
Suomen Urheiluliitto  PÖYTÄKIRJA   3/2015 
Kilpailu 
  

17.9.2015 
 
 
 
 
 
 
       

KILPAILUVALIOKUNTA 
 

Aika 17.9.2015, klo 15.00 
 

Paikka Valo-talo, Sali I 
 

Läsnä Pasi Oksanen  puheenjohtaja 
  Harri Aalto 
  Vesa Harmaakorpi (kohta 5) erikseen kutsuttuna 

Harri Heikkilä 
Ari Honkanen 
Esa Kaihlajärvi 
Yrjö Kelhä 
Jaana Kujala 
Jarmo Mäkelä (kohdat 5-11)  erikseen kutsuttuna 
Hannu Nurmi 
Hannu Nurminen 
Ingemar Sundelin 
Kari Suominen (kohdat 5.2-11) 
Mika Muukka  sihteeri 

 
Poissa Anne Fröberg 

Jorma Kemppainen 
   

 
 
  
1 
Kokouksen avaus Puheenjohtaja Pasi Oksanen avasi kokouksen klo 15.00. 
 
 
2 
Kokouksen esityslista Hyväksyttiin ennakkoon lähetetty esityslista. 
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3 
Edellisen kokouksen pöytäkirja 
   

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
 
4 
Ilmoitusasiat 
 

4.1 Yleiset ilmoitusasiat 
 
  Kuultiin Mika Muukan yhteenveto seuraavista asioista:  

 

 IAAF:n kansainväliset säännöt päivitetään siten, että ne astuvat voimaan 

1.11.2015. SUL tekee tärkeimmistä sääntömuutoksista tiivistelmän.  

 IAAF ja EA ovat muokkaamassa omien kisasarjojen rakennetta. 

4.2 Hallituksen info 
 

Kuultiin Pasi Oksasen yhteenveto hallituksen kokouksista seuraavasti:  
 

 TV-hallikisojen 2016 päättäminen. 

 Valiokuntien informaatiokokous pidettiin SM-viestien yhteydessä 

Seinäjoella. Siellä käsiteltiin pitkälti tulevaa strategiaa. 

 IAAF:n ja EA:n henkilövaalien tulokset. 

 Ruotsi-ottelun 2016 järjestäytyminen. 

4.3 Seurafoorumit 2016 
 

 Käytiin läpi kilpailupuolen edustajat alueilla järjestettävissä 

seurafoorumeissa. 

 Käytiin läpi kilpailupuolen asiakokonaisuuksia, joita otetaan esiin 

seurafoorumeissa. 

 
5 
Kilpailukalenterit 
 
 5.1 Vuoden 2016 arvokilpailukalenterin tilanne. 
  

Käytiin läpi vuoden 2016 arvokilpailukalenterin tilanne (liite 1). 
Arvokilpailukalenteri pidetään päivitettynä yleisurheilusivuilla. 

 
 5.2 Kilpailujen pisteyttäminen 2015 
 

Käytiin läpi v. 2015 Paavo Nurmi Games:in, Eliitti-, Tähti- ja Nuorten 
eliittikisojen saavuttamat kisapisteet. 
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5.3 Tähtikisat ja nuorten Eliittikisat sekä lajirajoitukset 
   

Valiokunnan aluevastaavat koordinoivat ja päättävät Tähti- ja nuorten 
Eliittikisojen järjestäjät ja niiden lukumäärät hakemusten perusteella.  
Hakukriteerit ja lajirajoitukset on mainittu kilpailujen hakukirjeessä. 
 
Eliittikisa-, Tähtikisa- ja nuorten Eliittikisajärjestäjiä suositeltiin nimeämään 
ylituomari valvomaan omaa kilpailua. 

  
 
6 
Kisajärjestäjät 
 

6.1 Raportit SM-kilpailuista 
 
  Käytiin läpi raportit seuraavista SM-kilpailuista ja maaottelusta: 
 

 SM-maantiekävelyt, Espoo 

 SM-viestit, Seinäjoki 

 Kalevan kisat, Pori 

o Samalla päätettiin jatkaa ranking-ilmoittautumisjärjestelmää ensi 

vuoden Kalevan kisoissa. Ulkoratakauden SM-kisojen tulosrajat 

päätetään myöhemmin. 

 SM M/N19, Savonlinna 

 SM M/N22, Lahti 

 SM M/N15,14, Oulu 

 SM M/N17,16, Kalajoki 

 PM-nelimaaottelu ja -kävelyt 

 SM-moniottelut, Sastamala ja Huittinen 

6.2 SM-kisoihin nimettävät toimihenkilöt vuodelle 2016 
 

Nimettiin seuraavat henkilöt tuomarineuvoston puheenjohtajiksi vuodelle 
2016: 

 
SM P/T15,14  Kari Räsänen 
SM M/N22,19  Juha Turkkelin 
SM M/N17,16  Jaana Kujala 
SM-moniottelut, Joensuu  Kari Kuvaja  
SM-moniottelut, Kuopio Esa Kaihlajärvi   
Ruotsi-ottelu   Pasi Oksanen 

 
6.3 Oulun Kalevan kisojen päivittäinen lajijakauma 

 
Kilpailun johtaja Yrjö Kelhä esitteli Oulun Kalevan kisojen alustavaa päivittäistä 
lajijakaumaa. Tarkempaan aikatauluun palataan seuraavassa valiokunnan 
kokouksessa. 
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6.4 Kilpailulupa- ja ilmoittautumismaksut vuodelle 2016 
 
 6.4.1 Kilpailulupamaksut 2016 
 
  Päätettiin kilpailulupamaksut vuodelle 2016 seuraavasti: 
 
  Kilpailulupamaksut 
 

* IAAF/EA-kilpailut  200 € 
* Eliittikisat   100 € 
* Tähtikisat   80 € 
* Nuorten Eliittikisat ja karnevaalit 50 € 
* Avoimet aluekilpailut  40 € (max ¤) 
* Piirin myöntämät kilpailut  30 € (max ¤) 
 
¤) Alueet ja piirit voivat itse rakentaa omat hinnastonsa erityyppisille heidän 
myönnettäviinsä kuuluville kilpailuille. Hintahaitarin yläraja saa kuitenkin olla 
enintään avoimissa aluekilpailuissa 40 €:ssa ja piirin myöntämissä kilpailuissa 
30 €:ssa. 

 
Avoimet aluekisaluokkaan kuuluvat alueen myöntämät ja hallinnoimat 
kilpailut: Ulkoratakilpailut, hallikilpailut, kävelykilpailut sekä maasto- ja 
maantielajien kilpailut.  

 
6.4.2 SM-kisojen ilmoittautumismaksut 

 
  Päätetiin vuoden 2016 SM-kisojen ilmoittautumismaksut seuraavasti: 
 

* Henkilökohtaiset lajit normaalisti: 15 € / laji 
* paitsi: 

 - erikseen järjestettävät moniottelu-SM:t 30 € / hlö 
 - SM-maraton   30 € / hlö 
 - SM-maantiekävelyt  30 € / hlö 
 - SM-maantiejuoksut  30 € / hlö 

* Viestit   25 € / laji / joukkue 
 
 6.5 Huoltaja- ja valmentajakortit SM-kisoissa 2016 
 

6.5.1 Kalevan kisat ja aikuisten SM-hallit 

Huoltajakortit 

Huoltajakortin omaava henkilö toimii joukkueenjohtajan tavoin ja järjestäjä 
voi olla häneen yhteydessä seuraa koskevissa asioissa. Huoltajakortteja 
annetaan seuroille ilman veloitusta urheilijamäärän mukaan seuraavasti: 

 
Urheilijoita  Kortteja  Käsiohjelmia  

1 - 10   1  1 

yli 10   2  2 
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Valmentajakortit 

Lisäksi seura tai urheilija voi lunastaa erillisiä valmentajakortteja saman 
määrän kuin on ilmoitettuja urheilijoita. Valmentajakortilla pääsee liikkumaan 
kisoissa koko tapahtuman ajan valmentajille tarkoitetuilla alueilla kuten 
lämmittelykentällä ja valmentajien katsomopaikoilla. Järjestäjä voi tarvittaessa 
rajata lajikohtaiset katsomopaikat vain kuhunkin lajiin osallistuvien 
urheilijoiden valmentajille. Valmentajakortin hinta on sama kuin urheilijan 
ilmoittautumisen hinta eli 15 e/kpl. Hinta sisältää myös yhden kappaleen 
käsiohjelmia. 
 
Valmentajayhdistyksen jäsen 
 
Valmentajayhdistyksen jäsen, jolla ei ole henkilökohtaista valmentajaa 
kisoissa, voi lunastaa valmentajayhdistyksen kortilla erikoishintaan pääsylipun 
kisoihin. Hinta neuvotellaan erikseen kisajärjestäjän kanssa. 
 

6.5.2  SM-viestit 

SM-viesteihin annetaan veloituksetta yhdistettyjä huoltaja/valmentajakortteja 

seuraavasti: 

Joukkueiden määrä Kortteja   Käsiohjelmia 

1 - 5  2  2 

6 - 10  4  4 

11 - 20  6  6 

21 - 30  8  8 

yli 30  10  10 

6.5.3  Muut SM-kisat 

Muihin SM-kisoihin annetaan veloituksetta yhdistettyjä 
huoltaja/valmentajakortteja seuraavasti: 

 
Urheilijoita  Kortteja  Käsiohjelmia 

 
1 - 5  1  1 

6 - 10  2  2 

11 - 20  3  3 

21 - 30  4  4 

31 - 40  5  5 

41 - 60  6  6 

yli 60  7  7 

 6.6 Uuden tulospalveluohjelman tilanne 
 

Tällä hetkellä uusi tulospalveluohjelma on testausvaiheessa ja kiinnostuneet 
jäsenseurat voivat pyytää ohjelmaan testattavaksi. Käyttöönotto tapahtuu 
helmikuussa 2016. Sen jälkeen järjestetään koulutustapahtumia käyttäjille. 
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Tulospalveluohjelmassa on avoin rajapinta ulkopuolisille liittymille ja 
toimijoille mm. TV-kisojen tulospalvelua sis. grafiikat ja kenttätulostauluja 
varten. Yhteensopivuus kuitenkin vaatii ohjelmistotäydennyksen 
tapauskohtaisesti, jotta oheislaitteet kuten kenttätulostaulut toimivat uuden 
ohjelman kanssa. 

    
 
7 
Olosuhdeasiat 
 

7.1 Alueelliset kenttätarkastukset 
 

Päämääränä on tarkastaa kaikki urheilukentät alueittain vuoden 2015 loppuun 
mennessä. Kuultiin väliaikaraportit alueittain työn etenemisestä. Asiaan 
palataan vuoden viimeisessä kokouksessa, jolloin tehdään yhteenveto 
tarkastuksista. 
   

7.2 Laatu urheilukentillä 
 
 Urheilukenttien rakentamisen laatu on ollut kuluneena vuotena kirjavaa. Jotta 

laatutaso paranisi, niin kuntien tulee panostaa tarjouspyynnön tekemiseen 
sekä erityisesti rakentamisen valvontaan. Ongelmana on tiedon puute, koska 
urheilukentän rakentaminen vaatii erityisosaamista. Myöskin erityisosaajia on 
niukalti. 
 

 
8 
Säännöt ja ohjeet 
 

8.1 Lasten säännöt 
 

Kesän aikana on ilmennyt, että lasten sääntöihin tulee tehdä joitakin 
muutoksia. Tällä hetkellä sääntöjä on käyty läpi siten, että sääntötekstiä on 
muokattu esitysmuotoon. Seuraavaksi lasten sääntöjä käsittelee 
seurapalveluosasto. Uudet säännöt päätetään seuraavassa kilpailuvaliokunnan 
kokouksessa. 
 

8.2 Luokitteluvaatimukset 
 

Kilpailuvaliokunta on päättänyt nykyiset luokitteluvaatimukset siten, että 
niiden voimassaoloaika päättyy vuoden 2015 lopulla. Nykymuotoisia 
luokitteluvaatimuksia ei jatkossa enää tarvita missään SUL:n toiminnoissa. 
Tästä syystä päätettiin, että luokitteluvaatimustaulukkoa ei enää päivitetä ja 
sen käyttö lopetetaan. Taulukko jää kuitenkin kotisivuille nähtäville sitä 
tarvitseville. 
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9 
Tuomari- ja kisajärjestäjäkoulutus 
 

9.1 Sähköinen koulutusjärjestelmä/verkko-opiskelu  
 
SUL ottaa käyttöön sähköisen koulutusjärjestelmän, johon sisältyy verkko-
opiskelun mahdollisuus. Alustalle aletaan jo tämän vuoden aikana 
rakentamaan aineistoa mm. tuomarikoulutusta varten. Alustalle voidaan 
ladata kuvia, tekstiä, videoita, koekysymyksiä jne. Tämä mahdollistaa sen, että 
koulutus voi tapahtua sekä lähiopetuksena että verkko-opiskeluna. Myöskin 
rekisteröinti ja kokeen uusinta onnistuu vaivattomasti. Tavoitteena on, että 
verkko-opiskelu tuomarikoulutuksessa aloitettaisiin keväällä 2016. 

 
9.2 NTO-koulutus (5-taso) 
 

Järjestetään 13.–15.11.2016 Järvenpäässä. Uusia koulutettavia on vajaat 10 
henkilöä. Lauantaille 14.11. kutsutaan nykyiset aktiiviset NTO-tuomarit 
kertaamaan sääntöjä sekä käymään läpi tärkeitä ajankohtaisia asioita. 

 
9.3 Kuuluttajakortin myöntäminen 
 
 Myönnettiin seuraavalle henkilölle kv.-kuuluttajakortti: 
 
 Jasmina Limnell Porin Yleisurheilu 
 
9.2 Kevään 2016 koulutukset 
 
 Päätettiin järjestää seuraavat koulutukset: 
 

 TV-kisajärjestäjien koulutus, 16.1.2016 

 Valtakunnalliset kouluttajapäivät 19.–20.3.2016 

Seuraavassa kokouksessa päätetään loput kevään koulutukset. 

 
 
10 
Seuraavat kokoukset 11. marraskuuta 2015 klo 15.00, Sali I 
  
 
11  
Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.46 
 
 
 
JAKELU  Kilpailuvaliokunta 
  Liittovaltuusto 

Hallitus 
 Henkilökunta 
 Piirien puheenjohtajat 
 Piirien kilpailutoimikuntien puheenjohtajat 
 Tilastopaja 


