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Kilpailu
1.3.2022

KILPAILUVALIOKUNTA
Aika

1.3.2022, klo 15.00

Paikka

Sportti-talo, SUL:n toimitilat

Läsnä

Rami Urho
Harri Aalto
Lassi Etelätalo
Anne Fröberg
Ari Honkanen
Esa Kaihlajärvi
Jaana Koivistoinen
Esko Kuha
Wilma Murto
Hannu Nurminen
Tuomas Näsi
Pasi Oksanen
Tuomo Salonen
Ingemar Sundelin
Juha Yrjänä
Mika Muukka
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Teams
Teams
Teams
Teams

puheenjohtaja
erikseen kutsuttuna

Teams
Teams
Teams
Teams
Teams
Teams
Teams
sihteeri

1
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Rami Urho avasi kokouksen klo 15.01.

2
Kokouksen esityslista

Hyväksyttiin esityslista.

3
Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
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4
Ilmoitusasiat
4.1

Yleiset ilmoitusasiat
Kuultiin Mika Muukan yhteenveto seuraavista asioista:
•

•
•

•
•

SUL ja SAUL ovat perustaneen työryhmän, jonka tavoitteena on saada
SAUL:n urheilijat yleisurheilulisenssin piiriin. Näin mm. kilpailukalenterin ja
tuloslistan palvelut saadaan paremmin hyötykäyttöön. Tämä helpottaa
huomattavasti kisajärjestäjien työtä.
Pohjoismaisella tasolla on perustettu työryhmä käsittelemään PM-kisojen
määrää ja muotoa sekä niiden kiertojärjestystä.
Suomi on ilmoittanut olevan mukana juniorien EA:n järjestämässä DNAkilpailutapahtumassa. Kisa korvaa ECCC-kisan. Nuorten kisa järjestetään
syyskuussa Espanjassa.
Käytiin läpi sisähallien rakentamistilanteet.
Kv.-sääntökirjasta on ilmestynyt painoversio.

Samalla Rami Urho totesi:
•

4.2

Yleisurheilijat ry:n perustamisen myötä urheilijat osallistuvat entistä
tiiviimmin myös SUL:n valiokuntatyöskentelyyn. Kilpailuvaliokuntaan on
valittu kaksi urheilijaedustajaa; Wilma Murto ja Lassi Etelätalo.

Kilpakävelytoimikunnan info
Kuultiin Esko Kuhan yhteenveto kilpakävelytoimikunnan kokouksesta
seuraavasti:
•
•
•

Kokous on pidetty 20. tammikuuta.
Käyty läpi mm. kv.-kisakatsausta, talenttileiritystä ja kävelyklinikoita.
Kilpakävelyn lomakkeet löytyvät nykyään liiton verkkosivuilta:
https://www.yleisurheilu.fi/saannot-ja-ohjeet-2/lomakkeet/.

5
Kilpailukalenterit
5.1

Raportti ja jatkotoimenpiteet aluevastaavien kilpailukalenterikokouksesta
Kilpailukalenterikokous pidettiin 7. tammikuuta 2022 Tampereella.
Kokouksessa käytiin läpi mm. eri kisaluokkien tilannepäivitykset ja päätettiin
kansallinen kilpailukalenteri kisapäivien osalta vuodelle 2022. Samalla myös
päätettiin karnevaalien siirtämisestä alueiden vastuille.
Kansalliset kisat on nyt julkistettu kilpailukalenteri.fi -järjestelmässä ja
lajiohjelmiin voidaan vielä vaikuttaa esim. urheilijoiden tai valmentajien osalta
olemalla suoraan yhteydessä kisajärjestäjiin.
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Koronatilanteen takia ns. ryhmäkohtaiset kisat ovat sallittuja tällä
hallikaudella, mutta heti kun tilanne helpottuu, niin palataan normaaliin
tilanteeseen. Tavoitteena, että ulkoratakausi kilpailtaisiin normaalisti.
Valiokunnan kokouksessa päätettiin, että urheilijaedustajat kutsutaan jatkossa
kilpailukalenterikokoukseen.
5.2

E-kategorian kisat

5.2.1

Vuodelle 2022 nostettavat E-kategorian kisat
WA on antanut jäsenmaille tietyn kiintiön nostaa kisoja E-kategoriaan.
Suomen kiintiö on neljä kisaa. F-luokka on alin luokka, josta saa rankingpisteitä. Siihen kuuluvat kaikki Suomessa järjestettävät viralliset kisat.
E-luokkaan nostettavat kisat tuli ilmoittaa WA:lle tammikuussa. Aluevastaavat,
valiokunnan puheenjohtaja, valmennuksen edustaja sekä kilpailupäällikkö
olivat jo aiemmin käsitelleet E-kategoriaan nostettavia kisoja. Perusteluina
olivat mm. ajankohta sekä olosuhteet.
Tälle vuodelle nostettiin seuraavat kisat E-kategoriaan:
5.6.
20.7.
21.7.
4.–7.8.

5.2.2

Marskin kisat
Karhulan kansalliset
Häme Games
Kalevan kisat

Lappeenranta
Kotka
Riihimäki
Joensuu

WA:n kenttäsertifikaatti eri kisaluokissa 2023
WA on määritellyt, että vuonna 2023 E-kategorian kisojen urheilukentillä tulee
olla WA:n kenttäsertifikaatti. Tällä hetkellä Suomessa on kahdeksan
urheilukenttää, jolla on kenttäsertifikaatti. Kaksi urheilukenttää on työnalla.
C- ja D-kategorian kutsukilpailuja (mm. Motonet GP-kisat) hallinnoi EA.
Kenttäsertifikaatin pakollisuus ei vielä ole ko. kisoilla, mutta todennäköisesti
se olisi tulossa lähiaikana.
Päätettiin, että jatkossa Motonet GP-kisahakijoiden urheilukentillä tulee olla
WA:n kenttäsertifikaatti.

5.3

WA:n määräykset

5.3.1

Kansalliset kisat v. 2023
Ensi vuonna kansallisten kisojen järjestäjien (F-luokka) tulee ilmoittaa
kisatiedot 60 päivää ennen kilpailua WA:n järjestelmään ja maksaa siitä 100
USD käsittelymaksu. Mikäli kisa ei ole WA:n järjestelmässä, kisan tuloksia ei
voida käyttää ranking- tai tulosrajoiksi kv.-arvokisoihin. Muuten kisan tulokset
ovat tilasto- ja ennätyskelpoisia. Tämä ei koske esim. EA:n (Motonet GP-kisat)
ja WA:n (PNG) alaisia kisoja eikä SM-kisoja.
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Uusi tilanne vaatii erityistä suunnittelua esim. viimeinen tuloksentekoaika
arvokisoihin.
5.3.2

Väliaikaiset suorituspaikat
Jatkossa väliaikaisilta suorituspaikoilta tulee mittaustulokset toimittaa
etukäteen hyväksyttäväksi WA:lle. Tämä koskee sekä rata- että kenttälajeja.
Käytännössä suorituspaikka tulee rakentaa hyvissä ajoin ennen kilpailua.

5.4

Arvokilpailukalenterin 2023 valmistelu
Käytiin lähetekeskustelu arvokilpailukalenterista 2023. Se päätetään
mahdollisimman pitkälle toukokuun valiokunnan kokouksessa ja samalla
senhetkinen versio julkistetaan.
Huomioitavaa on, että nykyään WA määrittelee jo osan kotimaisten kisojen
ajankohdan.

6
Kisajärjestäjät
6.1

Raportti SM-kilpailusta
Käytiin läpi raportit seuraavista SM-kilpailusta:
•

6.2

SM-hallit, Kuopio

Miesten ja naisten sarjojen hallimoniottelut
Miesten ja naistensarjojen hallimoniottelut on kaksi vuotta järjestetty
kokeiluluontoisesti SM-hallien yhteydessä. Kokemukset ovat olleet positiivisia
ja päätettiin, että jatkossa miesten ja naistensarjojen hallimoniottelut
suoritetaan SM-hallien yhteydessä. Asia kirjataan mestaruuskilpailusääntöihin
seuraavan päivityksen yhteydessä.

6.3

SM-kisojen tulosrajat ulkoratakaudella 2022
Päätettiin SM-kisojen tulosrajat ja Kalevan kisojen ranking-ohjeistus
ulkoratakaudelle 2022 (liite 1). Liite löytyy:
https://www.yleisurheilu.fi/saannot-ja-ohjeet-2/tulosrajat/

6.4

Vuoden 2024 SM-kilpailujen järjestäjät
Käytiin läpi vuoden 2024 SM-kilpailujen hakijat. Kilpailuvaliokunta päätti
esittää hallitukselle seuraavia paikkakuntia/järjestäjiä vuoden 2024 SMkilpailuille:
SM-hallikilpailut M/N
Tampere

Tampereen Pyrintö
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SM-hallikilpailut M/N 22-19-17
Mustasaari

Vasa IS

SM-maantiejuoksut
Pyhtää

Pyhtään Yritys
Orimattilan Jymy

Kotka

Karhulan Katajaiset

Jyväskylä

Jyväskylän Kenttäurheilijat

SM-maastot

SM-maraton

SM-maantiekävelyt
Pori

Porin Yleisurheilu

SM-kilpailut M/N 22-19
Hyvinkää

Hyvinkään seudun Urheilijat
Riihimäen Kisko

SM-kilpailut M/N 17-16
Savonlinna

Savonlinnan Riento

SM-viestit oli päätetty jo aiemmin, kun vuoden 2022 ja 2024
kisapaikkakunnat/järjestäjät vaihdettiin päittäin. Vuoden 2024 SM-viestit
järjestetään Espoossa Esbo IF:n ja Espoon Tapioiden toimesta.
SM-kilpailut P/T15-14 ja SM-moniotteluille oli tullut hakemuksia, mutta ne
olivat puutteellisia. SM-hallimoniotteluille ei tullut hakemusta. Näiden kisojen
osalta SM-kisahakemukset käsitellään seuraavassa valiokunnan kokouksessa.
6.5

Lahden SM-moniottelut 2022
SM-moniottelut oli myönnetty Lahden Ahkeralle, ja kisapaikoiksi Lahden
Stadion ja Radiomäen kenttä. Saadun tiedon mukaan, Radiomäen kentän
peruskorjaus siirtyy eteenpäin eikä kenttää voida käyttää SM-moniotteluissa.
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Lahden Ahkera on lähestynyt kilpailuvaliokuntaa saadakseen lupaa järjestää
moniottelut vain yhdellä kentällä, Lahden Stadionilla. Samalla on tutkittu,
onnistuuko kisan järjestäminen kahtena vai kolmena päivänä.
Päätettiin, että SM-moniottelut voidaan järjestää yhdellä kentällä, Lahden
Stadionilla. Mikäli kisatapahtuma onnistutaan viemään läpi kahtena päivänä,
niin siihen annettiin suostumus. Tuomarineuvoston puheenjohtajalle annettiin
päätäntävalta määritellä kisapäivien määrä.
6.6

Painonheitto jatkossa
Painonheittoa järjestään nykyään aktiivisesti ympäri maailmaa lähinnä
hallikaudella. Laji on tullut ohjelmaan myös Pohjoismaisessa
hallimaaottelussa.
Kilpailuvaliokunta kannustaa kisajärjestäjiä ottamaan lajivalikoimaan
painonheiton, erityisesti sisähallikisoissa. Harkinnassa on myös antaa
tulevaisuudessa lajille SM-arvo. Haasteena voi olla olosuhteet, koska laji vaatii
runsaasti tilaa, myös turvallisuus tulee ottaa huomioon. Sisähallien osalta on
syytä kartoittaa paikat, joissa voisi järjestää painonheittoa.

7
Säännöt ja ohjeet
7.1

Kenkäsäännön tarkennukset
Kenkäsäännön tarkat sääntökohdat löytyvät kv.-sääntökirjasta ja niitä
tulee noudattaa kaikissa kisoissa. Erityisesti niissä kisoissa, joista saadaan
WA:n ranking-pisteitä. Näissä kisoissa tulee kenkäsäännön valvonta
dokumentoida. Kenkäsääntö ei koske juniorisarjoja.

7.2

SM-kisojen alueellinen kiertojärjestys
Viime kokouksessa oli annettu aluevastaavien tehtäväksi selvittää tulevan
kiertojärjestyksen jakoperiaatteita ja painoarvoja. Esillä on myös ollut
mahdollinen hallintorakenteenmuutos, joka voi vaikuttaa myös alueelliseen
kiertojärjestykseen. Hallintorakenteen muutos ei välttämättä ehdi
aikatauluun, jolloin pitää hyväksyä kiertojärjestys vuosille 2026–2030. Yhtenä
ajatuksena on tehdä kiertojärjestys lyhyeksi aikaa esim. 1–3 vuodeksi ja vasta
hallintorakenteen mahdollisen muutoksen jälkeen tehdä uusi viisivuotinen
kiertojärjestys. Tämä malli ei saanut kannatusta valiokunnassa.
Päätettiin tehdä valmistelu alueellisesta kiertojärjestyksestä nykyisten
periaatteiden pohjalta vuosille 2026–2030 Ingemar Sundelinin johdolla. Asia
käsitellään seuraavassa valiokunnan kokouksessa.
Samoin tuli esiin, että kaakkoisen alueen piireistä Lahti ja Kymenlaakso ovat
ilmaisseet halun siirtyä eteläisen alueelle. Etelä-Karjalan piirin osalta päätös
saadaan maaliskuun aikana. Nämä mahdolliset muutokset tulee ottaa
huomioon seuraavassa kiertojärjestyksessä.
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Tuomari- ja kisajärjestäjäkoulutus
8.1

ITO-koulutus tulevaisuudessa
WA muuttaa ITO-järjestelmää, jossa mm. otetaan huomioon maanosien ja
sukupuolinen tasapuolisuus. Nimeksi muuttuu World Athletics Referee.
Kokonaisuutta (ITOt ja area ITOt) kutsutaan jatkossa WA Badget Referee.
Valinta- ja tenttisysteemin muuttuu nykyisestä muodosta.
Uudistuksen tarkoitus on saada mm. nostettua tuomareiden
sääntötuntemusta sekä nimeämään Badge Refereet kaikkiin niihin kisoihin,
joista saa WA:n ranking-pisteitä. Näin varmistetaan sääntöjen noudattaminen
kaikissa vastaavissa kisoissa ympäri maailmaa.
Tämä vaikuttaa myös kotimaisiin kouluksiin ja niihin seuroihin, jotka
järjestävät ns. korkeamman luokan kisoja (esim. Motonet GP-kisat).

8.2

Tulevat koulutukset

8.2.1

Tuomarikouluttajapäivät 26. maaliskuuta Teamsin välityksellä klo 9.30
Käytiin läpi valtakunnallisen tuomarikouluttajapäivän sisältö, jossa käydään
mm. kenkä-, ratarikko- ja lankkusääntö sekä muita sääntöpäivityksiä.
Lähetystoiminnasta saadaan alustus sekä mahdollisesti urheilijan
puheenvuoro.

8.2.2

Koulutus tulevaisuudessa
Keskusteltiin, että jatkossa vastaavat koulutukset voitaisiin järjestää lyhyinä
tietoiskuina aina tarpeen mukaan, jopa muutaman kerran vuodessa. Nykyään
WA muuttaa sääntöjä pitkin vuotta ja osaan asioihin tulee reagoida nopeasti.
Tammikuussa ennen hallikautta järjestettiin lyhyt tietoisku tärkeimmistä
sääntömuutoksista. Palaute tilaisuudesta on ollut erittäin positiivista.

9
Seuraava kokous

12. toukokuuta klo 15.00.

10
Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.19.

JAKELU

Kilpailuvaliokunta
Liittovaltuusto
Hallitus
Henkilökunta
Piirien puheenjohtajat
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Piirien kilpailutoimikuntien puheenjohtajat
Tilastopaja

