
Suomen Urheiluliitto  PÖYTÄKIRJA   3/2017 
Kilpailu 
  

13.9.2017 
 
 
 
 
 
 
       

KILPAILUVALIOKUNTA 
 

Aika 13.9.2017, klo 15.10 
 

Paikka Radiokatu 20, Sali I 
 

Läsnä Rami Urho  puheenjohtaja 
  Harri Aalto (kohdat 5-12) 
  Anne Fröberg 

Ari Honkanen 
Esa Kaihlajärvi 
Lassi Korhonen  Skype-yhteys 
Esko Kuha 
Jaana Kujala (kohdat 1-10) 
Jarmo Mäkelä (kohdat 5-12)  erikseen kutsuttuna 
Pasi Oksanen  Skype-yhteys  
Mika Muukka  sihteeri 

 
Poissa Raimo Kallioniemi 

Ingemar Sundelin 
  
   

 
 
 
 
  
1 
Kokouksen avaus Puheenjohtaja Rami Urho avasi kokouksen klo 15.10. 
 
 
2 
Kokouksen esityslista Tehtiin seuraavat lisäykset ennakkoon lähetettyyn esityslistaan: 
 
  Kohta 7: Kisajärjestäjät: Raportti Ruotsi-ottelusta. 
  Kohta 9: Säännöt ja ohjeet: IAAF:n sääntökirja. 
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3 
Edellisen kokouksen pöytäkirja 
   

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
 
4 
Ilmoitusasiat 
 

4.1 Yleiset ilmoitusasiat 
 
  Kuultiin Mika Muukan yhteenveto seuraavista asioista:  

 

• Seinäjoen keskusurheilukenttä on saanut IAAF Class 2:n sertifikaatin 

• Tampereelle on myönnetty yleisten sarjojen seurajoukkueiden Euroopan 

cupin B-ryhmän kilpailut vuodelle 2018 

• TV-kisojen yhteyteen nuorten kisoja/lajeja 

• SM-kisojen olosuhdevaatimukset 

• Espoo on hakemassa nuorten EM-kisoja vuodelle 2021 

• Sisähalliprojektien eteneminen 

• Mastervaliokunnan kokouksen raportti 

• IAAF:n teknisen-, kilpakävely- ja kilpailuvaliokuntien raportit 

4.2 Hallituksen ja valtuuston info 
 

Kuultiin Rami Urhon yhteenveto hallituksen ja valtuuston kokouksista 
seuraavasti:  

 

• Talous 

• Hallintouudistus 

• Urheilumenestys 

• TV-kisat 

• Liiketoimintayksikön perustaminen 

• Helsinki City Running Day järjestetään 19. toukokuuta 2018 

• Ehdollepanotoimikunta 

4.3 Kilpakävelytoimikunnan info 
 

Kuultiin Esko Kuhan yhteenveto kilpakävelytoimikunnan kokouksesta 
seuraavasti: 
 

• Lajimielikuva 

• Osallistujamäärät 

• Tuleva toiminta 

• Yhteinen kävely cup Eteläiselle alueelle 

• Maantiereittien mittausasiat 

• Pohjoismaiset kävelyt 

• Kävelytuomarikoulutuksia pidetty kolmella paikkakunnalla 
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4.4 ITO-kokeiden info: 
 

Kuultiin Anne Föbergin yhteenveto ITO-kokeesta. 
 

• EA:n ITO-kokeet järjestettiin Bulgariassa Pravetsissa syyskuun alussa 

• 95 osanottajaa 

• Haastavat kokeet 

 

5 
Kilpailukalenterit 
 
 5.1 Nuorten SM-hallien järjestäjä 2018 
   

Vasa IS on joutunut peruuttamaan nuorten SM-hallikisat 2018 Mustasaaren 
hallin päällekkäisvarauksen sekä majoitustilojen vähäisyyden vuoksi.  
 
SM-kisojen alueellisessa kiertojärjestyksessä kisa on myönnetty Läntiselle 
alueelle. Jyväskylän Kenttäurheilijat (JKU) ja Kuortaneen Kunto (KuorKu) ovat 
valmiina järjestämään ko. SM-kisat. JKU:lle on jo myönnetty 2018 SM-
hallimoniottelut. JKU:n nuorten SM-hallikisojen hakemuksen edellytyksenä on, 
että mikäli JKU saa kisat, niin se luopuu SM-hallimoniotteluiden järjestelyistä. 

 
Valiokunta keskusteli eri vaihtoehdoista ja päätyi ehdolliseen ratkaisuun, jossa 
nuorten SM-hallikisat myönnetään JKU:lle ja SM-hallimoniottelut Vasa IS:lle. 
Kyseessä olisi järjestäjien ja paikkakuntien keskinäinen vaihto, mutta kisojen 
ajankohdat säilyisivät ennallaan. 
 
Kisat myönnettiin ehdollisena, koska Vasa IS ei voinut antaa lopullista 
vahvistusta kokouksen aikana. Päätettiin, että vahvistus tulee saada viikon 
kuluessa. Mikäli em. kisojen vaihtoa ei voida suorittaa, niin nuorten SM-hallien 
järjestäjä käsitellään uudelleen kilpailuvaliokunnan toimesta. 
 
Kilpailuvaliokunnan päätöksen jälkeen, ratkaisua esitetään hallitukselle, joka 
päättää lopullisesti SM-kisojen järjestäjät. 

[Kokouksen jälkeen on selvinnyt, että Vasa IS ei voi järjestää SM-
hallimoniotteluita v. 2018, joten nuorten SM-hallikisojen ja SM-
hallimoniotteluiden järjestäjien keskinäistä vaihtoa JKU:n ja Vasa IS:n välillä ei 
voida toteuttaa. Täten nuorten SM-hallikisojen 2018 järjestäjä tuli käsitellä 
uudelleen JKU:n ja KuotKu:n kesken kilpailuvaliokunnan toimesta. Asia 
käsiteltiin sähköpostikokouksessa (19.-20. syyskuuta 2017) ja valiokunnan 
selvä enemmistö oli Kuortaneen kannalla. Valiokunta esittää hallitukselle, että 
nuorten SM-hallikisojen 2018 järjestäjä on Kuortaneen Kunto ja paikkakuntana 
Kuortane.] 
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 5.2 Vuoden 2018 arvokilpailukalenterin tilanne 
  

Käytiin läpi vuoden 2018 arvokilpailukalenterin tilanne (liite 1).  
 
 5.3 Kilpailujen pisteyttäminen 2017 
 

Käytiin läpi v. 2017 Paavo Nurmi Games:in, Eliitti-, Tähti- ja nuorten 
Eliittikisojen saavuttamat kisapisteet. 

 
5.4 Esitys laajemmasta liittovetoisesta kilpailutoiminnasta 
 

Saatiin Jarmo Hakasen esitys laajemmasta liittovetoisesta kilpailutoiminnasta, 
jossa liitto ottaa suuremman roolin kilpailupäivien ja lajien koordinoimisessa. 
Tavoitteena on saada urheilijoille hyviä kisoja hyvissä olosuhteissa. 
  
Päätetiin perustaa työryhmä suunnittelemaan, millä tavalla koordinoidaan 
parhaat kilpailupäivät ja lajiohjelmat. Työryhmään nimettiin Ari Honkanen 
(pj.), Jarmo Hakanen, Petteri Jouste, Esko Kuha, Mika Muukka ja Tuomo 
Salonen. 

 
   
6 
Alueiden asiat Käytiin läpi alueiden kilpailutoimintaa sekä tulevia seurafoorumeita, joissa 

yhtenä osiona on alueiden kilpailutoiminta. 
 
 
7 
Kisajärjestäjät 
 

7.1 Raportit SM-kilpailuista 
 

Käytiin läpi raportit seuraavista SM-kilpailuista sekä PM-mestaruuskilpailusta 
ja maaottelusta: 

 

• PM-moniottelut ja moniottelumaaottelu, Kuortane 

• SM-maantiekävelyt, Laitila 

• SM-viestit, Tampere 

• Kalevan kisat, Seinäjoki 

• SM M/N22,19, Kauhava 

• SM M/N17,16, Iisalmi 

• SM M/N15,14, Raasepori 

• Ruotsi-ottelu, Tukholma 

Samalla päätettiin, että tuomarineuvostoja varten tehdään yhtenäinen 
raporttipohja otsikkotasolla. 
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7.2 Kalevan kisojen ilmoittautumissysteemi 
 

Kesän aikana on tullut muutamia yhteydenottoja ja esityksiä Kalevan kisojen 
ranking-ilmoittautumissysteemistä luopumista ja korvaamista pelkästään 
tulosrajoilla.  
 
Keskusteluissa tuli esiin, että nykyiseen ranking-systeemiin on opittu ja se on 
havaittu hyväksi. Päätettiin jatkaa nykyiselle ilmoittumissysteemillä Kalevan 
kisoissa. Tarkkoihin yksityiskohtiin palataan, kun kaikki kesäkauden SM-kisojen 
tulosrajat ja pääsyvaatimukset käsitellään valiokunnan vuoden 2018 
ensimmäisessä kokouksessa. 

 
7.3 SM-kisoihin nimettävät toimihenkilöt vuodelle 2018 
 

Nimettiin seuraavat henkilöt tuomarineuvoston puheenjohtajiksi vuodelle 
2018: 

 
SM M/N22,19, Laitila  Anne Fröberg   
SM M/N17,16, Espoo Eero Kulmala 
SM P/T15,14, Saarijärvi Esa Kaihlajärvi 
SM-moniottelut, Oulu & Kempele Sami Zerni 
PM-kävelyt, Turku Kari Räsänen   
SM-maraton, Lappeenranta Janne Pekkola 

 
7.4 Jyväskylän Kalevan kisojen päivittäinen lajijakauma 

 
Kilpailunjohtaja Esa Kaihlajärvi esitteli Jyväskylän Kalevan kisojen alustavaa 
päivittäistä lajijakaumaa. Tarkempaan aikatauluun palataan seuraavassa 
valiokunnan kokouksessa. 

 
7.5 Kilpailulupa- ja SM-kisojen ilmoittautumismaksut vuodelle 2018 

 
Päätettiin kilpailulupa- ja SM-kisojen ilmoittautumismaksut vuodelle 2018 
(liite 2). 

 
 7.6 Huoltaja- ja valmentajakortit SM-kisoissa 2018 
 
  Päätettiin huoltaja- ja valmentajakortit SM-kisoihin 2018 (liite 3).  
 
 
8 
Olosuhdeasiat 
 

8.1 Urheilukenttien suunnittelu- ja rakentamisopas 
 

OKM on myöntänyt avustuksen Urheilukenttien suunnittelu- ja 
rakentamisoppaan päivittämiseen. Päivityksestä vastaa Suomen Liikunnan 
Ammattilaiset yhteistyössä Suomen Urheiluliiton kanssa. Lisäksi on perustettu 
erillinen työryhmä valmistelemaan päivitystä. Uuden kirjan on tarkoitus 
valmistua vuoden 2018 loppuun mennessä. 
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8.2 Urheilun olosuhteet -selvityshanke 
 
 Saatiin tiedoksi Olympiakomitean tekemä Urheilun olosuhteet -selvityshanke. 
 
8.3 Urheilun olosuhdetilanne isoissa kaupungeissa 
 
 Saatiin tiedoksi Olympiakomitean tekemä Urheilun olosuhdetilanne isoissa 

kaupungeissa. 
 
8.4 Moukarin- ja kiekonheiton turvallisuus 
 
 IAAF on päivittämässä moukarin- ja kiekonheittohäkkien mittoja, jotta häkki 

olisi riittävän turvallinen. Nykyinen sääntö perustuu häkin rakenteiden 
mittoihin ja porttien asentoihin heittosektoriin nähden. Silti heittoväline on 
saattanut lentää reilusti sektorin ulkopuolelle. 

 
Tulevaisuudessa lasketaan turvallisen heittosektorin linja heittoringin sivusta 
(Paikka, jossa heittoväline voisi mahdollisesti sijaita.) aina kääntyvän portin 
päähän saakka. Täten kääntyvien porttien pituus ja sijainti voi olla erilainen eri 
häkkimalleissa. Asiaan palataan, kun saadaan IAAF:lta tarkat määritykset. 
 

 
9 
Säännöt ja ohjeet 
 

9.1 SM-kisojen alueellinen kiertojärjestys vuosille 2021-2025 
 

Saatiin työryhmän esitys SM-kisojen alueellisesta kiertojärjestyksestä. 
Valiokunta teki esitykseen muutaman keskinäisen vaihdon alueiden kesken 
paremman tasapainon säilyttämiseksi.  
 
Kilpailuvaliokunta päätti esittää SM-kilpailuiden alueellista kiertojärjestystä 
vuosille 2021-2025 hallitukselle. Lopullisesti kiertojärjestyksestä päättää 
liittovaltuusto. 

 
 9.2 Olemassa olevien sääntöjen tulkitseminen käytännössä 
   

Kuluneen kilpailukauden aikana on esiintynyt joitakin tapauksia, joissa 
sääntöjä ei ole noudatettu vaan niistä on poikettu erinäisistä syistä. 
 
Todettiin, että annettuja sääntöjä tulee noudattaa. Päätettiin, että 
ohjeistetaan kilpailujen järjestäjiä ja tuomarineuvoston jäseniä tarkkuuteen. 
Asia otetaan esiin mm. tuomarikouluttajapäivillä. 

 
 9.4 IAAF:n sääntökirja 
 

IAAF julkaisee uuden englanninkielisen sääntökirjan 1. marraskuuta 2017. 
Kirjan muoto tulee hieman muuttumaan nykyiseen versioon verrattuna. 
 
Marraskuun jälkeen sääntökirja käännetään suomeksi ja se valmistuu 
alkuvuonna 2018. Sääntökirjan tarkka muoto päätetään, kun saadaan selville 
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IAAF:n kirjan muoto ja sisältö. Tämän lisäksi tehdään tiivistelmä tärkeimmistä 
sääntömuutoksista. 

 
 
10 
Tuomari- ja kisajärjestäjäkoulutus 
 

10.1 2-tason koulutusjärjestelmä 
 

Uusi 2-tason tuomarikoulutuksen materiaali on valmistunut. Se löytyy 
sähköisestä oppisympäristöstä. 

 
10.2 Valtakunnalliset koulutukset 
 

Päätettiin, että v. 2018 järjestetään ainakin seuraava valtakunnallinen 
koulutus: 

 

• Tuomarikouluttajapäivät 

 
11 
Seuraava kokous 16. marraskuuta 2017 klo 15.00. 
  
 
12  
Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.30 
 
 
 
JAKELU  Kilpailuvaliokunta 
  Liittovaltuusto 

Hallitus 
 Henkilökunta 
 Piirien puheenjohtajat 
 Piirien kilpailutoimikuntien puheenjohtajat 
 Tilastopaja 


