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1 
Kokouksen avaus Puheenjohtaja Pasi Oksanen avasi kokouksen.  
 
 
2 
Kokouksen esityslista Lisättiin ennakkoon lähetettyyn esityslistaan seuraavat kohdat: 
 

Kohta 6: Huoltaja- ja valmentajakortit SM-kisoissa. 
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3 
Edellisen kokouksen pöytäkirja 
   

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja sillä lisäyksellä, että 
kilpakävelytoimikunnan jäseneksi oli nimetty myös Marko Kivimäki. 

 
 
4 
Ilmoitusasiat 

4.1 Hallituksen ja liittovaltuuston info 
 

Kuultiin Pasi Oksasen yhteenveto hallituksen ja liittovaltuuston kokouksista 
seuraavasti:  
 

 Strategian rakentaminen alkaa vuosille 2017-2020.  

 Toimintasuunnitelman ja talousarvion läpikäynti vuodelle 2015. 

 Alkuvuodesta 2015 päätetään ehdokkaat kansainvälisiin toimielimiin. 

 Valiokuntien päätösten tärkeys liiton toiminnassa. 

 Vera Räsäsen tapaus on vielä kesken ja päätös tulee myöhemmin tämän 

vuoden kuluessa. 

 Seurakokous 8.11. Tampereella. Tästä syystä tänä syksynä ei järjestetä 

aluekierroksia. 

 Useita kehittämishankkeita on suunnitteluvaiheessa. 

 TV-hallikisa 2015 myönnettiin Jyväskylälle. 

 
4.2 Yleiset ilmoitusasiat 

 
  Kuultiin Mika Muukan yhteenveto seuraavista asioista:  
 

 Ville Aho on nimetty jatkokaudelle IAAF:n maalikamerapaneeliin vuosille 

2015-2018. 

 Suomen joukkue pääsi Euroopan joukkuemestaruuskilpailuissa Super 

liigaan, joten Vaasaan ei haettu ykkösliigan kilpailua. 

 Vaasan Kaarlen kentälle on myönnetty kenttäsertifikaatti. 

 PM-pääsihteerikokouksessa on käsittelyssä mm. PM-10000 m ja PM-

maraton. 

 Kuluvana vuonna saneerattiin tai tehtiin uusia urheilukenttiä noin 10 kpl. 

 Vuoden 2016 Ruotsi-ottelun paikkakunnan päättäminen tehdään kuluvan 

vuoden aikana. 

 Sopimus uudesta tulospalveluohjelmasta on tehty ja ohjelma on valmis 

laajempaan käyttöön hallikaudella 2016. 

4.3 Raportti kilpakävelytoimikunnan kokouksesta 
 

Kuultiin Anne Fröbergin yhteenveto kilpakävelytoimikunnan kokouksesta, joka 
pidettiin 6.9.2014, seuraavasti: 
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 Kilpailujen määrän lisääminen ja ajankodat. 

o Esitetään Vattenfall-seuracupin finaalilajeihin lisättävän 1000m 

kilpakävelyä sarjalle P/T15. 

 Tehdään ohjeita kisajärjestäjille. 

 Järjestetään tuomari- ja ohjaajakoulutuskiertue. 

 Leiritysasioita. 

 Kilpakävelytoimikunta esittää huolensa siitä, että kilpakävelykisoja on 

järjestetty kokonaan ilman kävelytuomareita ja asiaan tulee kiinnittää 

huomiota jokaisessa piirissä. Asiasta toimitetaan tiedotuskirje piirien 

kilpailuvastaaville. 

Kilpakävelytoimikunnan kokouksen pöytäkirja on luettavissa 
www.kilpakävely.fi -sivustolla. 

 
 
5 
Kilpailukalenterit 
 
 5.1 Vuoden 2015 arvokilpailukalenterin tilanne. 
  

Käytiin läpi vuoden 2015 arvokilpailukalenterin tilanne. Elo/syyskuun vaihteen 
kilpailupäivämäärät ovat vielä lopullisesti vahvistamatta. Ruotsi-ottelun 
ajankohdasta käydään vielä keskustelua. Mikäli sen ajankohta muuttuu, se 
aiheuttaa taas jatkomuutoksia muihin elo/syyskuun vaihteen kisoihin. 
 
Valiokunta antoi valtuudet valiokunnan puheenjohtajalle ja sihteerille tehdä 
tarvittavat muutokset näiltä osin. 

 
 5.2 Hallikauden 2015 pääkilpailut 
   

Mika Muukka esitteli hallikauden 2015 pääkilpailujen järjestämistilanteen. 
Suunnittelutyötä jatketaan kilpailuhaun alkamiseen saakka. 

 
 5.3 Kilpailujen pisteyttäminen 2014 
 

Käytiin läpi v. 2014 Eliitti-, Tähti-, Nuorten eliitti- ja kansallisten kisojen 
saavuttamat kisapisteet. 

 
 5.4 Kilpailuluokitukset ja hallinnointitahot vuodelle 2015 
 

 SUL hallinnoi SM- ja arvokilpailuja, IAAF/EA-kisoja, Eliitti-, Tähti ja Nuorten 

eliittikisoja sekä lajikarnevaaleja. 

 

 Alueet hallinnoivat avoimia aluekisoja. Niihin kuuluvat seuraavat kilpailut: 

Ulkoratakilpailut (entiset kansalliset ja nuorten kansalliset), hallikilpailut, 

kävelykilpailut sekä maasto- ja maantielajien kilpailut. Näitä kaikkia 

haetaan 15.-30.11.2014 välisenä aikana. 
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 Piirit hallinnoivat piirin myöntämiä kisoja ja niitä voidaan hakea 15.1.2015 

jälkeen. 

 
Tarkat kisaluokat ja ohjeet kisojen hakemisesta löytyvät kilpailujen 
hakutekstistä, joka on ladattuna SUL:n ilmoitustaululla. 

 
 5.5 Aluemestaruuskisapalaute v. 2014 ja formaatti v. 2015. 
 

Käytiin alueittain läpi palautteet vuoden 2014 aluemestaruuskilpailuista. 
Pääsääntöisesti am-kisoja pidettiin hyvinä. Vain yhdellä alueella kuudesta 
oltiin edelleen pm-kilpailujen jatkon kannalla, kun taas muilla aluilla ei nähty 
realistista paluuta pm-järjestelmään. Keskustelua käytiin tarvitaanko am-
kilpailuja koko kilpailuvalikoimalle. 
 
Valiokunta päätti, että jatkamme liittovaltuustossa päätetyn kilpailustrategian 
mukaisesti. Sen mukaan kaikilla alueilla on am-kisat ja ne järjestetään 
ennakkoon määrätyissä aikaikkunoissa. Samalla päätettiin, että seuraavassa 
kokouksessa käydään läpi kaikki mestaruuskilpailusäännöissä olevien am-
kisojen muoto sekä toteutus alueittain. 

  
 
6 
Kisajärjestäjät 
 

6.1 Raportit SM-kilpailuista 
 
  Käytiin läpi raportit seuraavista SM-kilpailuista ja maaottelusta: 
 

 Moniottelumaaottelu, Tampere 

 SM-maantiekävelyt, Vaasa 

 SM-viestit, Lahti 

 Kalevan kisat, Kuopio 

 SM M/N19, Huittinen 

 SM M/N22, Seinäjoki 

 SM M/N15,14, Raisio 

 SM M/N17,16, Kotka 

 SM-moniottelut, Pietarsaari ja Uusikaarlepyy 

6.2 JKU:n kirje kilpailuvaliokunnalle koskien uusintajuoksua 
 

JKU oli lähestynyt kilpailuvaliokuntaa koskien kilpailusääntöjen tulkintaa 
uusintajuoksutilanteessa. 
 
Kilpailuvaliokunta päätti ohjeistaa seuraavasti: 
 
Mikäli kilpailun johto antaa urheilijalle/joukkueelle mahdollisuuden 
uusintajuoksuun esim. häirintätilanteen johdosta, niin tällöin häirityn 
henkilön/joukkueen tulee juosta uusintajuoksu aikaa vastaan; ei juoksuteta 
koko erää. Kilpailun johto määrittelee uusintajuoksun ajankohdan. 
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Samanlainen käytäntö on vakiintunut viime vuosina myös kansainvälisissä 
kisoissa. 

 
6.3 SM-kisoihin nimettävät toimihenkilöt vuodelle 2015 
 

Nimettiin seuraavat henkilöt tuomarineuvoston jäseniksi kaudelle 2015:  
 
Kalevan kisat: Jaana Kujala ja Yrjö Kelhä (pj. oli nimetty jo aiemmin). 
 
Loput toimihenkilöt vuodelle 2015 nimetään seuraavassa valiokunnan 
kokouksessa marraskuussa. 

 
6.4 Porin Kalevan kisojen päivittäinen lajijakauma 

 
Tuomarineuvoston puheenjohtaja Pasi Oksanen esitteli Porin Kalevan kisojen 
alustavaa päivittäistä lajijakaumaa. Tarkempaan aikatauluun palataan 
seuraavassa valiokunnan kokouksessa. 

 
 6.5 Ranking-ilmoittautuminen Kalevan kisoihin 2015 
 

Pasi Oksanen esitteli ranking-ilmoittautumisen periaatteita koskien Porin 
Kalevan kisoja 2015. Maailmalla ollaan menossa ranking-ilmoittautumiseen ja 
etuna on mm. saada haluttu määrä urheilijoita eri lajeihin. 
 
Yhtenä vaihtoehtona esitettiin vaiheittaista lähestymistä: 
 
1. Määritellään osanottajamäärä/laji. Kokonaismäärä noin 650 urheilijaa. 

2. Nykyistä kovemmat tulosrajat, joilla pääsee noin 10 urheilijaa. 

3. Loput urheilijat haluttuun määrään saadaan kilpailuvuoden rankingin 

perusteella. 

4. Ranking tulee lyödä lukkoon noin 2-3 päivää ennen ilmoittautumisia. 

Päätettiin, että suunnittelua jatketaan ja asiaa käsitellään seuraavassa 
kokouksessa. 

 
6.6 Kilpailulupa- ja ilmoittautumismaksut vuodelle 2015 

 
 6.6.1 Kilpailulupamaksut 2015 
 
  Päätettiin kilpailulupamaksut vuodelle 2015 seuraavasti: 
 
  Kilpailulupamaksut 
 

* IAAF/EA-kilpailut  200 € 
* Eliittikisat   100 € 
* Tähtikisat   80 € 
* Nuorten Eliittikisat ja karnevaalit 50 € 
* Avoimet aluekilpailut  40 € (max ¤) 
* Piirin myöntämät kilpailut  30 € (max ¤) 
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¤) Alueet ja piirit voivat itse rakentaa omat hinnastonsa erityyppisille heidän 
myönnettäviinsä kuuluville kilpailuille. Hintahaitarin yläraja saa kuitenkin olla 
enintään avoimissa aluekilpailuissa 40 €:ssa ja piirin myöntämissä kilpailuissa 
30 €:ssa. 

 
Avoimet aluekisaluokkaan kuuluvat alueen myöntämät ja hallinnoimat 
kilpailut: Ulkoratakilpailut, hallikilpailut, kävelykilpailut sekä maasto- ja 
maantielajien kilpailut.  

 
6.6.2 SM-kisojen ilmoittautumismaksut 

 
  Päätetiin vuoden 2015 SM-kisojen ilmoittautumismaksut seuraavasti: 
 

* Henkilökohtaiset lajit normaalisti: 15 € / laji 
* paitsi: 

 - erikseen järjestettävät moniottelu-SM:t 30 € / hlö 
 - SM-maraton   30 € / hlö 
 - SM-maantiekävelyt  30 € / hlö 
 - SM-maantiejuoksut  30 € / hlö 

* Viestit   25 € / laji / joukkue 
 
 6.6.3 Huoltaja- ja valmentajakortit SM-kisoissa 
 

Mestaruuskilpailusääntöjen mukaan vuodesta 2015 lähtien huoltajakorttien 
määrät ja niiden mahdolliset maksut päätetään vuosittain edellisen vuoden 
kilpailuvaliokunnan kokouksessa. 
 
Pasi Oksanen esitteli mallin seuraavasti ja tämä malli koskee lähinnä Kalevan 
kisoja: 
 

 Seura saa huoltajakortteja 1 kpl / 10 urheilijaa. 

 Seura saa lunastaa valmentajakortteja henkilökohtaisille valmentajille 

enintään saman määrän kuin seura on ilmoittanut urheilijoita. 

 Valmentajakortille tulee hinta (esim. sama kuin urheilijalle 15 €). 

 Valmentajayhdistyksen jäsenelle tulee toinen hinta, mikäli valmentajalla ei 

ole henkilökohtaisia valmennettavia. 

Päätettiin, että suunnittelua jatketaan ja asia päätetään seuraavassa 
kokouksessa. 

 
 
7 
Olosuhdeasiat 
 

7.1 Alueelliset kenttätarkastukset 
 

Päämääränä on tarkastaa kaikki urheilukentät alueittain vuoden 2016 loppuun 
mennessä. Kuultiin väliaikaraportit alueittain työn etenemisestä. Asiaan 
palataan ensi vuoden kokouksissa. 
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7.2 Turvallisuus moukarinheittokilpailuissa 
 
 Kuluva vuonna on esiintynyt ongelmia heittohäkeissä ja niiden käytössä. 

Vaikka häkki olisi sääntöjen mukainen ja sitä käytetään oikein, niin silti on 
mahdollista, että moukari lentää sektorin ulkopuolelle jopa juoksuradalle 
saakka. Turvallisuuteen tulee suhtautua suurella vakavuudella. 

 
 Ennen käyttöä häkki tulee tarkastaa ja kilpailutilanteessa tulee aikataulun 

suunnittelussa ottaa huomioon yhtä aikaa tapahtuvat lajit ja niiden 
lämmittelyt. 

 
 Asia otetaan esille alueiden kilpailupalavereissa. ”Turvallisuusohjeita 

heittolajeihin -ohje” löytyy SUL:n materiaalipankista. 
  

7.3 Väliaikaisten suorituspaikkojen sääntöjenmukaisuus ja mittauspöytäkirjat 
   

Viime vuosina on lisääntynyt yhden lajin kisat, joissa suorituspaikat on 
rakennettu erikseen urheilukenttien ulkopuolelle esim. toreille tai 
kauppakeskuksiin. Tällaiset yhden lajin kisat ovat olleet hyviä yleisurheilun 
julkisuuskuvan kannalta. 
 
Myös väliaikaisten suorituspaikkojen tulee olla sääntöjen mukaisia ja kilpailun 
johtaja vastaa näistä. Kilpailuvaliokunta päätti, että kilpailujen tulokset ovat 
virallisia vasta sitten kun suorituspaikosta on tehtynä sääntöjen mukaiset 
korkeusmittaustulokset. Mittaukset tulee tehdä ennen kisaa kun paikkaa 
rakennetaan. Korkeusmittauslomakkeita löytyy SUL:n materiaalipankista. 
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Säännöt ja ohjeet 
 

8.1 SE-säännöstön päivittäminen 
 

Päätettiin päivittää SE-säännöstöä kohdasta ”Kuka voi tehdä Suomen 
ennätyksen”. Päivitetty säännöstö löytyy SUL:n materiaalipankista. 

 
   
9 
Tuomari- ja kisajärjestäjäkoulutus 
 

9.1 Sähköinen koulutusjärjestelmä/verkko-opiskelu  
 
Suomen Urheiluliitolle on esitelty sähköistä koulutusjärjestelmää, johon 
sisältyy verkko-opiskelun mahdollisuus. Samalle alustalle voidaan rakentaa 
sekä tuomari- että valmentajakoulutukset. Alustalle voidaan ladata kuvia, 
tekstiä, videoita, koekysymyksiä jne. Tämä mahdollistaisi sen, että oppiminen 
voisi tapahtua sekä lähiopetuksena että verkko-opiskeluna. Näin koulutusten 
tehoa voidaan parantaa huomattavasti. Päätös koulutusjärjestelmästä 
tehdään myöhemmin tämän vuoden aikana.  
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9.2 Kevään 2015 koulutukset 
 
 Päätettiin järjestää seuraavat koulutukset: 
 

 Valtakunnalliset kouluttajapäivät 21.-22.3.2015, paikka avoin. 

 SM-kisajärjestäjät 18.4.2015, paikka avoin. 

 NTO-koulutus syksyllä 2015.   

 
 
10 
Seuraavat kokoukset 18. marraskuuta 2014 klo 15.00, Sali I 
  
 
11  
Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.47. 
 
 
 
JAKELU  Kilpailuvaliokunta 
  Liittovaltuusto 

Hallitus 
 Henkilökunta 
 Piirien puheenjohtajat 
 Piirien kilpailutoimikuntien puheenjohtajat 
 Tilastopaja 

 


