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KILPAILUVALIOKUNTA 
 

Aika 18.11.2020, klo 14.30 
 

Paikka Sporttitalo, SUL:n toimitilat 
 

Läsnä Rami Urho   puheenjohtaja 
 Anne Fröberg 

Ari Honkanen   Teams-yhteys 
Esa Kaihlajärvi   Teams-yhteys 
Yrjö Kelhä   Teams-yhteys 
Esko Kuha 
Jaana Kujala   Teams-yhteys 
Hannu Nurminen   Teams-yhteys  
Pasi Oksanen   Teams-yhteys 
Tuomo Salonen    
Ingemar Sundelin  Teams-yhteys 
Mika Muukka   sihteeri 

 
 
 
 
 
 
  
1 
Kokouksen avaus Puheenjohtaja Rami Urho avasi kokouksen klo 14.36. 
 
 
2 
Kokouksen esityslista Tehtiin seuraava lisäys ennakkoon lähetettyyn esityslistaan: 

Kohta 8: Säännöt ja ohjeet:  
 

• Yhteistyöneuvottelut Ultra-juoksijoiden kanssa 
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3 
Edellisen kokouksen pöytäkirja 
   

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

4 

Ilmoitusasiat   

4.1 Yleiset ilmoitusasiat 

Kuultiin Mika Muukan yhteenveto seuraavista asioista: 

• Yleisurheilukenttiä saneerattiin tai uusia rakennettiin yhteensä 19 kpl 

kuluneena vuonna. Kenttien lisäksi saneerattiin lukuisia yksittäisiä 

suorituspaikkoja. 

• Sisähallien rakentamistilanteiden päivitys. 

• Tuloslistaa käytti tänä vuonna 159 seuraa. Yhteensä 189 seuraa on 

hankkinut käyttölisenssin. 

• Pohjoismainen kongressi järjestettiin 21. lokakuuta etäkokouksena. 

Kongressissa päätettiin mm. seuraavat asiat: 

o PM M/N19-sarjojen nelimaaottelua ei järjestetä v. 2021. 

o PM-moniotteluissa M/N-sarjat korvaavat M/N22-sarjat. 

o Tutkitaan PM22-mestaruuskisojen korvaamista yleisten sarjojen 

PM-kisoilla.  

4.2 Hallituksen ja valtuuston informaatio 

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

• Budjettia käsitelty 

• Olympiakomitean vaalit 

4.3 Kilpakävelyn informaatio 

 Kuultiin Esko Kuhan yhteenveto mm. seuraavista asioista: 

• Kokous pidettiin 25. lokakuuta 

• Viime kauden läpikäynti 

• Uusien henkilöiden rekrytointi 

4.4  Muut mahdolliset ilmoitusasiat 

Yrjö Kelhä ilmoitti, että hän jää pois kilpailuvaliokunnan jäsenyydestä tulevan 

eläköitymisen takia. Kelhä on ollut valiokunnassa yhteensä 20 vuotta sekä 

puheenjohtajana että jäsenenä. Valiokunta kiitti lämpimästi Kelhää kuluneista 

vuosista suomalaisen kilpailutoiminnan eteen tehdystä työstä. 

 



3 
 

5 

Kilpailukalenterit   

 5.1 Vuoden 2021 arvokilpailukalenterin tilanne 

Käytiin läpi tilanne vuoden 2021 arvokilpailukalenterista, joka löytyy 
päivitettynä liiton kotisivuilta. 

 
 5.2 Palaute hallikilpailuiden uudesta hakuajasta 
   

Tänä vuonna hallikilpailuja haettiin kokeiluluontoisesti ennen muiden 
kansallisten kisojen hakuja lokakuussa. Järjestelmää oli toivottu, koska näin 
tulevan kauden hallikisat saadaan julkistettua jo hyvissä ajoin, ja urheilijat ja 
valmentajat pääsevät suunnittelemaan kilpailukauttaan paremmin. Todettiin, 
että tämä oli hyvä kokeilu ja samaa menetelmää kannattaa jatkaa tulevina 
vuosina. 

   
Samalla valiokunta kannusti järjestämään jo haettuja ja julkistettuja hallikisoja, 
mikäli turvallisuus kisapaikoilla voidaan taata. 

  
 
6 
Kisajärjestäjät 
 

6.1 Raportti SM-kilpailuista 

  Käytiin läpi raportit seuraavista SM-kilpailuista: 
 

• SM-maantiekävelyt, Lapua 

• SM-maastot, Kurikka 

• SM-maraton ja -maantiejuoksut, Vantaa 
 

6.2   Tampereen Kalevan kisojen aikataulu 

Tuomarineuvoston puheenjohtaja Ari Honkanen esitteli Tampereen Kalevan 

kisojen aikataulun. Kilpailunjohtaja yhdessä tuomarineuvoston 

puheenjohtajan kanssa vievät asiaa eteenpäin ottaen huomioon annetut 

evästykset.  

 6.3 SM-hallien 2021 päivittäisen lajiohjelman muutos 

Jyväskylän SM-hallikisoissa 2021 on lajeina tällä kertaa myös M/N-sarjojen 

hallimoniottelut. Mestaruuskilpailusääntöjen mukaan kuulantyönnöt 

jakautuvat epätasaisesti kahden päivän aikana; lauantaina kolme 

kuulantyöntöä ja sunnuntaina yksi. Kisajärjestäjä on esittänyt, että naisten 

kuulantyöntö siirretään lauantailta sunnuntaille, jotta tasapaino päivien välillä 

säilyy parempana ja aikataulu on helpompi tehdä. 

Kilpailuvaliokunta hyväksyi muutosesityksen ja samalla velvoitti kisajärjestäjää 
informoimaan seurakenttää selkeästi ja aktiivisesti hyvissä ajoin. 
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6.4 SM-hallikauden tulosrajat vuodelle 2021 
 

Vahvistettiin tulos- ja ajanottorajat SM-hallikaudelle vuodelle 2021 (liite 1).  

6.5 SM- ja muihin arvokilpailuihin nimettävät toimihenkilöt vuodelle 2021 
 

Käytiin läpi SM- ja muihin arvokilpailuihin nimettävät tuomarineuvoston 

jäsenet, lähettäjät, kuuluttajat ja kilpakävelyn ylituomarit vuodelle 2021. 

Toimihenkilöiden mahdolliset vaihdot tai nimeämiset tehdään pääkouluttajien 

toimesta informoiden liiton toimistoa. 

Lista toimihenkilöistä julkaistaan liiton kotisivuilla, kun kaikki henkilöt saadaan 

varmistettua. Listaa päivitetään aina tarpeen vaatiessa. 

6.6 Vuoden 2023 SM-kisahakemukset 

Käytiin läpi SM-kisahakemukset vuodelle 2023. Kaikille alueellisessa 

kiertojärjestyksessä oleville SM-kisoille on tullut hakemuksia.  

Alueellisen kiertojärjestyksen ulkopuolisille SM-kisoille on vielä etsinnässä 

hakija SM-hallimoniotteluille. 

   

7  

Säännöt ja ohjeet 

7.1 Kilpakenkäsääntö 

WA oli tarkentanut kenkäsääntöä lokakuussa ja tiedossa on, että alkuvuodesta 

olisi tulossa vielä laajempi lisäpäivitys. 

Valiokunta päätti, että tässä vaiheessa kenkäsääntö ei koske 15-vuotiaita ja 

nuorempia. Lisäksi ohjeeseen tarkennetaan, että kilpakävelyssä kenkien 

sallittu paksuus on sekä rata- että maantielajeissa enintään 40 mm. Päivitetty 

ohjeistus löytyy liiton kotisivuilta. 

 7.2 Ohjeistus videovalvontaan ja videotuomarin rooliin 

Hyväksyttiin Pasi Oksasen valmistelema ohjeistus videovalvontaan ja 

videotuomarin rooliin (liite 2). 

7.3 Mestaruuskilpailusääntöjen tarkistuskohteet 

 Päätettiin sääntötarkistuksista ja lisäselvennyksistä seuraaviin sääntökohtiin: 

• Aitajuoksuviestin vaihdon määritys. 

• SM-viesteissä 1- ja 2-joukkueiden kokoonpanojen muuttamisen 

kieltäminen jo lajin alettua. 

• Menetelmä M/N-sarjojen 4 x 400 m finaaliin pääsyyn. 

• Suositellun lajijärjestyksen muuttaminen SM-maastoissa. 
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• Tarkennus SM-maastojen M/N-sarjojen 10 km juokseminen yhtäaikaisesti 

vai erikseen. 

 Tarkat sääntötekstit kirjataan mestaruuskilpailusääntöihin. Uudet kohdat 

astuvat voimaan 1.1.2021. 

7.4 Uusien Suomen ennätysten vahvistaminen 

 Vahvistettiin uudet ulkoratakauden 2020 Suomen ennätykset.  

7.5 Yhteistyöneuvottelut Ultra-juoksijoiden kanssa 
 
Käytiin läpi yhteistyöneuvottelun tilannetta Ultra-juoksijoiden kanssa. Sitä 
pidetään myönteisenä asiana. Korostettiin, että yhteistyö edellyttää jo 
aiemmin sovitun mukaisesti seurojen liittymistä SUL:iin sekä urheilijoilla 
lisenssin hankkimista. 
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Tuomari- ja kisajärjestäjäkoulutus 

 8.1 Palaute järjestetyistä koulutuksista 

 8.1.1 Maantiereittien mittauskoulutus, 27.–28.9. Kuortaneella 

Koulutus onnistui erinomaisesti. Koulutukseen sisältyy vielä etätehtävien 

suorittamista kotioloissa. Tämän jälkeen koulutettavat saavat virallisen 

mittaajan arvon. Jo nyt he voivat mitata reittejä.  

 8.1.2 4-tason tuomarikoulutus, 31.10.–1.11. Teams-koulutuksena 

Luennot järjestettiin poikkeuksellisesti etänä. Ne onnistuivat erinomaisesti ja 

palaute on ollut positiivista. Kirjalliset kokeet on järjestetty alueellisesti.  

8.2 Tulevat koulutukset 

  Päätetiin järjestää seuraavat koulutukset 2021: 

 8.2.1 Valtakunnallinen tuomarikoulutuspäivä 
 

Järjestetään 27. maaliskuuta Teams-koulutuksena. 
 

8.2.2 SM-kisajärjestäjien koulutus 
 
 Ajankohta päätetään seuraavassa kokouksessa. 
 
8.2.3 Muut koulutukset 
 

Lisäksi ohjelmassa on preppaus tuleville ITO-kandidaateille ja NTO-tason 
tuomarikoulutus. 
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Muut mahdolliset asiat    

 9.1 Tulosten muoto maantielajeissa 

Kuluneena kilpailukautena on esiintynyt maantiekisojen tuloksissa yhä 

enemmän pelkästään ns. nettoaikoja, jossa juoksijan ylittäessä lähtöviivan 

alkaa ajanotto.  

Korostettiin, että oikea ja ainoa tapa ilmoittaa viralliset ajat, joka on edellytys 

ennätysten hyväksymiselle ja tilastokelpoisuusuudelle, ovat ns. bruttoaikoja, 

jossa kello lähtee käyntiin laukauksesta. 
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Seuraava kokous Pidetään 3. maaliskuuta 2021 klo 15.00. 
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Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.06. 

 

 

JAKELU Kilpailuvaliokunta 

Liittovaltuusto 

Hallitus 

Piirien puheenjohtajat 

Piirien kilpailutoimikuntien puheenjohtajat 

Henkilökunta 

Tilastopaja 


