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KILPAILUVALIOKUNTA 
 

Aika 18.9.2018, klo 14.30 
 

Paikka Sporttitalo, SUL:n toimitilat 
 

Läsnä Rami Urho  puheenjohtaja 
  Anne Fröberg 

Ari Honkanen 
Esa Kaihlajärvi (kohdat 1-8.3) 
Yrjö Kelhä (Skype-yhteys) 
Esko Kuha (kohdat 1-8.3) 

  Hannu Nurminen 
Pasi Oksanen (Skype-yhteys) 
Tuomo Salonen 
Ingemar Sundelin 
Mika Muukka  sihteeri 

 
Poissa Lassi Korhonen 
 Jaana Kujala  

 
 
 
 
  
1 
Kokouksen avaus Puheenjohtaja Rami Urho avasi kokouksen klo 14.29. 
 
 
2 
Kokouksen esityslista Tehtiin seuraavat lisäykset ennakkoon lähetettyyn esityslistaan: 
  

Kohta 8: Säännöt ja ohjeet: Sääntöjen tulkitseminen. 
  Kohta 10: Muut asiat: Kilpakävelyn tuomaripaneeli. 
   
     
   
 
 
 



2 

 

3 
Edellisen kokouksen pöytäkirja 
   

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
 
4 
Ilmoitusasiat 
 

4.1 Yleiset ilmoitusasiat 
 
  Kuultiin Mika Muukan yhteenveto seuraavista asioista:  

 

• Pohjoismainen pääsihteerikokous järjestetään 20.-21.9. Helsingissä. 

• IAAF on päättänyt uusista edustusoikeussäännöistä. Uusi 

kilpailujärjestelmä on vielä päättämättä. 

• IAAF:n ja EA:n kilpakävelyn tuomarikokeet järjestetään tämän syksyn 

aikana. 

• Joutsenon SM-maraton 2018 on kilpailukelpoinen näyttökisa Dohan 

MM2019-kisoihin. 

4.2 Hallituksen ja valtuuston info 
 

Kuultiin Rami Urhon yhteenveto hallituksen ja valtuuston kokouksista 
seuraavasti:  

 

• SUL ja SAUL -sopimuksen tilanne. 

• Yleisurheilulisenssin yhteydessä oleva vakuutus muuttuu. 

4.3 Kilpakävelytoimikunnan info 
 

Kuultiin Esko Kuhan yhteenveto kilpakävelytoimikunnan kokouksesta 
seuraavasti: 
 

• Kilpakävelykarnevaaleilla osanottajamäärä oli pienempi kuin aikaisemmin. 

• Ensi vuonna karnevaaleille sitoutetaan edustusurheilijat. 

• Kävelycup toimi hyvin. 

• Kävelyklinikat jatkavat toimintaa. 

• Leirityssuunnitelmia on ensi kaudelle. 

• Tehdään tuomariohjeet arvokisoja varten. 

 
5 
Kilpailukalenterit 
 
 5.1 Vuoden 2019 arvokilpailukalenterin tilanne 
  

Käytiin läpi vuoden 2019 arvokilpailukalenterin tilanne (liite 1).   
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SM-viestien ajankohdasta esitettiin kokouksessa kahta eri vaihtoehtoa: 
Kesäkuun loppu tai syyskuun alku. Äänestyksen jälkeen syyskuun kanta voitti.  
 
[Valiokunta jatkoi kilpailukalenterin osalta keskustelua nuorten SM-
moniotteluiden ajankohdasta ja päätti sähköpostikokouksessa 21.9. niiden 
sijoittamisesta liitteen 1. mukaiseen ajankohtaan.] 

 
Kilpailukalenterin rakentaminen on vuosi vuodelta haastavampaa, koska mm. 
kansainväliseen kalenteriin tulee lisää kisoja. Kalenterin ruuhkaisuuden takia 
päätettiin priorisoida kisat, jotta kalenterin rakentaminen tulevaisuudessa olisi 
helpompaa. Asiaan palataan seuraavassa valiokunnan kokouksessa. 
 

 5.2 Kilpailujen pisteyttäminen 2018 
 

Käytiin läpi vuoden 2018 Paavo Nurmi Games:in, GP-, Tähti- ja nuorten 
Eliittikisojen saavuttamat kisapisteet. 
 
Päätettiin, että jatkossa lasketaan pelkästään GP-kisojen pisteet. Muiden 
kisamuotojen osalta tehdään laskenta tarpeen mukaan.  

   
 
6 
Kisajärjestäjät 
 

6.1 Raportit SM-kilpailuista 
 

Käytiin läpi raportit seuraavista SM-kilpailuista ja maaottelusta sekä 
arvokilpailuista: 

 

• ECCC, M/N-sarjan B-ryhmä, Tampere 

• SM-maantiekävelyt, Espoo 

• Nuorten MM-kisat, Tampere 

• Kalevan kisat, Jyväskylä 

• SM M/N22,19, Laitila 

• SM M/N17,16, Espoo 

• SM M/N15,14, Saarijärvi 

• SM-moniottelut, Oulu & Kempele 

• Ruotsi-ottelu, Tampere 

• SM-viestit, Mikkeli 

6.2 Joensuun nuorten SM-hallikisojen 2019 päiväohjelman muutos 
 

Joensuun Kataja on lähestynyt kilpailuvaliokuntaa saadakseen luvan siirtää 
kaikkien sarjojen 60 m alkuerät, M/N-22-sarjojen 3000 m juoksut ja 
pituushypyt perjantaille. 
 
Perusteluina on esitetty mm. urheilijaystävällisempää päiväohjelmaa, 

kilpailupäivien pituuden lyhentämistä ja matka-aikataulullisia syitä. 

Kilpailuvaliokunta antoi luvan siirtää em. lajit sillä edellytyksellä, että kisat 

aloitetaan aikaisintaan perjantaina 22. helmikuuta klo 17.00. Samalla 
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velvoitettiin Joensuun Katajaa tiedottamaan muutoksesta selkeästi ja 

aktiivisesti. 

 

6.3 Lappeenrannan Kalevan kisojen päivittäinen lajijakauma 
 

Tuomarineuvoston puheenjohtaja Pasi Oksanen esitteli Lappeenrannan 
Kalevan kisojen alustavaa päivittäistä lajijakaumaa. Valiokunta antoi 
muutaman korjausesityksen. Tarkempaan aikatauluun palataan seuraavassa 
valiokunnan kokouksessa. 

 
6.4 SM-kisoihin nimettävät toimihenkilöt vuodelle 2019 
 

Nimettiin seuraavat henkilöt tuomarineuvoston puheenjohtajiksi vuodelle 
2019: 

 
SM M/N22,19, Porvoo   Janne Pekkola  
SM M/N17,16, Kankaanpää  Ari Honkanen 
SM P/T15,14, Lahti  Niklas Lieke 
SM-moniottelut, Kauhava & Lapua  Inger Nabb ja Tapio Pesu  
SM-maraton, Espoo  Pekka Mäki 
PM-maastot, Heinola  Kari Räsänen  

 
6.5 Kilpailulupa- ja SM-kisojen ilmoittautumismaksut vuodelle 2019 

 
Päätettiin kilpailulupa- ja SM-kisojen ilmoittautumismaksut vuodelle 2019 
(liite 2). 

 
 6.6 Huoltaja- ja valmentajakortit SM-kisoissa 2019 
 
  Päätettiin huoltaja- ja valmentajakortit SM-kisoihin 2019 (liite 3).  
 
 
7 
Olosuhdeasiat 
 

7.1 SM-kisojen olosuhteet 
 

SM-kisojen hakuvaiheessa tulee hakemukseen liittää urheilukentän 
mittauspöytäkirja. Joissakin tapauksissa kentät remontoidaan SM-kisojen 
myöntämisen jälkeen. Myös näiden kenttien osalta tulee saada 
mittauspöytäkirja remonttien jälkeen, jotta saadaan varmuus kentän 
oikeellisuudesta. 
 
Jatkossa tulee painottaa, että olosuhteiden tulee olla kunnossa jo 
hakuvaiheessa (30.9.), tai hakijoiden on esitettävä kaupungin/kunnan 
valtuuston tai hallituksen kirjallinen sitoutuminen olosuhteiden kuntoon 
laittamisesta. 
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8 
Säännöt ja ohjeet 
 

8.1  Kalevan kisojen valintamenettely 
  

Rami Urho antoi perustetun työryhmän raportin Kalevan kisojen 
valintamenettelystä vuodesta 2019 alkaen. 
 
Valiokunnassa käydyn keskustelun perusteella ollaan kääntymässä 
vaihtoehtoon, jossa hallitus tekee esityksen kisajärjestäjästä liittovaltuustolle 
kriteerien perusteella. Liittovaltuusto tekee lopullisen päätöksen 
kisajärjestäjästä. 
 
Kriteerit koostuvat seuraavista asiakokonaisuuksista: 
 

• taloudelliset kriteerit 

• tekniset kriteerit 

• kilpailunjärjestämiskokemus 

• seuran menestyskriteerit 

Työryhmä tarkentaa kriteereitä ja tekee pisteytyksestä ohjeet. Tämän jälkeen 
esitys tuodaan kilpailuvaliokunnalle sähköpostitse ennen hallituksen 
käsittelyä. 

 
8.2 Mestaruuskilpailusääntöjen päivitystyön perusteet 
 

Päätettiin, että käydään koko sääntöpaketti perusteellisesti läpi. Tutkitaan 
kaikki kisamuodot, lajitiedot ja ajankohtavaihtoehdot läpi. Asiaa käsitellään 
tulevissa kilpailuvaliokunnan kokouksissa. 

 
 8.3 Moniottelujen ohjeistuksia SM-kisoissa 
   

Moniottelun valmennusryhmä on lähestynyt kilpailuvaliokuntaa esittäen 
nuorten SM-moniotteluun seuraavia muutoksia: 
 
1. Nuorten SM-moniotteluiden yhteyteen aikuisten sarjat. 

Kilpailuvaliokunnan päätös: Yleisten sarjojen urheilijat voivat osallistua 22-
vuotiaiden sarjaan. Liiton vastuuvalmentaja, kisajärjestäjä ja 
tuomarineuvoston puheenjohtaja yhdessä koordinoivat mahdolliset 
osallistujat. 

 

2. SM-moniotteluiden järjestäjät velvoitetaan myötätuulitakuuseen.  

Kilpailuvaliokunnan päätös: Vahva suositus kisajärjestäjille, että he pyrkivät 
kaikin mahdollisin keinon järjestämään myötätuuliolosuhteet. Käytännössä 
tarkoittaa maalikameravalmiutta takasuoralle. 
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3. Markkinoida SM-otteluita kansainvälisille urheilijoille 

Kilpailuvaliokunnan päätös: Ei anneta lupaa markkinoida ulkomaalaisille 
urheilijoille, koska SM-kisat ovat kansallinen mestaruuskilpailu. 

 
8.4 Sääntöjen tulkitseminen 
 

Sääntöjen tulkitsemisesta on tehty useita eri ohjeistuksia (löytyy liiton 
kotisivuilta). Mm. tästä johtuen kilpailupaikalla on ollut epäselvyyttä niiden 
tulkitsemisesta eri tilanteissa. 
 
 Päätettiin, että käydään ohjeistukset läpi ja tehdään tarvittavat muutokset. 
Samalla mietitään videokoulutusmateriaalin tekemistä kyseisistä kohdista. 
Asiaa käydään läpi kevään tuomarikoulutuspäivillä sekä tiedotetaan piirejä 
sääntökohdista. 

   
 
9 
Tuomari- ja kisajärjestäjäkoulutus 
 

9.1 Valtakunnalliset koulutukset 2019 
 

Päätettiin, että järjestetään ainakin seuraavat valtakunnalliset koulutukset v. 
2019: 

 

• Tuomarikouluttajapäivät 30.-31. maaliskuuta 2019 

• SM-kisajärjestäjien koulutus 13. huhtikuuta 2019 

Tuomarikoulutusten ylimpien tasojen koulutustilaisuuksista päätetään 
myöhemmin.  
 

9.2 Tuomarikoulutus 
  

Tulevaisuudessa on tarkoitus kehittää sähköistä oppimisympäristöä siten, että 
tuomarikoulutuksen 2-tason koulutuksen voi suorittaa vaihtoehtoisesti 
pelkällä etäjaksolla. 

  
 9.3 Kortin myöntäminen 
 
  Myönnettiin seuraavalle henkilölle kv.-tason lähettäjäkortti: 
 
  Reija Schulman Jyväskylän Kenttäurheilijat 
 
 
10 
Muut mahdolliset asiat 
  
 10.1 Kilpakävelytuomaripaneeli 
 

Kilpakävelytoimikunta kysyi kilpailuvaliokunnan mielipidettä tuomaripaneelin 
perustamissa. Sen jäsenet olisivat osin kävelytuomareina SM-
maantiekävelyissä ja Kalevan kisoissa. 
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Kilpailuvaliokunta evästi, että kilpakävelytoimikunta voi jatkaa 
tuomaripaneelin valmistelua. Huomioon tulee ottaa kuitenkin paneelin 
riittävän iso koko. Myöskään kisajärjestäjälle ei saa aiheutua lisäkustannuksia. 

   
 
11 
Seuraava kokous 21. marraskuuta 2018 klo 14.30. 
  
 
12  
Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.08. 
 
 
 
JAKELU  Kilpailuvaliokunta 
  Liittovaltuusto 

Hallitus 
 Henkilökunta 
 Piirien puheenjohtajat 
 Piirien kilpailutoimikuntien puheenjohtajat 
 Tilastopaja 


