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KILPAILUVALIOKUNTA 
 

Aika 20.11.2019, klo 14.30 
 

Paikka Sporttitalo, SUL:n toimitilat 
 

Läsnä Rami Urho   puheenjohtaja 
 Anne Fröberg 

Ari Honkanen 
Esa Kaihlajärvi 
Yrjö Kelhä   Teams-yhteys 
Esko Kuha 
Jaana Kujala (kohdat 4-8)  Teams-yhteys 
Kari Niemi-Nikkola (kohdat 1-5) 
Hannu Nurminen     
Pasi Oksanen (kohdat 5.2-12) Teams-yhteys 
Tuomo Salonen   Teams-yhteys 
Ingemar Sundelin 
Mika Muukka   sihteeri 

 
 
 
 
 
 
  
1 
Kokouksen avaus Puheenjohtaja Rami Urho avasi kokouksen klo 14.33. 
 
 
2 
Kokouksen esityslista Hyväksyttiin esityslista. 
 
 
3 
Edellisen kokouksen pöytäkirja 
   

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
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Ilmoitusasiat   

4.1 Yleiset ilmoitusasiat 

Kuultiin Mika Muukan yhteenveto seuraavista asioista: 

• Yleisurheilukenttiä saneerattiin tai uusia rakennettiin yhteensä 16 kpl 

kuluneena vuonna. Kenttien lisäksi saneerattiin lukuisia yksittäisiä 

suorituspaikkoja. 

• Sisähallien rakentamistilanteiden päivitys. 

• Tuomarikoulutusmateriaalien koulutusalusta on vaihdettu. 

• IAAF käyttää nykyään nimeä World Athletics ja lyhenteenä WA. 

• Englanninkieliset kv. säännöt on päivitetty ja ne ladataan myös liiton 

kotisivuille, kun WA saa ne lopulliseen muotoon. Sääntöjen rakenteeseen 

on tullut hieman muutoksia. 

• Ultrajuoksijoiden kanssa neuvottelut edistyvät. 

• Moniottelu-maaottelun Suomi-Ruotsi-Viro-neuvottelu pidetään ensi 

viikolla. 

4.2 Hallituksen ja valtuuston informaatio 

Kuultiin Rami Urhon ja Anne Fröbergin yhteenveto mm. seuraavista asioista: 

• Mestaruuskilpailusäännöt on hyväksytty 

• TV-kisat on päätetty 

• Hallituksen jäsenten valinta 

• Toimintasääntöjen päivitys 

4.3 Kilpakävelyn informaatio 

 Kuultiin Esko Kuhan yhteenveto mm. seuraavista asioista: 

• Kokous pidettiin 27. lokakuuta 

• Valmentajakatsaus 

• Kävely-cup jatkuu ensi vuonna 

• Kävelytuomaripaneelin ohjeita viimeistelty 
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Kilpailukalenterit   

 5.1 Vuoden 2020 arvokilpailukalenterin tilanne 

Käytiin läpi tilanne vuoden 2020 arvokilpailukalenterista, joka löytyy 
päivitettynä liiton kotisivuilta. 
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 5.2 WA:n World rankings 
 
 5.2.1 Vaikutus kansalliseen kilpailukalenteriin  
   
  Tokion Olympiakisoihin 2020 pääsee tulosrajojen tai WA:n World Rankingin 
  perusteella. Vuodesta 2021 eteenpäin Olympialaisiin ja MM-kisoihin pääsee 
  pelkästään rankingin perusteella. Urheilija saa rankinginpisteitä sekä tuloksen 
  että sijoituksen mukaan. Kaikki kisat on luokiteltu eri kategorioihin. Luokkia 
  on kaikkiaan kymmenen kappaletta. Ns. korkeamman tason kisoista saa  
  aina paremmat sijoituspisteet. 
  

Samaan kokonaisuuteen liittyy myös WA:n tekemät yhden päivän kisojen 
rakennemuutokset sisältäen kansallisten mestaruuskisojen ennakkoon 
määrätyt ajankohdat. 

 
  Kansainvälisten muutosten takia meidän tulee tehdä tarvittavat muutokset 
  kansalliseen kalenteriin nopealla tahdilla. 
 
 5.2.2 Kansallisten kisojen nosto ylemmälle tasolle 
 
  WA myöntää jäsenliitoille myös tietyn määrän kisoja, jotka voidaan nostaa 
  ylempään luokkaan. Annettiin ko. kisojen määrittely aluevastaaville. 
 
 
6 
Kisajärjestäjät 
 

6.1 Raportti SM-kilpailuista 

  Käytiin läpi raportit seuraavasta SM- ja PM-kilpailusta: 
 

• SM-maraton, Espoo 

• PM-maastot, Heinola 
 

6.2   Turun Kalevan kisojen aikataulu 

Tuomarineuvoston puheenjohtaja Ari Honkanen esitteli Turun Kalevan kisojen 

aikataulun. Kilpailunjohtaja yhdessä tuomarineuvoston puheenjohtajan kanssa 

vie asiaa eteenpäin ottaen huomioon annetut evästykset.  

6.3 SM-hallikauden tulosrajat vuodelle 2020 
 

Vahvistettiin tulos- ja ajanottorajat SM-hallikaudelle vuodelle 2020 (liite 1).  

6.4 SM- ja muihin arvokisoihin nimettävät toimihenkilöt vuodelle 2020 
 

Käytiin läpi SM- ja muihin arvokilpailuihin nimettävät tuomarineuvoston 

jäsenet, lähettäjät, kuuluttajat ja kilpakävelyn ylituomarit vuodelle 2020. 

Toimihenkilöiden mahdolliset vaihdot tai nimeämiset tehdään pääkouluttajien 

toimesta informoiden liiton toimistoa. 
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Lista toimihenkilöistä julkaistaan liiton kotisivuilla, kun kaikki henkilöt saadaan 

varmistettua. Listaa päivitetään aina tarpeen vaatiessa. 

6.5 Vuoden 2022 SM-kisahakemukset 

Käytiin läpi SM-kisahakemukset vuodelle 2022. Kaikille alueellisessa 

kiertojärjestyksessä oleville SM-kisoille on tullut hakemuksia.  

Alueellisen kiertojärjestyksen ulkopuolisille SM-kisoille on tullut hakemus vain 

SM-maantiejuoksuille. Sovittiin, että kilpakävelytoimikunta etsii järjestäjää 

SM-maantiekävelyille ja kilpailupäällikkö SM-maratonille. SM-hallien 

kisajärjestäjältä kysytään mahdollisuutta järjestää myös hallimoniottelut SM-

hallien yhteydessä mallilla ”perjantai ja lauantai”. JKU järjestää SM-hallit ja -

hallimoniottelut 2021 tällä yhdistelmällä. 

Joistakin SM-kisahakemuksista puuttuivat urheilukentän mittauspöytäkirjat, 

jotka tulee olla hakemusten yhteydessä. Ongelmana on se, ettei 

mittauspöytäkirjoja ole alun perinkään tehty. Mikäli tiedossa on, että 

urheilukenttä remontoidaan ennen mahdollista SM-kisaa, mittauspöytäkirja 

voidaan toimittaa remontin jälkeen ennen SM-kisaa. Asiaan palataan 

seuraavassa valiokunnan kokouksessa. Lopullisen päätöksen SM-kilpailuista 

tekee hallitus. 

 6.6 Ruotsi-ottelun kehittäminen 

  Ruotsin liiton kanssa on perustettu työryhmä, jonka tavoitteena on kehittää 

  Ruotsi-ottelua usean vuoden projektina. Ruotsi-ottelun 100-vuotisjuhlakisa on 

  v. 2025, jolloin ensimmäisestä Ruotsi-ottelusta tulee kuluneeksi tasan sata 

  vuotta. Työryhmän käsittelyssä olevia asiakokonaisuuksia ovat mm. yhteinen 

  hanke, yleisömäärä, medianäkyvyys, talous, tapahtuman sisältö sekä kestävä 

  kehitys. 
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Olosuhdeasiat  

 7.1 Sähköinen varmistaminen  

  Valiokunta keskusteli sähköisen varmistuspalvelun tarpeellisuudesta.  

  Järjestelmän tulee olla yksinkertainen ja selkeä käyttäjien kannalta. Päätettiin, 

  että lähdetään työstämään järjestelmän rakentamista. 

  Samalla päätettiin, että pitkien heittojen talvimestaruuskilpailuissa voidaan 

  varmistukset vastaanottaa testimielessä sähköpostitse. Kisajärjestäjän  

  tulee tehdä selkeät ohjeet. 
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8  

Säännöt ja ohjeet 

8.1 Kv.-sääntömuutokset 2020 ja 2021 

 Pasi Oksanen kävi läpi kansainväliset sääntömuutokset vuodelle 2020 ja 2021. 

Kooste niistä löytyy liiton kotisivuilta. Asiaan paneudutaan myös 

tuomarikouluttajapäivällä.   

8.2 Uusien Suomen ennätysten vahvistaminen 

 Vahvistettiin uudet ulkoratakauden 2019 Suomen ennätykset.  

8.3 Seiväskarnevaalien tulosten virallisuus väliaikaisilta paikoilta tehdyiltä 

tuloksilta 

 Nykyään WA vaatii, että väliaikaisilta suorituspaikoilta tulee tehdä 

mittauspöytäkirja ja ne tulee hyväksyttää WA:lla. Käytäntö on otettu käyttöön 

tänä vuonna mm. WA World Rankingin ja muiden arvokisojen tulosrajojen 

takia. Ennen tätä vuotta riitti, että SUL hyväksyy väliaikaisten 

suorituspaikkojen oikeellisuuden. Ohjeistukset uudesta käytännöstä oli 

toimitettu kisajärjestäjille. 

 WA oli hylännyt Someron tulokset mittauspuutteitten takia. Someron 

seiväskarnevaalit olivat lähestyneet kilpailuvaliokuntaa, voiko tuloksia 

hyväksyä jälkikäteen ns. kansallisesti. Kilpailuvaliokunta päätti, että SUL ei voi 

ohittaa WA:n päätöstä ja täten tulokset jäävät epävirallisiksi. 

 Samalla päätettiin, että mikäli kilpailuissa on mukana urheilijoita, jotka 

tavoittelevat tuloksillaan arvokisoihin pääsyä, niin tällöin mittaukset tulee 

tehdä WA:n ohjeiden mukaisesti. Muutoin mittaukset voidaan tehdä 

kansallisten ohjeiden mukaisesti.   
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Tuomari- ja kisajärjestäjäkoulutus 

 9.1 Tulevat koulutukset 

  Päätetiin järjestää seuraavat koulutukset vuonna 2020. 

• Valtakunnallinen tuomarikouluttajapäivä, 28. maaliskuuta 2020 

• 4-tason tuomarikoulutus, 25.-26. huhtikuuta 2020 
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 9.2 Korttien ja todistusten myöntäminen 

 9.2.1 Kv.-tason kuuluttajakortti 

  Myönnettiin seuraaville henkilöille kv.-tason kuuluttajakortti: 

  Kalle Kulmala  Jyväskylän Kenttäurheilija 

  Markus Tervo  Kajaanin Kipinä  

 9.2.2 Maalikameran käyttäjän pätevyys  

  Myönnettiin seuraaville henkilöille maalikameran käyttäjän todistus: 

  Juho Aaltonen  Turun Urheiluliitto 

  Jarkko Anttila  Turun Weikot Yleisurheilu 

  Patrik Gustafsson Turun Urheiluliitto 

  Harri Grönlund Turun Weikot Yleisurheilu 

  Jouni Järvinen  Turun Weikot Yleisurheilu 

  Jukka Moisio  Turun Urheiluliitto 
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Muut mahdolliset asia    

 10.1 Kilpailujen hakeminen 

  Päätettiin, että aluevastaavien kilpailukalenterikokouksessa käsitellään 

  kaikkien kilpailuiden hakuajat vuodelle 2020. 
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Seuraava kokous Pidetään alustavasti 26. helmikuuta 2020 klo 14.30. 
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Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.25. 

 

 

JAKELU Kilpailuvaliokunta 

Liittovaltuusto 

Hallitus 

Piirien puheenjohtajat 

Piirien kilpailutoimikuntien puheenjohtajat 

Henkilökunta 

Tilastopaja 


