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1 
Kokouksen avaus Puheenjohtaja Pasi Oksanen avasi kokouksen klo 15.02. Avauksen yhteydessä 

toimitusjohtaja Jarmo Mäkelä ja toimistopäällikkö Pirjo Puskala luovuttivat 
kiitoslahjan Pentti Vuoriolle, joka on laskenut hakamiespisteitä 52 vuotta. 
Jatkossa Esa Kaihlajärvi toimii hakamiespisteiden laskijana. 

 
 
2 
Kokouksen esityslista Hyväksyttiin ennakkoon lähetetty esityslista. 
 
 
3 
Edellisen kokouksen pöytäkirja 
   
  Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
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4 
Valiokunnan järjestäytyminen 
 

4.1 Kokoonpano ja vastuualueet 
 

Todettiin SUL:n hallituksen vahvistama valiokunnan kokoonpano ja 
vastuualueet (liite 1) 

  
4.2 Varapuheenjohtajan valinta 

 
  Varapuheenjohtajaksi valittiin Anne Fröberg. 
 

4.3 Tavoitteet 
 

Pasi Oksanen kävi läpi valiokunnan tavoitteet seuraavasti: 
 

 Kilpailujärjestelmän edelleen kehittäminen. 

 Nuorten kilpailutoiminnan kehittämisprojekti (15-17-19-v.). 

 Tulospalveluohjelman valmistumisen ohjaustyö. 

 Kalevan kisojen tulosraja- ja rankingjärjestelmän sisäänajo. 

 Olosuhdeasioihin lisää osaajia (kilpailutekniikka, EDM-mittaukset, 

kenttäasiat). 

 4.4 Kilpakävelytoimikunta 
 
  Vahvistettiin kilpakävelytoimikunnan jäsenet seuraavasti: 
   

Anne Fröberg (pj.) 
Antti Kempas 
Marko Kivimäki 
Esko Kuha 
Markku Ruonavaara 
Helena Åström  
 

 
5 
Ilmoitusasiat 
 

5.1 Yleiset ilmoitusasiat 
 
  Kuultiin Mika Muukan yhteenveto seuraavista asioista:  
 

 Anne Fröberg on valittu IAAF:n kilpakävelypaneeliin vuosille 2014-2018 

 Vera Räsänen on saanut kilpailuoikeudet 8. tammikuuta 2015 lähtien. Tätä 

ennen saavutetut tulokset naisten sarjassa mitätöidään. 

 EA järjestää videomittauskoulutuksen (VDM) yhdessä 

maalikamerakoulutuksen kanssa maaliskuun alussa 2015. Koulutuksen 

jälkeen EA perustaa videomittaustuomaripaneelin. Suomesta 

koulutukseen osallistuu Ville Aho. 



3 

 

 

 Nordic Technical Conference marraskuussa 2014 piti ohjelmassa sisällään 

pääsääntöisesti sisähalli- ja sääntöasioita. 

 Tulospalveluohjelman kehitystilanne käytiin läpi. 

 Arvokisojen hakutilanne. 

 Paavo Nurmi Games´in kisaluokaksi v. 2015 on vahvistunut EA Premium. 

 Uudistuneet yleisurheilun nettisivut. 

 Tilastopajan käyttöoikeudet. 

 Elovena-Areenan tuki on päätetty myöntää Maskun kunnalle. 

 TV-kisojen tapahtumien sisältö. 

 

5.2 Hallituksen ja liittovaltuuston info 
 

Kuultiin Pasi Oksasen yhteenveto hallituksen ja liittovaltuuston kokouksista:  
 

 Olympiastadionin rahoitus on lopullisesti päätetty. 

 Ruotsi-ottelu v. 2016 on myönnetty Tampereelle. 

 SUL on mukana kehittämässä valtakunnallisia suomenkielisten 

koululaisten viestikarnevaaleja. 

5.3 Muut ilmoitusasiat 
 
 Anne Fröberg antoi raportin kilpakävelyn tuomarikoulutuksesta. 

  
 
6 
Kilpailukalenterit 
 

6.1 Raportti ja jatkotoimenpiteet aluevastaavien kilpailukalenterikokouksesta 
 

Kuultiin Harri Heikkilän raportti aluevastaavien kilpailukalenterikokouksesta. 
Kisahaku sujui pääsääntöisesti hyvin, vaikka viime syksynä tehtiin kisaluokkiin 
muutoksia. Kisahakemuksia tuli noin sama määrä mitä edellisenä vuonna. 

  
6.2 Muiden liittojen kilpailut kilpailukalenterissa 

   
Päätettiin, että muiden liittojen kilpailut esim. mestaruuskisat tulee hakea 
piirin myöntäminä kisoina, jolloin ne julkaistaan kilpailukalenterissa. Piirit 
saavat itsenäisesti päättää kilpailukalenterissa näkyvien kisojen nimistä. 

 
6.3 Arvokilpailukalenterin 2016 valmistelu 
 

Käytiin läpi alustava arvokilpailukalenteri 2016. Seuraavana vuorossa on 
Pohjoismaisten arvokilpailujen päättäminen maaliskuussa. Toukokuun 
valiokunnan kokouksessa arvokilpailukalenteri lyödään lukkoon ja samalla sen 
hetkinen versio julkistetaan. 
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7 
Kisajärjestäjät 
 

7.1 Raportit SM- ja muista arvokilpailuista 
 
  Käytiin läpi raportti seuraavasta SM-kilpailusta: 
 

 SM-hallit, Tampere 

Samalla valiokunta päätti toistaiseksi voimassa oleva poikkeusluvan  
seuraavasti: Mikäli urheilijalla on SM-kisoissa menossa kaksi erillistä lajia, 
joista hän toisesta jää varmistettuaan pois niin hän menettää tulokset myös 
siitä lajista johon osallistuu. Valiokunta rajaa täten IAAF:n säännön kohdan 
142.4 koskemaan kotimaisessa kilpailutoiminnassa pelkästään SM-tason 
kilpailuja. 
 
Asia on mestaruuskilpailusäännöissä kohdassa 4.4. 

 
7.2 SM-kisojen tulosrajat ulkoratakaudella 2015 

 
Päätettiin SM-kisojen tulosrajat ulkoratakaudelle 2015 liitteen 2 mukaisesti. 

 
7.3 Vuoden 2017 SM-kilpailujen järjestäjät 

 
Käytiin läpi vuoden 2017 SM-kilpailujen hakijat.  

 
Kilpailuvaliokunta päätti esittää hallitukselle seuraavia paikkakuntia/järjestäjiä 
vuoden 2017 SM-kilpailuille: 

 
SM-hallikilpailut M/N 

  
Jyväskylä Jyväskylän Kenttäurheilijat 

 
SM-maantiejuoksut 

 
Espoo Espoon Tapiot 

 
SM-maastot 

 
Lahti Lahden Ahkera 

 
SM-maraton 

 
Jyväskylä Jyväskylän Kenttäurheilijat 
 

SM-maantiekävelyt 
 
   Laitila Laitilan Jyske  
 
  SM-viestit 
 
   Tampere Tampereen Pyrintö 
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  SM-kisat M/N 22-19 
 
   Kauhava Kauhavan Wisa 
    Lappajärven Veikot 
 
  SM-kilpailut M/N 17-16 
 
   Iisalmi Iisalmen Visa 
    Lapinlahden Veto 
    Vieremän Koitto 
     

SM-kilpailut P/T 15-14 
 
   Raasepori IF Raseborg 
 
  SM-moniottelut M/N 22-19-17 ja P/T 15-14 
 
   Hyvinkää & Hyvinkään seudun Urheilijat & 
   Riihimäki Riihimäen Kisko 
   

SM-hallikilpailuille M/N 22-19-17 oli tullut hakemus Turun Urheiluliitolta 
Kupittaa halliin. Valiokunta totesi, että halliolosuhteet eivät enää v. 2017 ole 
SM-kisakelpoisessa kunnossa. Päätettiin, että kilpailut myönnetään Turkuun ja 
Turun Urheiluliitolle mikäli kaupungilta saadaan kirjallinen sitoumus v. 2015 
loppuun mennessä siitä, että olosuhteet kunnostetaan viimeistään vuoden 
2016 aikana. 
 
SM-hallimoniotteluihin 2017 ei ole tullut yhtään hakemusta. Päätettiin, että 
valiokunta edelleen kartoittaa potentiaalisia hakijoita. 
 
 

8 
Olosuhdeasiat 
 

8.1 Aselaki 
 

Nykyinen aselaki on aiheuttanut hämmennystä urheilupiireissä. Laki on sekava 
eikä anna tarkkoja määrityksiä miten starttipistoolien lupia tulee käsitellä. 
Tällä hetkellä viranomaisilla ei ole samanlaisia käytäntöjä joka puolella 
valtakuntaa. 

 
8.2 Hankkeet 2015 → 
 

Mika Muukka esitteli kenttä- ja sisähallihankkeet vuodesta 2015 eteenpäin. 
Rakentamishankkeita on tulossa runsaasti tuleville vuosille. On erittäin 
tärkeätä saada tietoa tulevista hankkeista. Näin voidaan antaa informaatio-
ohjausta hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Toivotaan, että tietoa tulevista 
hankkeista toimitetaan Mika Muukalle. 

  
 
 



6 

 

 
9 
Säännöt ja ohjeet 
 

9.1 Sääntömuutosesitys IAAF:lle 
 

Suomi yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa on lähettänyt IAAF:lle 
sääntömuutosesityksen. Siinä esitetään pituussuuntaisten kenttälajien 
alastuloalueen mittauspaikan merkitsemistä näkyvästi. Nykyään 
videomittausta käytettäessä ei mittauspaikkaa merkitä ollenkaan. Uudesta 
sääntömuutoksesta hyötyisivät sekä urheilijat että yleisö. 

 
9.2 P/T15-sarjojen pitkien aitajuoksumatkojen mitat sisäratakilpailuissa 
 

Päätettiin, että P/T15-sarjojen 300 m aitajuoksuissa alkusileä 
sisäratakilpailuissa on 45 m. Myös 50 m alkusileää voidaan käyttää mikäli 
juoksuradassa on tähän valmiina merkinnät (sama mitta kuin ulkoradoilla). 
Tästä on kuitenkin informoitava hyvin kilpailun ohjeissa. 
  

9.3 Vammaisurheilijoiden osallistuminen yleisurheilukilpailuihin 
 

Kilpailuvaliokuntaa on lähestytty vammaisurheilijoiden osallistumisesta 
yleisurheilukilpailuihin. 
 
Koska IAAF:n säännötkin huomioivat vammaisurheilun (125.10), niin 
valiokunta suosittelee kilpailunjärjestäjiä ottamaan vammaisurheilijoita 
kilpailuihin, mikäli siitä ei ole erityistä haittaa kilpailun läpiviemiselle. 

 
9.4 Tulosten virallisuus ja tilastokelpoisuus sekakilpailuissa 
 

Päätettiin, että sekakilpailuissa tehdyt tulokset eivät ole virallisia eivätkä täten 
ole tilastokelpoisia. Näin ne eivät myöskään voi olla esim. henkilökohtaisia 
ennätyksiä. 
 
Pyydetään, että Tilastopaja ottaa nämä tulokset pois virallisten tulosten 
joukosta. 

 
9.5 Seuraluokittelun uudistaminen 
 

Harri Aalto esitteli hallituksen perustaman seuraluokittelun (Yleisurheiluliigan) 
uudistamisen työryhmän esityksen. Valiokunta puolsi esitystä. Liittovaltuusto 
päättää seuraluokittelusta lopullisesti 28.3.2015. 
 
Valiokunta kannattaa, että nykyinen luokitteluvaatimus- ja uusi 
tulospistetaulukko yhdistetään ja jäljelle jää vain yksi pistetaulukko kaikkeen 
SUL:n alaiseen toimintaan. 

 
9.6 Osallistumisen kriteerit Euroopan seurajoukkueiden mestaruuskisoihin (ECCC) 
  

SUL:lla ei ole tehtynä erillistä säännöstöä osallistumisen kriteereistä Euroopan 
seurajoukkueiden mestaruuskisoihin (ECCC). Päätettiin, että Esa Kaihlajärvi ja 
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Mika Muukka valmistelevat säännöstön seuraavaan valiokunnan kokoukseen, 
jossa se käsitellään. 

10 
Tuomari- ja kisajärjestäjäkoulutus 
 

10.1 Tulevien koulutusten sisällöt 
 
Käytiin läpi sekä valtakunnallisten tuomarikouluttajapäivien että SM-
kisajärjestäjien koulutusten sisällöt. Tuomarikouluttajapäivillä keskitytään 
piirien järjestämien koulutusten sisältöihin, sääntökysymyksiin ja muihin 
ajankohtaisiin asioihin. SM-kisajärjestäjien koulutus koostuu miniluennoista ja 
aiheet on suunnattu SM-kisojen keskeisiin toimintoihin. 

 
 
11 
Muut mahdolliset asiat  
 

11.1 Virallisesti mitatut reitit ja tilastokelpoisuus 
 

Todettiin, että maantiematkojen tulosten virallisuus ja tilastokelpoisuus 
edellyttää mm. reitin virallista mittausta. Virallisesti mitatut reitit löytyvät 
liiton kotisivuilta. Reittilistassa voi edelleen olla puutteita ja tästä johdosta 
kilpailujen järjestäjiä pyydetään olemaan suoraan yhteydessä 
valtakunnalliseen pääkouluttaja Kari Ristaseen. 

  
 
12 
Seuraava kokous 21. toukokuuta 2015 klo 15.00, Valo-talo, Sali 1 
 
    
13  
Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.26. 
 
 
 
JAKELU  Kilpailuvaliokunta 
  Liittovaltuusto 

Hallitus 
 Henkilökunta 
 Piirien puheenjohtajat 
 Piirien kilpailutoimikuntien puheenjohtajat 
 Tilastopaja 

 


