelijatiedot sarjoittain  sekä kilpailukalenteritiedot 
toivotaan toimitettavan toukokuun loppuun mennessä Kristalle 
- Sarjat ja säännöt sovitaan myöhemmin (kehityspäivänä 9.9.2017) 



- Figure Centeriin tulee myös muistaa ilmoittaa kilpailut sekä seurojen 
tapahtumat.  Tiedot tarvitaan myös LosuTan toimintakertomukseen.  

 
  8. LoSuTan leiri 
 - Osallistujia oli 42. Erillistä valmennusta muutamille muodostelmaluistelijoille ei 

toteutettu, vaan kaikilla oli sama valmennus. Käytiin läpi osallistujien kautta 
tulleita palautteita leirin sujumisesta. 

.  
9.  Muut asiat 

-Teholeirit koettiin tärkeänä sparrauskeinona alueen kilpailijoille ja pyritään 
järjestämään sellaisia ensi kaudella. 
- LoSuTan yhteisiä testejä ei nyt järjestetä, mutta toivotaan seurojen tiedottavan 
avoimesti omista testeistään suoraan muille seuroille, mikäli tilaa on.  
- Keskusteltiin tuomarikoulutuksen tarpeesta. Todettiin seuratuomaritilanne 
hyväksi, mutta eteneminen tuomaroinnissa olisi useammalle suotavaa, jotta 
alueelle saataisiin lisää eri tason tuomareita. 
-LosuTan kehittämispäivä sovittiin pidettäväksi la 9.9., paikkana mahdollisesti 
Salo tai Raisio. 

 
10. Seuraava kokous  

Seuraava kokous pidetään 15.6.2017 klo 17.30. LosuTan vuosikokous pidetään 
saman päivänä klo 18.00 alkaen. Paikka vahvistuu myöhemmin. 

 
 


