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KILPAILUVALIOKUNTA 
 

Aika 18.5.2016, klo 15.00 
 

Paikka Valo-talo, Sali I 
 

Läsnä Pasi Oksanen  puheenjohtaja 
  Anne Fröberg 

Harri Heikkilä 
Ari Honkanen 
Esa Kaihlajärvi 
Yrjö Kelhä 
Jorma Kemppainen (kohdat 3-13) 
Esko Kuha (kohdat 4.3-13) 
Jaana Kujala 
Jarmo Mäkelä  erikseen kutsuttuna 
Mikko Nieminen (kohd. 1-7)  erikseen kutsuttuna 
Hannu Nurmi 
Hannu Nurminen 
Ingemar Sundelin 
Mika Muukka  sihteeri 

 
 Poissa Harri Aalto 
  Kari Suominen 

  
  
  

 
 
 
 
  
1 
Kokouksen avaus Puheenjohtaja Pasi Oksanen avasi kokouksen klo 15.00. 
 
 
2 
Kokouksen esityslista Hyväksyttiin ennakkoon lähetetty esityslista. 
 



2 

 

3 
Edellisen kokouksen pöytäkirja  
 

Lisättiin edellisen kokouksen pöytäkirjaan seuraavat kohdat: 
   
  Kohtaan läsnä: Lisättiin Ari Honkanen. 

 
  Kohtaan 7.4, vuoden 2018 SM-kilpailujen järjestäjät: 
  Lisättiin SM-hallikilpailut M/N22-19-17, Mustasaari, Vasa IS ja  
  SM-hallimoniottelut, Jyväskylä, Jyväskylän Kenttäurheilijat 
   
  Muilta osin pöytäkirja hyväksyttiin. 
 
   
4 
Ilmoitusasiat 

4.1 Yleiset ilmoitusasiat 
 
  Kuultiin Mika Muukan ja Pasi Oksasen yhteenveto seuraavista asioista: 
 

• Kilpakävelylaikat ovat myynnissä Valo-talon myyntipalvelussa. 

• Päätös vuoden 2017 Euroopan joukkuemestaruuskilpailujen 1. divisioonan 

järjestäjästä tehdään EA:n johtoryhmän kokouksessa 14.6.2016. Kisaa on 

haettu Vaasaan. 

• TV-kisakonsepti uudistuu alkaen vuodesta 2018. Tällä hetkellä on menossa 

ideointi- ja suunnitteluvaihe. 

• IAAF:n hallitus on myöntänyt Tampereelle M/N19-sarjan MM-kilpailut. 

Kisapäivät ovat 10.-15.7.2018. 

 
4.2 Hallituksen ja liittovaltuuston info 

 
Kuultiin Pasi Oksasen yhteenveto hallituksen ja liittovaltuuston kokouksista:  
 

• SM-kilpailujen 2018 päätökset 

• Kalevan kisan 2019 päätös 

• Käsitelty kilpakävelytoimikunnan esitys kehittämistoimenpiteiksi 

• Hallimaaottelu järjestetään vuonna 2017 Tampereella  

4.3 Kilpakävelytoimikunta 
 
 Kuultiin Esko Kuhan yhteenveto kilpakävelytoimikunnan kokouksesta 
 

• Esitys tehty kilpakävelykisojen järjestämisestä ja koulutusjärjestelmästä 

alkaen vuodesta 2017. 
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5 
Yhdenvertaisuuskartoitus Kuultiin Mikko Niemisen raportti yhdenvertaisuudesta. SUL:n 

yhdenvertaisuusohjeen tekeminen valmistuu syksyllä 2016. Työskentely 
perustuu lakiin, suunnitelmaan, kartoitukseen ja eettisen valiokunnan 
toimintaan. 

 
   
6 
Kilpailukalenterit 
 

6.1 Vuoden 2017 arvokilpailukalenteri 
 

Vahvistettiin vuoden 2017 arvokilpailukalenteri (liite 1). 
 
 6.2 Kalevan kisojen 2017 päivämäärien tarkennus 
 

Kalevan Kisat halutaan järjestettävän nelipäiväisenä, joten päivämäärät ovat 
20.-23.7.2017. Ensimmäisenä päivänä, 20.7., on tarkoitus järjestää 
kilpakävelyt. 

 
 6.3 Kalevan kisojen 2018 ajankohta 
 
  Jyväskylän Kalevan kisat järjestetään 19.-22.7.2018.  
 
 6.4 Nuorten 15-19 –vuotiaiden kilpailujärjestelmä 
 

Viime kokouksessa perustettiin työryhmä valmistelemaan nuorten 15-19 –
vuotiaiden kilpailujärjestelmää. Saatiin työryhmän raportti työn etenemisestä 
seuraavasti: 

 

• Sarjojen jako siten, että lasten sarjat 9-13 –vuotiaille ja nuorten sarjat 15-

19 –vuotiaille.  

o Toimenpide: Alueet tutkivat mahdollisuutta muuttaa järjestelmää. 

• Nuorten Eliittikisojen uudistaminen ja koordinoinnin parantaminen. 

o Toimenpide: Uudistetaan yhdessä uuden TV-kisakonseptin kanssa. 

Sarjan kehittäminen ja koordinointi vaativat resursseja. 

• Matalan kynnyksen kisat 15-19 –vuotiaille. 

o  Toimenpide: Alueet tutkivat mahdollisuutta lisätä matalan   

kynnyksen kisoja. 

• Tilastokisa moniottelumaisesti. 

o Toimenpide: Kysytään Tilastopajalta mahdollisuutta valmistaa 

kilpailumuoto teknisesti. 

Asiakohtiin palataan seuraavassa valiokunnan kokouksessa. 
   

Työryhmän tehtävänä oli lisäksi valmistella liiton, alueiden ja piirien 
vastuunjakoa kansallisessa kilpailutoiminnassa. 
 
Päätettiin, että avoimien aluekisojen rata/kenttäkisojen nimi muutetaan 
kansalliseksi kilpailuksi. Kisojen hallinnoinnista vastaavat edelleen alueet. 
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6.5 Tulevien kilpailujen hakuajat syksyllä 2016 
 
  Päätettiin hakuajat seuraavasti: 
 

• 5.9.2016 mennessä Eliittikisat vuodelle 2017. 

• 30.9.2016 mennessä Tähtikisat, nuorten Eliittikisat, Vattenfall Seuracup ja 

kv.-hallikisat vuodelle 2017. 

• 30.9.2016 mennessä SM-kilpailut vuodelle 2019. 

• 15.–30.11.2016 välisenä aikana kaikki avoimet aluekilpailut vuodelle 2017. 

• 15.1.2017 alkaen piirin myöntämät kilpailut vuodelle 2017. 

• 31.1.2017 mennessä Pohjoismaiset maaottelut vuodelle 2018. 

• 15.2.2017 mennessä Kalevan kisat vuodelle 2020. 

 
   
7 
Kisajärjestäjät 
 

7.1 Nuorten SM-hallikisojen 2017 paikka 
 

Kilpailuvaliokunta oli myöntänyt kisat ehdollisena Turun Urheiluliitolle 
Kupittaa halliin. Valiokunta edellytti, että Turun kaupungilta saadaan 
kirjallinen sitoutuminen olosuhteiden kuntoon laittamisesta. 
 
Turun kaupunki on saanut määrärahan tälle vuodelle pinnoitteen 
kunnostamiseksi ja tarjouspyyntö kunnostamisesta julkaistaan toukokuun 
aikana. Täten valiokunta päätti poistaa ehdollisuuden ja nuorten SM-
hallikilpailut 2017 myönnetään Turun Urheiluliitolle Turun Kupittaan halliin. 
Mikäli kunnostamisen aikataulussa esiintyy vielä ongelmia, käsitellään asia 
uudestaan. 

 
7.2 SM-viestien 2018 paikkakunta 
 

Vuoden 2018 SM-viestit oli myönnetty ehdollisena Mikkelin Kilpa-Veikoille 
Mikkelin Urheilupuistoon. Valiokunta edellytti, että olosuhteet laitetaan 
kuntoon. Mikkelin Kilpa-Veikot on valmistellut asiaa Mikkelin kaupungin 
kanssa, mutta vielä ei ole saatu kirjallista sitoutumista. 
 
Valiokunta päätti, että asia käsitellään syyskuun kokouksessa. Mikäli 
sitoutumista ei saada siihen mennessä, etsii itäinen alue tällöin uuden 
kisajärjestäjän ja lopullinen käsittely tehdään marraskuun kilpailuvaliokunnan 
kokouksessa. Hallitus päättää lopullisesti kisajärjestäjän. 

 
7.3 Raportit SM-kilpailuista 

 
  Käytiin läpi raportit seuraavista SM-kilpailuista: 
 

• SM-hallit, nuoret, Helsinki 

• SM-hallimoniottelut, Kuortane 

• SM-maantiejuoksut, Jyväskylä 

• SM-maastot, Vöyri 
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7.4 SM- ja muihin arvokisoihin nimettävät toimihenkilöt vuodelle 2017 
 
  Nimettiin seuraavat henkilöt tuomarineuvoston puheenjohtajiksi ja jäseniksi: 
 
  Hallimaaottelu Anne Fröberg 

SM-hallit, aikuiset Kari Räsänen 
  SM-hallit, nuoret Kari Suominen 
  SM-hallit, moniottelut Ville Lepistö 
  SM-maantiejuoksut Jorma Sipilä 
  SM-maastot  Pauli Huuskonen 
  SM-maantiekävelyt Manne Willman 
  PM-ottelut  Yrjö Kelhä 
  SM-viestit  Raimo Kallioniemi 
  Kalevan kisat  Pasi Oksanen (pj.) 
    Esa Kaihlajärvi 

Yrjö Kelhä  
   
 
8 
Olosuhdeasiat 
 

8.1   Tulospalveluohjelma 

Tällä hetkellä tulospalvelun käyttökoulutukset ovat käynnissä. Koulutuksista 
saatujen palautteiden perusteella ohjelmaan tehdään vielä parannuksia.  
 
Ohjelma julkistetaan 6. kesäkuuta www.tuloslista.com –sivuilla. 
Tulospalveluohjelmassa on kertaluontoinen 200:n euron lisenssimaksu. Se 
laskutetaan seuroilta syyskuussa 2016. 

 
8.2 Heittohäkkiongelmat 

   
Heittohäkeissä on ollut ongelmia. Jopa uudet häkin ovat kaatuneet, kun tolpat 
ovat menneet poikki. Urheiluliitto on tehnyt ohjeistuksen häkkien 
tarkastuksista (liite 2). Sama ohje löytyy myös liiton kotisivuilta. On erityisen 
tärkeää, että kaikki häkit tarkastetaan, jotta vältytään haavereilta. Mikäli 
häkeissä ilmenee puutteita tai ongelmia, tulee omistajatahon ottaa yhteyttä 
välittömästi häkin valmistajaan niiden kuntoon saattamiseksi.   

 
 
9 
Säännöt ja ohjeet 
 

9.1 IAAF:n sääntömuutokset 
 

IAAF:n hallitus oli päättänyt uusista sääntömuutoksista maaliskuussa 2016 
seuraavasti: 
 

• Kilpailun hallinnoiva taho voi päättää finaaliin etenemisestä, rankingista, 

eräjaoista ja rata-arvonnoista esim. Amsterdamin EM-kisoissa 
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pikajuoksuissa parhaat urheilijat pääsevät suoraan toiselle kierrokselle 

tilastorankingin perusteella. 

• Naisten mahdollisuus osallistua 50 km kilpakävelykisoihin miesten 

sarjassa. 

9.2 Ranking-ohje alkueriä varten ja rata-arvonnat SM-halleissa 
 

Nuorten SM-halleissa oli noussut esiin tarve päivittää ranking-ohje alkueriä 
varten ja rata-arvontaohje SM-hallikisoihin. Ranking-ohje on tehty sillä 
periaatteella, että kuluvan vuoden hallitulokset ovat määräävässä asemassa 
tehtäessä rankingia. Tällä pyritään saamaan urheilijat kilpailemaan 
hallikaudella ennen SM-kilpailuja kyseisessä lajissa. 
 
Valiokunta totesi, että edelleen pyritään saamaan urheilijat kilpailemaan 
kuluvalla hallikaudelle ennen SM-kisaa. Myös uusi tulospalveluohjelma auttaa 
rankingin tekemistä jatkossa. Täten valiokunta päätti, että tässä vaiheessa ei 
ole syytä päivittää ohjeistuksia. Korostettiin, että tuomarineuvostolla on 
lopullinen päätös tehdä ranking käyttäen hyväksi kaikkia mahdollisia tietoja.  

 
9.3 Kilpailun alkamisaikamuutos 
 

Lappeenrannan Urheilu-Miehet olivat lähestyneet kilpailuvaliokuntaa koskien 
vuoden 2016 M/N 22-19 SM-kisojen ensimmäisen kilpailupäivän 
alkamisajankohdan siirtämistä tunnilla aikaisemmaksi kello 12.00. 
Mestaruuskilpailusäännöissä mainitaan, että kisa tulee aloittaa ensimmäisenä 
päivänä aikaisintaan klo 13.00 
 
Kilpailumuoto on uusi ja aikataulu tehdään nyt ensimmäistä kertaa, joten 
valiokunta suostui pyyntöön. Samalla painotettiin, että kisajärjestäjällä on 
velvollisuus informoida muutoksesta aktiivisesti.  
 

9.4 Sääntöohjeistuksia SM-kisojen tuomarineuvostoille 
 

Vuosittain SM-kisajärjestäjät kysyvät käytäntöjä alkuerien ja karsintojen 
järjestämisestä. Pasi Oksanen esitteli taulukon (liite 3), johon oli koottu 
ohjeistuksia. Korostettiin, että nämä ovat ohjeistuksia ja tuomarineuvosto 
tekee tapauskohtaisesti lopulliset päätökset. 

 
 9.5 Uusien ja sivuttujen Suomen halliennätysten vahvistaminen 
 

Vahvistettiin hallikaudella 2016 saavutetut uudet ja sivutut Suomen 
halliennätykset. Osa halliennätyksistä ovat samalla (absoluuttisia) Suomen 
ennätyksiä uuden säännön mukaisesti.  

 
 
10 
Tuomari- ja kisajärjestäjäkoulutus 
 

10.1 Lajinjohtajatason oppimisympäristö 
 



7 

 

Lajinjohtajatason tuomarikoulutus tapahtuu jatkossa oppimisympäristön 
kautta. Samalla tuomarikouluttajat saavat tuomarikoulutusmateriaalit 
järjestelmän kautta. Muutamat piirit ovat jo käyttäneet koulutukseen uutta 
järjestelmää.  
 
Seuraavaksi kaikille piirien päätuomarikouluttajille tehdään tunnukset 
järjestelmään, jotta he pystyvät aloittamaan koulutukset. Toivotaan, että 
uuden oppimisympäristön välityksellä koulutusmäärät nousevat.  

 
10.2 Palautteet järjestetyistä koulutuksista 

 
10.2.1 Valtakunnalliset tuomarikouluttajapäivät 19.–20.3. Järvenpää 
 

Osallistujia oli noin 70 henkilöä ja käsiteltäviä asioita olivat mm. 
oppimisympäristö ja tulospalveluohjelma. Koulutus onnistui erinomaisesti ja 
palaute on ollut positiivista. 

 
10.2.2 Teknisen johtajan -koulutus 14.5. Tampere 
 

Osallistujia oli reilut 20 henkilöä. Tällä kertaa koulutus oli suunnattu enemmän 
käytännön koulutukseen, mitä pidettiin hyvänä. 

 
  
11   
Urheilijapalauteet Valiokunta oli saanut edustusurheilijoilta palautteen koskien mm. SM-

maastojen ja SM-viestien ajankohtia, juhannuksen seudun kilpailujen 
ruuhkaisuutta sekä lajikoordinaatioita Eliitti- ja Tähtikisoissa.  

 
  Valiokunta päätti, että asiat ovat tärkeitä ja ehdotetut kohdan otetaan 

käsittelyyn joko erikseen tai yhdistetään meneillä oleviin prosesseihin esim. 
TV-kisakonseptin uudistaminen. 

 
  
12 
Seuraavat kokoukset 14. syyskuuta 2016 

9. marraskuuta 2016 
  
 
13  
Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.24. 
 
 
 
JAKELU  Kilpailuvaliokunta 
  Liittovaltuusto 

Hallitus 
 Piirien puheenjohtajat 
 Piirien kilpailutoimikuntien puheenjohtajat  

Henkilökunta 
Tilastopaja 

 
 


