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Olette lähestyneet STUL ry:n liittohallitusta ja huippu-urheiluvaliokuntaa asiassa koskien 10-

tanssin EM-edustusvalintaa seuranne parin AA – BB  osalta.  Tämän vastauskirjelmän 

laatimiseen ovat osallistuneet ko. toimielinten puheenjohtajat sekä sääntötyöryhmän ja 

vakio- ja latinalaistanssijaoksen puheenjohtajat. 

STUL ry:n kilpailusääntöjen 4.4.2 mukaan AA:n ja BB:n valinnassa ei voida soveltaa kohdan 3. 

momenttia, sillä pari oli sairauden takia estynyt osallistumasta 20.1.2018 pidettyyn 

valintakilpailuun eikä sääntökohdassa mainittua kahden valinta-ajankohtaa edeltävän 

kilpailun sijoitusten keskiarvoa voida heille laskea.  

Valinta tulee tehdä sääntöjen mukaisessa järjestyksessä siten, että mom. 4 mukaan 10-

tanssin rankinglistan toisena olevan parin keskiarvoa tarkastellaan ja sen ollessa kolme tai 

parempi ( = 2), kutsu lähetetään ko. parille.  

Valintasäännöt ovat osa vakio- ja latinalaistanssien kilpailusääntöjä ja niistä päättää liiton 

kevät- tai syyskokous. Edellisen kerran valintasäännöistä on päätetty 4.11.2017, jolloin mm. 

10-tanssin valintasääntöjen sairaustapausta käsittelevä sääntöteksti poistettiin, ja 

rankinglaskentaan päätettiin huomioida useampi kilpailu (5) siten, että tanssittujen finaalien 

merkitys painottuu: 

14.2 Rankingpisteiden määräytyminen  

Kullekin parille lasketaan vakio- ja latinalaistanssien rankinglistoille viidestä (5) 

viimeksi käydystä vakio- ja latinalaistanssien GP-kilpailusta mukaan kolme (3) 

parasta kilpailua.  

Kullekin 10-tanssiparille lasketaan 10-tanssin rankinglistalle viidestä (5) viimeksi 

käydystä toimintasuunnitelman mukaan valitusta kilpailusta kolme (3) parasta, 

mutta kuitenkin siten, että 10-tanssin SM-kilpailun ja vähintään viimeisin 10-

tanssin GP-kilpailufinaali ja saman kilpailun täydentävät laskennalliset tulokset 

alemmille sijoille huomioidaan listalla seuraavaan vastaavaan kilpailuun asti ja 

lisäksi listalla huomioidaan enintään kolmesta viimeisestä GP-kilpailusta 

laskennalliset 10-tanssin tulokset.  



 

Edellä oleva muutos astui voimaan 4.11.2017, mutta tulee vaikuttamaan 

rankingjärjestykseen vasta ko. ajankohdasta eteenpäin, ei takautuvasti. 10-tanssin 

rankinglistan tarkastettu tilanne 31.1.2018 on seuraava: 

 

 

 

 

 

 

4.11.2017 voimaan astunut kilpailusääntömuutos ei aiheuttanut vastaesityksiä liiton 

syyskokouksessa. Jäsenseura ry:n edustaja XX osallistui kokoukseen, eikä esittänyt 

asiakohtaan muutosta. 

Kirjeessänne otatte esille aiemmat edustusvalinnat, joissa AA – BB on sivuutettu. Vuoden 

2017 edustuskilpailuvalintoihin vaikutti samalla tavalla kilpailusääntöjen valintasäännöt ja 

luonnollisesti niitä edeltäneet mukaan laskettavat kilpailusijoitukset.                      

Kilpailukalenterit (STUL ja WDSF) vaikuttavat luonnollisesti siihen mitkä kilpailut otetaan 

huomioon valinnasta päätettäessä.  

Eurooppa Cupin virheellinen valinta johtui HUV:n puheenjohtajan päivämäärävirheessä 

tiedostossa, jonka perusteella valintapäivä oli väärin. HUV:n käyttämässä valinta-excelissä 

kilpailupäivämääräksi oli ilmoitettu ilmoittautumispäivämäärä. Virhe todettiin kilpailun 

jälkeen liittohallituksen kokouksessa. Parille ilmoitettiin virheestä ja HUV:n puheenjohtaja 

lähetti anteeksipyynnön. Liiton puheenjohtaja pahoitteli sattunutta parille 25.11. Espoossa 

pidetyn GP-kilpailun aikana. Samoin parille ilmoitettiin, että edes välttäväksi korvaukseksi 

liitto yrittää hyvittää sattuneen vääryyden maksamalla parin valitsemaansa kilpailuun 

Euroopassa (matkat, ilmoittautuminen ja majoitus). 

STUL ry on seurojensa kattojärjestö. Liiton ylin päättävä elin on vuosikokous, jossa 

sääntömuutokset hyväksytään. Seurat voivat toimittaa sääntömuutosesityksiä 

liittohallitukselle määräaikojen puitteissa. Esitykset viedään sellaisenaan vuosikokoukselle.  

AA – BB asiaa on nyt käsitelty HUV:n kokouksessa 30.1.2018 – valiokunta päätyi lausumaan 

siitä, että asiassa noudatetaan voimassa olevaa valintasääntöä, eikä poikkeusta voida tehdä. 

Vakio- ja latinalaistanssijaoksen puheenjohtaja Tolvanen sekä Sääntötyöryhmän 

puheenjohtaja Pentikäinen ovat samoin lausuneet, ettei liitto voi toimia muutoin kuin 

sääntöjensä puitteissa.  

AA – BB:n valmentaja CC oli puhelimitse yhteydessä liiton puheenjohtajaan 30.1.2018. Hän 

hämmästeli liiton valintasääntöpolitiikkaa ja ilmoitti, että pari lienee valmis viemään asian 

eteenpäin oikeustahon selvitettäväksi.  

Puheenjohtaja totesi CC:lle, ettei oikeuskäsittely muuta liiton voimassaolevaa sääntöä eikä 

oikeusistuin voi määrätä liittoa toimimaan vastoin omia sääntöjään. Puhelun aikana 

puheenjohtaja ilmaisi myös oman mielipiteensä valintasäännön 

sij.   pari    pist           8.4.       30.9.     25.11.   20.1. 

1                                                                                                                                            45               15          15         15          -- 

2                                                                                                                                            41               13          13         13          15 

3                                                                                                                                            36               12          12         12          -- 

4                                                                                                                                            31               --             8          11          12 

5                                                                                                                                            24                8            6          10          -- 

6                                                                                                                                            23                6             5           8            9 



”epäoikeudenmukaisuudesta”. Samoin liiton puheenjohtaja on käynnistänyt keskustelut 

huippu-urheiluvaliokunnan puheenjohtajan kanssa siitä, että koko valintasääntöpakettia on 

tarkasteltava uudelleen.  

Liiton puheenjohtaja Liusvaara oli yhteydessä myös ranking 2. pariin keskiviikkona 31.1.2018 

tiedustellen parin osallistumishalukkuutta ja aikomuksia tulevan EM-kilpailun suhteen. 

Keskustelu oli positiivinen ja yhteisymmärryksessä keskustelu. Parille viestittiin olemassa 

olevasta valintasääntöä koskevasta kirjeenvaihdosta – jonka he hyvin ymmärsivät.  

2.2.2018 pari vahvisti tekstiviestillä halukkuutensa lähteä edustamaan, mikäli kutsu heille 

lähetetään. 

Katsomme tässä yhteydessä nyt kaikki mahdollisuudet käytetyiksi asian hoitamisen osalta. 

STUL ry:n puolesta allekirjoittaneet vahvistavat edelleen, että 10-tanssin Euroopan 

mestaruuskilpailuihin tehdään edustusparia koskeva ratkaisu voimassaolevien liiton 

kilpailusääntöjen mukaisesti.  
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 liiteosa: 

 

Edustusvalintasääntöjen viimeisimpien muutosten ajankohdat  

Nykyinen portaittainen valintasäännöstö hyväksyttiin 28.11.2015 

jäsenkokouksessa ja säännöt astuivat voimaan 1.8.2016. (Kilpailusäännöt 4.4) 

2016 Kilpailuvaliokunta tiedotti pareja tulossa olevista mahdollisista 

edustusvalinta-ajankohtia koskevien sääntöjen muuttumisesta jo 17.3.2016 eli 

muutosehdotusten valmisteluvaiheessa.  



Edustusvalintojen ajankohtaa koskeva muutos, jossa valinnat on tehtävä 

viimeistään 6 viikkoa ennen kyseessä olevaa kilpailupäivää (aiemmin 1 viikko 

ennen ko. kilpailun viimeistä ilmoittautumispäivää) hyväksyttiin 28.5.2016 

sääntökokouksessa ja tuli voimaan 1.8.2016. Samassa kokouksessa hyväksyttiin 

ns. sairastamislievennys 10T valintasääntöihin ja se tuli voimaan 1.8.2016 

(kilpailusäännöt 4.4). 

10-tanssin ns sairastamislievennys poistettiin säännöistä 4.11. 2017 

sääntökokouksessa. Muutos tuli voimaan välittömästi jäsenkokouksen 

päätöksellä.  Liittohallitus, VAL ja sääntötyöryhmä näkevät tarpeen 

sairaustapausten huomioimisessa valintakriteereissä, mutta kriteerien on oltava 

yhtäläiset vakio-, latinalais- ja 10-tanssissa ja sääntö on valmisteltava 

huolellisemmin ennen käyttöönottoa kuin tuo vain reilun vuoden voimassa ollut 

sairastamislievennys. 

 


