
 

   
 

 
      

Televisioitavien kisojen hakeminen vuodelle 2020 
 

 
SUL julistaa haettavaksi vuodelle 2020 

• 5 kpl GP-kisoja / kv.-kisoja 

• 2 kpl 1-2 lajin TV-kisoja (esim. karnevaali-/katukisa)  

• 3 kpl Tähtikisoja striimattuna YLE-Areenassa 
 
GP-kisojen hakemukset tulee toimittaa 2. syyskuuta 2019 mennessä. 1-2 
lajin kisojen ja Tähtikisojen hakemukset tulee toimittaa 30. syyskuuta 
2019 mennessä. Hakulomake (erillinen liite) tulee lähettää suoraan SUL:n 
kilpailupäällikkö Mika Muukalle mainittuun päivämäärään mennessä. 
Hakemukseen tulee liittää hakijan alustava suunnitelma kilpailun 
organisaatiosta, markkinoinnista, viestinnästä ja talousarviosta.  

 
Hakijoita pyydetään huomioimaan, että SUL:n hallituksen päätöksen 
mukaisesti kaikki TV-sopimusasiat käsitellään, koordinoidaan ja 
hyväksytään SUL:ssa ja neuvotellaan SUL:n toimesta. GP-kisat valitsee 
SUL:n hallitus syyskuussa 2019, ja 1-2 lajin kisat ja Tähtikisat 
loka/marraskuussa 2019. SUL toimittaa välittömästi valinnan jälkeen 
valituille kisajärjestäjille järjestämissopimuksen allekirjoitusta varten. 

 

VALINTAKRITEERIT 

• TV-kisajärjestäjät valitaan ensisijaisesti Superseurojen joukosta 

alueellinen / maantieteellinen tasapaino huomioon ottaen 

• lähtökohtaisesti kukin kisajärjestäjä / paikkakunta voi kesän 

kilpailukauden aikana järjestää yhden televisioitavan 

yleisurheilukilpailun 

• kisajärjestäjien mahdollinen vaihtuvuus perustuu TV-kisojen 

julkisiin arviointikriteereihin  

 

Valinnan tekevä Suomen Urheiluliiton hallitus voi kokonaisharkinnassaan 
painottaa kriteereitä ja muita valintaan vaikuttavia tekijöitä myös yllä 
esitetystä poikkeavalla tavalla. 

 



 

   
 

 

GP-KISAT 

Haettavana olevat kilpailut ja päivämäärät 

GP-kisoja / kv.-kisoja myönnetään viisi kappaletta. 

 

Alustavat kilpailupäivät ovat ke 3.6., pe 12.6., su 21.6., ke 8.7. ja ke 15.7. 

Kisajärjestä tulee ehdottaa omaa kisa- ja varapäivää. 

 

Kisajärjestäjän oikeudet ja velvoitteet 

 

Kisajärjestäjän oikeudet: 

• hankkia omia yhteistyökumppaneita pl. samalla toimialla toimivat 

SUL:n pääyhteystyökumppanit 

• saada erikseen sovittavan osuuden SUL:n TV-kisoja koskevien 

yhteistyösopimusten kautta syntyvistä tuloista 

• saada kaikki pääsylipputulot 

 

Kisajärjestäjän velvoitteet: 

• sitouttaa kaupunki/kunta: 

o tarjoamaan urheilustadionin käyttöön 

o huolehtimaan, että urheilustadion on suorituspaikoiltaan ja 

välineiltään SUL:n mestaruuskilpailusääntöjen mukainen 

o järjestämään paikkakuntakohtaisen tarvittavan 

kenttähenkilöstön kisojen ja kisavalmistelujen ajaksi töihin  

• järjestää kisat SUL:n ja YLE:n määrittelemällä tavalla esim.: 

o lajiohjelma; lajimäärä noin 12-14 kpl 

o kilpailuaikataulu 

o tuomarityöskentely ja kilpailuun läpiviemiseen liittyvät asiat  

• maksaa TV-tulospalvelusta aiheutuvat kulut 

• käyttää SUL:n määrittelemää tapahtumanohjausta sis. kuuluttajat 

• rekrytoimaan ylituomarin 

• käyttää SUL:n määrittelemää visuaalista ilmettä ja internet-sivuja 

• toimia yhteisen myyntisuunnitelman mukaisesti 

• järjestää vähintään yhden paikallisen lehdistötilaisuuden ennen 

kisoja 

• järjestää hyvät urheilija-, yleisö- ja mediapalvelut sisältäen mm.: 



 

   
 

o 400 metriä hyvässä kunnossa oleva kestopäällystekenttä ja 

vähintään kuusi kiertävää rataa 

o valmius urheilijoiden kuljetus-, majoitus- ja ruokailupalveluihin 

o 1000 istumapaikan katettu pääkatsomo ja vähintään 2000 

istumapaikkaa muissa katsomoissa 

o katetut mediatilat sähköllä ja internet-yhteydellä sekä mixed-

zone 

o videotaulu 

o elektroniset kenttätulostaulut (jokaiselle kenttälajille oma 

näyttö) ja muut näytöt esim. maalikellot, tuulimittarit 

o laadukas äänentoisto 

o VIP-palvelut 

 

SUL:n oikeudet ja velvoitteet 

 

• saada mainostilaa ja palveluja yhteistyökumppaneilleen 

veloituksetta seuraavasti: 

o 50 metriä laitamainontaa 

o pikajuoksujen lähdön taustaseinä 

o sisäkenttämainostilat 

o 5 kpl kokosivun käsiohjelmamainosta 

o 5 kpl videotaulumainoksia 

o 5 kpl äänimainoksia 

o kilpailunumeroiden yläosan mainospaikat 

o 50 kpl pääkatsomolippuja + 8 kpl VIP-lippuja 

o 5 telttapaikkaa  

o tarpeen mukaan kuusi yli 15-vuotiasta vapaaehtoista  

• mainostaa omia tapahtumiaan (mm. Kalevan kisoja ja Ruotsi-

ottelua) sisäkentänmainoksilla ja jaettavilla esitteillä sekä muilla 

vastaavilla tavoilla 

• maksaa TV-tuotannosta aiheutuvat tuotantokulut (ei TV-

tulospalvelun kustannuksia) 

 

 



 

   
 

 

1-2 LAJIN TV-KISAT 

Haettavana olevat kilpailut ja päivämäärät 

  1-2 lajin TV-kisoja myönnetään 2 kappaletta. 
 

Kisajärjestäjä voi esittää päivämäärävaihtoehtoja. Lopullinen kisapäivä 

koordinoidaan yhdessä kisajärjestäjän, YLE:n ja SUL:n kesken. 

Kisajärjestäjän oikeudet ja velvoitteet: 

• Kisajärjestäjän oikeudet: 

• hankkia omia yhteistyökumppaneita pl. samalla toimialla toimivat 

SUL:n pääyhteystyökumppanit yhdessä sovitun 

myyntisuunnitelman mukaisesti 

• saada erikseen sovittavan osuuden SUL:n TV-kisoja koskevien 

yhteistyösopimusten kautta syntyvistä tuloista 

• saada kaikki pääsylipputulot 

 

• Kisajärjestäjän velvollisuudet: 

• TV-tulospalvelusta aiheutuvat kulut 

• maksaa televisioinnin oikeusmaksun SUL:lle 

• järjestää kisat SUL:n ja YLE:n määrittelemällä tavalla esim.: 

o kilpailuaikataulu 

o tuomarityöskentely ja kilpailuun läpiviemiseen liittyvät asiat  

 

SUL:n oikeudet ja velvoitteet: 

• myydä mainostilaa yhteistyökumppaneilleen yhdessä sovittavan 
myyntisuunnitelman mukaisesti 

• maksaa TV-tuotannosta aiheutuvat tuotantokulut (ei TV-
tulospalvelun kustannuksia) 

 

 



 

   
 

 

TÄHTIKISAT 

Haettavana olevat kilpailut ja päivämäärät 

 
Tähtikisoja myönnetään hakemusten perusteella 3 kappaletta. 

Kisajärjestäjä voi esittää päivämäärävaihtoehtoja. Pääpaino kisojen 

järjestämiseen on loppukesästä. Kisapäivä koordinoidaan yhdessä 

kisajärjestäjän ja SUL:n kesken. Lajiohjelma päätetään yhteisesti 

kisajärjestäjän ja SUL:n kesken. 

Kisajärjestäjän oikeudet ja velvoitteet: 

 
 Kisajärjestäjän oikeudet: 

• saada kisasta kaikki tulot sis. myynti/pääsylipputulot 

 

Kisajärjestäjän velvoitteet: 

• Tähtikisat striimataan ja ne näytetään suorana YLE-Areenassa. 

Kisajärjestäjä sitoutuu maksamaan TV-tulospalvelukustannukset. 

• maksaa televisioinnin oikeusmaksun SUL:lle 

• järjestämään kisa teknisesti ja tuomaritoiminnaltaan TV-

kisalähetystä varten 

• järjestämään noin 12-14 lajin aikuisten (M/N) kisan.  

• järjestää hyvät urheilija-, yleisö- ja mediapalvelut sisältäen mm.: 

o 400 metriä hyvässä kunnossa oleva kestopäällystekenttä ja 

vähintään kuusi kiertävää rataa 

• kisajärjestäjällä tulee olla valmius satsata rahapalkintoihin. 

Palkintomalli päätetään myöhemmin 

• sitoutuu yhteisiin päätöksiin 

 

SUL:n oikeudet ja velvoitteet: 

• myydä mainostilaa yhteistyökumppaneilleen yhdessä sovittavan 
myyntisuunnitelman mukaisesti 

• maksaa TV-tuotannosta aiheutuvat tuotantokulut (ei TV-
tulospalvelun kustannuksia) 

 
 
 



 

   
 

 
 
Kaikista yllämainituista kisoista sekä muista kisojen järjestämiseen liittyvistä asioista 
tullaan sopimaan yksityiskohtaisemmin SUL:n ja kisajärjestäjän välisessä 
järjestämissopimuksessa. 
 
TV-kisojen hakemista ja järjestelyehtoja koskeviin kysymyksiin vastaa liiton 
toimitusjohtaja Harri Aalto (e-mail: harri.aalto@sul.fi, p. 040 823 4200) tai 
kilpailupäällikkö Mika Muukka (e-mail: mika.muukka@sul.fi, p. 040 830 6792).  
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