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Paikka

Valo-talo, Sali I

Läsnä

Pasi Oksanen
Anne Fröberg
Harri Heikkilä
Ari Honkanen (kohdat 1-9.3)
Esa Kaihlajärvi
Jaana Kujala
Jarmo Mäkelä (kohdat 4-12)
Hannu Nurmi
Hannu Nurminen
Ingemar Sundelin (kohdat 1-11.1)
Kari Suominen (kohdat 4-12)
Mika Muukka

Poissa

puheenjohtaja

varahenkilö

sihteeri

Harri Aalto
Yrjö Kelhä
Jorma Kemppainen

1
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pasi Oksanen avasi kokouksen klo 15.01.

2
Kokouksen esityslista

Tehtiin seuraava lisäys ennakkoon lähetettyyn esityslistaan:
Kohtaan 7 Kisajärjestäjät: Ulkomaalaisten joukkueiden osallistuminen SMviesteissä.

2
3
Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4
Ilmoitusasiat
4.1

Yleiset ilmoitusasiat:
Kuultiin Mika Muukan yhteenveto seuraavista ilmoitusasioista:














4.2

Yleisurheilukenttiä saneerattiin tai uusia valmistui 17 kpl kuluneena
vuonna. Määrään sisältyy yksi sisähalli. Kenttien lisäksi saneerattiin
lukuisia suorituspaikkoja.
Mikkelin kaupunginvaltuusto on puoltanut Mikkelin monitoimiareenan
rakentamista.
Pääkaupunkiseudun sisähallihankkeet etenevät omalla tahdillaan.
PM-maraton järjestettiin kokeiluluontoisena viime kesänä. Palautteen
perusteella on päätetty, että PM-maratonia ei enää jatkossa järjestetä.
PM-10000 m järjestetään ainakin vielä kerran ensi kesänä Tanskassa.
Kilpailun tulevaisuutta pohditaan sen jälkeen.
Sekä IAAF että EA suunnittelevat yhden päivän kisojen uutta rakennetta.
EA on muuttanut kisojen nimiä kahdessa kisassa, uudet nimet ovat
Euroopan heitto cup ja Euroopan 10000 m cup.
Yleisurheilukenttien mitat ja merkinnät löytyvät SLA:n sivuilla:
http://www.sla-ry.fi/sla_ry/olosuhdejaosto/liikuntapaikkojen-hoito/mitatja-merkinnat/.
Yhdessä SLA:n ja oppilaitosten kanssa käydään läpi liikuntapaikkahoitajien
koulutusmateriaalit ja mahdolliset kouluttajat.
Oppimisympäristön ensimmäinen kokous koskien tuomarikoulutusta
pidetään marraskuun lopussa.
Tulospalveluohjelma etenee ja valmistuu ensi vuoden helmikuussa.
Tulevana vuonna nuorten TV-kisaksi on valittu YAG.

Hallituksen informaatio:
Kuultiin yhteenveto mm. seuraavista ilmoitusasioista:






Rion ja Amsterdamin valintajärjestelmän päättäminen.
Toimintasuunnitelman ja budjetin suunnittelu.
Eliittikisavalinnat vuodelle 2016 ja hahmotelmaa tulevien eliittikisojen
mahdollisista valintakriteereistä.
Tampereen nuorten MM-kisahaun tilanne vuodelle 2018.
Kansainvälinen katsaus.
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4.3

Palaute aluekierroksilta
Seuraavat kaksi kilpailutoimintoihin liittyvää asiaa nousivat eniten esille
aluekierroksilla:



Nuorten lajien mukaan ottaminen Eliitti- ja Tähtikisojen esikisalajeiksi.
Uusi kilpailumuoto lapsille ja nuorille, jossa monipuolisuuden mittaaminen
tapahtuu usean lajin yhteenlasketuilla pisteillä perustuen tilastoihin.

Asiakohdat otetaan esille strategiatyöskentelyn yhteydessä.
4.4

Raportti kilpakävelytoimikunnan kokouksesta
Kuultiin Anne Fröbergin raportti kilpakävelytoimikunnan kokouksesta.
Pöytäkirja on luettavissa www.kilpakävely.fi kohdassa koulutus ja
yhteystietoja/kilpakävelytoimikunta. Kävelytoimikunta kokoontuu seuraavan
kerran helmikuussa 2016.

5
Urheilijapalautteet

Maajoukkueiden kapteeneita oli pyydetty keräämään palautetta
edustusurheilijoilta liittyen kotimaan kilpailujärjestelmään. Saatiin seuraavat
palautteet:





Eliitti- ja Tähtikisasarjan lajiohjelman tasapuolisuus. Eliittisarjassa tulee
jokaisen lajin esiintyä vähintään kerran ja Tähtikisoissa tulee esiintyä niitä
lajeja enemmän, joita ei esiinny Eliittikisoissa.
Tähtikisoilla tulee olla yhteiset vaatimukset, joita tulee noudattaa. Näin
saadaan kisojen taso nousemaan.
Kilpailukalenterin yleinen suunnittelu ja erityisesti SM-viestien ajankohta
v. 2016, jotta kaikki parhaat urheilijat saadaan osallistumaan viesteihin.
Kilpailuvaliokunta ottaa nämä asiat huomioon suunnittelussa ja vie myös
asioita tarpeen mukaan tiedoksi eteenpäin. Kapteeneilla on mahdollisuus
tulla valiokunnan kokouksiin ja he saavat myös suorana jakeluna
pöytäkirjat. Näin edelleen voidaan parantaa asioiden kehittämistä
yhdessä.

6
Kilpailukalenterit
6.1

Vuoden 2016 arvokilpailukalenteri
Käytiin läpi tilanne vuoden 2016 arvokilpailukalenterista, joka löytyy
päivitettynä liiton kotisivuilta.
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7
Kisajärjestäjät
7.1

Raportti SM-kilpailusta
Käytiin läpi raportti seuraavasta SM-kilpailusta:


7.2

SM-maraton, Pyhtää

Oulun Kalevan kisojen aikataulu ja urheilijamäärä lajeittain
Käytiin läpi Oulun Kalevan kisojen alustava aikataulu sekä tavoitellut
urheilijamäärät lajeittain. Tarkat tavoitellut urheilijamäärät päätetään
seuraavassa valiokunnan kokouksessa SM-kisojen ulkoratakauden
tulosrajapäätösten yhteydessä. Aikataulun suunnittelua jatketaan kilpailun
johtajan ja tuomarineuvoston puheenjohtajan välityksellä.

7.3

SM-hallikauden tulosrajat vuodelle 2016
Vahvistettiin tulos- ja ajanottorajat SM-hallikaudelle vuodelle 2016 (liite 1).
Huom! Rajoissa on muutoksia aikaisempiin vuosiin verrattuna.

7.4

SM- ja muihin arvokisoihin nimettävät toimihenkilöt vuodelle 2016
Käytiin läpi SM- ja muihin arvokilpailuihin nimettävät tuomarineuvoston
jäsenet, lähettäjät, kuuluttajat ja kilpakävelyn ylituomarit vuodelle 2016.
Toimihenkilöiden mahdolliset vaihdot tai nimeämiset tehdään pääkouluttajien
toimesta informoiden liiton toimistoa.
Lista toimihenkilöistä julkaistaan liiton kotisivuilla, kun kaikki henkilöt saadaan
varmistettua. Listaa päivitetään aina tarpeen vaatiessa.

7.5

Anomus siirtää Tampereen SM-hallikisojen 2016 naisten kuulantyönnön
kilpailupäivää
Tampereen Pyrintö on lähestynyt kilpailuvaliokuntaa saadakseen luvan siirtää
naisten kuulantyönnön kisaa lauantailta sunnuntaille. Perusteluna siirtoon
johtuu SM-hallikisoissa olevan naisten kuulantyönnön ja Porin
talvimestaruuskisoissa olevan naisten kiekonheiton järjestäminen samana
päivänä. Muutoksella pyritään saamaa kaikki parhaat urheilijat molempiin
lajeihin.
Kilpailuvaliokunta antoi luvan siirtää naisten kuulantyönnön sunnuntaille.
Samalla se velvoitti Tampereen Pyrintöä tiedottamaan muutoksesta selkeästi
ja aktiivisesti kilpailukutsussa sekä myös lajivalmentajien kautta.

7.6

Vuoden 2018 SM-kisahakemukset
Käytiin läpi SM-kisahakemukset vuodelle 2018. Kaikille kiertojärjestyksessä
oleville SM-kisoille on tullut hakemuksia, paitsi yleisen sarjan SM-hallikisoille.
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Kiertojärjestyksen mukaan on Eteläisen-alueen vuoro järjestää ko. kilpailu.
Alue pyrkii aktiivisesti saamaan järjestäjäehdokkaan kisoille.
Kiertojärjestyksen ulkopuolella olevista kisoista vain maantiekävelyyn ei ole
tullut hakemusta. Kilpakävelytoimikunta pyrkii aktiivisesti etsimään hakijaa.
7.7

Ulkomaalaisten joukkueiden osallistuminen SM-viesteissä
Valiokuntaa oli lähestytty ehdotuksella, saisiko ulkomaalainen joukkue kilpailla
SM-viesteissä 4x100m ja 4x400m matkoilla. Kyseisessä tapauksessa
ulkomaalaiset pitävät valmistautumisleirin Suomessa ennen arvokilpailuja.
Ongelmaksi koettiin mm. mahdolliset häiriötekijät samassa erässä
kilpailemisessa sekä näkyminen TV-lähetyksessä.
Valiokunta päätti, että ulkomaalaiset joukkueet voivat osallistua SMviesteihin, mutta niiden täytyy kisata omassa erässä; eivät voi kisata
suomalaisten seurojen kanssa samoissa erissä.

8
Olosuhdeasiat
8.1

Alueelliset kenttätarkastukset
Käytiin alueittain läpi kenttätarkastusten tilanteet. Tavoitteena on ollut, että
tarkastukset saataisiin valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä.
Perusteluina tarkastuksille ovat olleet mm.:




Kuntaliitosten yhteydessä kenttien strateginen käyttö ja tarve
tulevaisuudessa.
Edunvalvonta, jotta yleisurheilu saa riittävän hyvän olosuhteet omiin
tarpeisiinsa.
Tavoite saada kunnostus kentälle.

Kenttiä on tarkastettu alueittain ja piireittäin vaihtelevasti. Joissakin piireissä
lähes kaikki kentät on tarkastettu ja muutamissa piireissä ei tarkastuksia ole
edes aloitettu. Hyötyjinä tarkastuksille ovat ennen kaikkea olleet paikalliset
seurat ja urheilijat. Tästä on jo saatu hyviä tuloksia ottamalla tarkastukseen
mukaan seuran ja kunnan edustajat. Näin on saatu vauhditettua
kenttäsaneerauksia.
Päätettiin, että kenttätarkastuksia jatketaan ja palataan aiheeseen syyskuussa
2016.
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Säännöt ja ohjeet
9.1

Uusien Suomen ennätysten vahvistaminen
Vahvistettiin uudet ulkoratakauden Suomen ennätykset 2015. Päivitetyt
ennätykset löytyvät Tilastopajan sivuilta.

9.2

Flying Finns -säännöt
Vahvistettiin Flying Finns -säännöt siten, että Esa Kaihlajärvi ja Mika Muukka
työstävät lopullisen version. Tämän jälkeen säännöt lisätään liiton kotisivuille.

9.3

Kansainväliset sääntömuutokset
Pasi Oksanen esitteli uudet kansainväliset sääntömuutokset. Ne otetaan
Suomessa käyttöön 1.1.2016. Tällöin tiivistelmä sääntömuutoksista lisätään
liiton kotisivuille.

9.4

Lasten säännöt
Vahvistettiin lasten säännöt muutamalla stilisoinnilla. Säännöt astuvat
voimaan 1.1.2016. Tällöin ne lisätään liiton kotisivuille.
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Tuomari- ja kisajärjestäjäkoulutus
10.1

Pääkouluttajien nimeäminen
Nimettiin seuraavat pääkouluttajat vuosille 2016–2018 seuraavasti:
Tuomari:
Lähettäjä:
Kuuluttaja:
Kilpakävely:
Maalikamera:
Maantiereitti:
Etäisyyden mittaus:

10.2

Pasi Oksanen ja Raimo Kallioniemi
Vesa Artman
Juha Kylänpää
Anne Fröberg
Anssi Mäkelä
Kari Ristanen
Tuomo Perko

Lähetyspäällikkötason koulutus
Esiteltiin Vesa Artmanin suunnitelma lähetyspäällikkötason koulutuksen
aloittamisesta v. 2016. Jatkokoulutuksen tarve on lisääntynyt eri tehtävien
kasvaessa lähettäjäryhmässä. Myöskin suorien TV-lähetyksen lisääntyminen
vaatii lisäkouluttautumista.
Valiokunta antoi kiitettävää palautetta ja puolsi jatkokoulutusta.
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10.3

Lähettäjäkorttien myöntämien
Myönnettiin seuraaville henkilöille kv. lähettäjäkortti:
Topi Kanto
Kari Kokko
Juha-Pekka Mero

10.4

Maarian Mahti
Oulun Pyrintö
Raision Kuula

Tulevat koulutukset
Päätettiin järjestää seuraavat koulutukset vuonna 2016:





TV-kisajärjestäjien koulutus: 16.1.2016, Tampere, Varala
Valtakunnalliset tuomarikouluttajapäivät 19.- 20.3.2016, Järvenpää
Teknisen johtajan koulutus 14.5.2016, Tampere
Tulospalveluohjelman koulutuksia keväällä 2016. Tarkoista ajankohdista
tiedotetaan myöhemmin.

11
Muut mahdolliset asiat
11.1

Kilpakävelyn ohjeet SM-kisajärjestäjille
Saatiin tiedoksi Anne Fröbergin valmistelemat ohjeet kilpakävelyn
järjestämisestä SM-kisoissa. Viimeistelyn jälkeen ne lisätään liiton kotisivuille.

11.2

Viestijoukkueiden valintasäännöt EM-kisoihin
Nykyisten EA:n sääntöjen mukaa viestijoukkueiden määrä kilpailuissa tulee
olla vähintään kolme eri maan joukkuetta, jotta tulos otettaisiin huomioon
valinnoissa. IAAF:n kisoissa sääntö on minimissään kaksi joukkuetta.
Esitetään EA:lle, onko mahdollista muuttaa EM-kisojen viestijoukkueiden
valintasääntöjä siten, että kisassa voisi minimissään olla kaksi eri maan
joukkuetta.

11
Seuraava kokous

Pidetään 9. maaliskuuta 2016 klo 15.00 Valo-talossa.
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Kokouksen päätös

JAKELU

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.

Kilpailuvaliokunta
Liittovaltuusto
Hallitus
Piirien puheenjohtajat
Piirien kilpailutoimikuntien puheenjohtajat
Henkilökunta
Tilastopaja
Edustusurheilijat

