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Kilpailu
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KILPAILUVALIOKUNTA
Aika

12.5.2022, klo 15.00

Paikka

Sporttitalo, SUL:n toimitilat

Läsnä

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

Poissa

Tuomas Näsi

puheenjohtaja
erikseen kutsuttuna
Teams-yhteys
Teams-yhteys
Teams-yhteys
Teams-yhteys
Teams-yhteys
Teams-yhteys
Teams-yhteys
Teams-yhteys
Teams-yhteys
Teams-yhteys
Teams-yhteys
Teams-yhteys
sihteeri

1
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Rami Urho avasi kokouksen klo 15.02.

2
Kokouksen esityslista

Hyväksyttiin esityslista.

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

Yleiset ilmoitusasiat
•
•
•

4.2

Yleisurheilutuomarin aloitusopas on päivitetty sekä suomen- että
ruotsinkielisenä ja se löytyy liiton verkkosivuilta.
SUL - SAUL neuvottelut ovat edenneet ja tavoitteena on yhteinen lisenssi
vuoden 2023 alusta.
Ruotsi-ottelun strategiaryhmä on pitänyt kokouksen ja päätavoitteena on
100-v. juhlamaaottelu v. 2025.

Hallituksen ja valtuuston info
•
•

Kalevan kisat myönnettiin Espoolle vuodelle 2025.
Esittely eteläisen ja kaakkoisen alueiden mahdollisesta yhdistymisestä.

5
Kilpailukalenterit
5.1

Pohjoismaiset mestaruuskisat
Pohjoismaisessa kokouksessa on päätetty järjestää aikuisten Pohjoismaiset
mestaruuskisat v. 2023. Kisa ei ole maaottelu. Ensimmäinen vuosi on testikisa
ja sen perusteella päätetään kisamuodon jatko ja rytmitys. Alkuperäinen
ajatus on korvata 22-vuotiaiden Pohjoismainen mestaruuskisa aikuisten
kisalla. PM22-v. kisa on järjestetty joka toinen vuosi.
Perustelut PM-kisojen järjestämiseen on saada arvokisoihin tähtääville
urheilijoille mahdollisuus hankkia ranking-pisteitä. Myöskin osanottajamäärän
pieneneminen PM22-kisassa on vaikuttanut päätökseen. Lisäksi on painotettu,
että kustannukset eivät saa nousta, kun muutetaan kisamuotoa.

5.2

Vuoden 2023 arvokilpailukalenterin tilanne ja vahvistaminen
Vahvistettiin vuoden 2023 alustava arvokilpailukalenteri (liite 1). Se löytyy
päivitettynä www.yleisurheilu.fi/kilpailukalenterit/.
Käytiin läpi mahdollisia GP-kisapäiviä vuodelle 2023. Ajankohtiin vaikuttavat
kv.-kalenteri ja kattojärjestöjen kisasäännöt. Seuraavaksi kisapäiviä käydään
läpi TV:n kanssa, koska TV:n käytettävyys ja muiden tapahtumien
päällekkäisyys vaikuttavat kisapäiviin.
Samalla päätettiin, että jatkossa GP-kisavalinnoissa ja -päivissä otetaan
huomioon haettavan kv.-kisan taso.

5.3

Vaasan Kalevan kisojen ajankohta vuonna 2024
Päätettiin, että Vaasan Kalevan kisojen ajankohta on 27.–30. kesäkuuta 2024.
Se sopii WA:n antamaan aikaikkunaan.
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5.4

Kilpailujen läpivienti tulevana kesänä
Hallikaudella on poikkeuksellisesti ollut mahdollista järjestää pelkästään
ryhmäkisoja tai suljettuja kilpailuja ulkopuolisilta osanottajilta pienelle
joukolle viranomaisten ohjeita noudattaen.
Päätettiin, että puretaan annettu ohje ja ryhmäkisoja tai suljettuja kilpailuita
ulkopuolisilta osanottajilta ei saa enää järjestää, mikäli paikalliset viranomaiset
eivät enää rajoita ns. normaalia toimintaa. Pois lukien säännöissä mainitut
kilpailut esim. pm/am-kisat ja seuracupin osakilpailut.
Mikäli rajoitusten poistuttua silti edelleen halutaan järjestää ns. suljettuja
kilpailuja, niin ne tulee hakea seurakisa-luokkaan. Näiden kisojen tulokset
eivät ole tilastokelpoisia.

5.5

Tulevien kilpailuiden hakuajat ja kriteerit

5.5.1

Tulevien kilpailujen hakuajat
Päätettiin hakuajat seuraavasti:
•
•
•
•
•
•
•
•

5.5.2

31.7.2022 mennessä GP-kisat vuodelle 2023
30.9.2022 mennessä Tähtikisat ja Seuracupit vuodelle 2023
30.9.2022 mennessä SM-kilpailut vuodelle 2025
30.9.2023 mennessä Pohjoismaiset maaottelut vuodelle 2023
20.–31.10.2022 välisenä aikana kaikki hallikilpailut vuodelle 2023
20.–30.11.2022 välisenä aikana kaikki kansalliset- ja aluekilpailut (pl.
hallikilpailut) vuodelle 2023
15.1.2023 alkaen piirin myöntämät kilpailut vuodelle 2023
15.2.2023 mennessä Kalevan kisat vuodelle 2026

Tulevien kisojen hakukriteerit
Marraskuun kilpailuhaussa oli tullut niukasti hakemuksia. Odotettavissa oli,
että piirin myöntämiä kisoja haetaan taas runsaasti. Ongelmaksi tässä on
muodostunut, että useita piirin myöntämiä kisoja oli haettu väärillä
kriteereillä. Tämä vaikeuttaa kilpailukalenterin koordinointia sekä ei toimi
tasapuolisesti kaikille kisajärjestäjille.
Päätettiin, että asia tulee ensisijaisesti korjata tiedottamisella mm.
aluevastaavien toimesta.

5.6

WA:n Global Calendar
Viime kokouksessa oli käyty läpi WA:n uutta Global -kilpailukalenteria. Ohjeita
on tämän jälkeen tarkennettu. Uusi järjestelmä alkaa vuoden 2023 alusta.
Siinä kisajärjestäjän tulee rekisteröityä ja sen jälkeen syöttää kisatiedot WA:n
järjestelmään. Liitto hyväksyy käyttäjän ja kisan. WA hyväksyy lopullisesti
kisan. Kisatiedot tulee syöttää järjestelmään viimeistään 60 päivää ennen
kisaa ja maksaa siitä 100 USD käsittelymaksun WA:lle. Jatkossa WA tunnustaa
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vain Global Calendar:ssa olevien kisojen tulokset. Mikäli kisa ei ole WA:n
kalenterissa, niin tulokset eivät pääse mm. WA:n tilastoihin eivätkä
kelpaa arvokisavalintoihin tai ennätyksiin. EA käyttää samaa
tilastojärjestelmää, joten tämä koskee myös EA:n alaisia kisoja.
Uusi järjestelmä koskee M/N-, M/N22-19-17-sarjoja. Erityistä huomiota tulee
kiinnittää arvokisoihin pyrkivien urheilijoiden mahdollisuudesta saada
riittävästi päteviä kisoja.
Tilastopaja edelleen tilastoi kotimaisia tuloksia, mutta jatkossa tilastot voivat
olla erilaisia riippuen kisan olemisesta WA:n kalenterissa.
Päätettiin, että tiedotetaan seuroja aktiivisesti hakemaan kisoja WA:n
kalenteriin. Myös kilpailukalenterin etusivulle tulee lisätä kohta, johon
kisajärjestäjä merkitsee, onko kisa WA:n kalenterissa. Urheilijoiden tulee
tietää etukäteen kisan asema.
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Kisajärjestäjät
6.1

Raportit SM-kilpailuista
Käytiin läpi raportit seuraavista SM-kilpailuista:
•
•
•
•
•
•
•

6.2

Nuorten SM-hallit, Helsinki
Nuorten SM-hallimoniottelut, Tampere
Moukarinheiton talvimestaruuskilpailut, Kaustinen
Kiekonheiton talvimestaruuskilpailut, Pori
Keihäänheiton talvimestaruuskilpailut, Mustasaari
SM-maantiejuoksut, Rauma
SM-maastot, Nakkila

Vuoden 2024 SM-kisojen esitykset hallitukselle
SM P/T15-14-kisojen osalta on saatu tehtyä kentän mittauspöytäkirja, joten
kaikki tarvittavat asiakirjat ovat kunnossa. Täten päätettiin esittää
hallitukselle, että P/T15-14 sarjojen SM-kisat myönnetään Helsingin KisaVeikolle Eläintarhan urheilukentälle.
SM-moniotteluiden olevissa tarvittavissa vaatimuksissa on edelleen puutteita.
SM-hallimoniotteluille ei ole tullut yhtään hakemusta. Nämä käsitellään
seuraavassa kokouksessa.

6.3

SM-moniotteluiden 2022 päivittäinen lajijakauma
Päätettiin, että SM-moniottelut järjestetään Lahden Stadionilla kaksipäiväisenä siten, että P/T15-14-sarjat kilpaillaan ensimmäisenä
kilpailupäivänä lauantaina. Muut sarjat kahtena päivänä.

5
6.4

SM-kisoihin nimettävät toimihenkilöt vuodelle 2023
Nimettiin seuraavat henkilöt tuomarineuvostojen puheenjohtajiksi:
SM-hallit, aikuiset
SM-hallit, nuoret
SM-hallit, moniottelut
SM-maantiejuoksut
SM-maantiekävelyt
SM-maastot
Kalevan Kisat

6.5

Niklas Lieke
Juha Yrjänä
Juha Järvelin
Tapio Ojala
Esko Kuha
Pasi Oksanen
Ari Honkanen

SM-maantiejuoksun vaihto 2023 ja 2024 kisajärjestäjien kesken
SM-maantiejuoksut oli myönnetty Lahden Ahkeralle Heinolaan vuodelle 2023
ja Pyhtään Yritykselle ja Orimattilan Jymylle Pyhtäälle vuodelle 2024.
Lahden Ahkeralla on järjestettävänä myös Kalevan kisat v. 2023, joten
kisaruuhkan välttämiseksi molemmilta järjestäjätahoilta oli tullut pyyntö
vaihtaa järjestämisvuosia kesken. Näin Pyhtäällä tulisi järjestettäväksi
SM-maantiejuoksut v. 2023 ja Heinolaan v. 2024.
Kilpailuvaliokunta puolsi esitystä ja esittää vaihtoa hallitukselle.

7
Olosuhteet
7.1

Urheilukentillä olevat katetut katsomot
Esiteltiin piireiltä keräämät tiedot katetuista katsomoista. Vielä puuttuu
tietoja, mutta pyrkimys on saada kaikki tiedot kerättyä.

8
Säännöt ja ohjeet
8.1

SM-kisojen alueellinen kiertojärjestys
Ingemar Sundelin esitteli työryhmän valmistelemaa kiertojärjestyksen kahta
erilaista vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto perustuu kuuteen nykyiseen
alueeseen ja toinen vaihtoehto viiteen alueeseen, jossa kaakkoinen alue on
liittynyt eteläiseen alueeseen.
Päätetiin, että valiokunnan lopullinen kanta käsitellään seuraavassa
kokouksessa ja sitä ennen mahdolliset kommentit ja muutostoiveet tulee
lähettää Ingemar Sundelinille. Lopullisesti aluejaosta, kuten
kiertojärjestyksestä päättää liittovaltuusto.

8.2

Uusien Suomen halliennätysten vahvistaminen
Vahvistettiin hallikaudella 2022 saavutetut uudet Suomen halliennätykset.
Mukana on myös muutama ulkoradoilla saavutettu ennätys.
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8.3

Kävelylajien SM-kisarajojen tarkennus
Tietoon oli tullut, että mestaruuskilpailusäännöissä oli kävelyjen
tulosrajakohta kirjoitettu tulkinnanvaraisesti.
Päätettiin tarkentaa sääntökohtaa seuraavasti: Kävelylajeissa, joissa käytetään
tulosrajoja, voidaan tulosraja tehdä joko maantiereitillä tai radalla toisiaan
vastaavilla matkoilla. Korvaavaksi tulokseksi kelpaa myös millä tahansa muulla
kävelymatkalla tehty tulosraja.
Sääntötarkennus astuu voimaan heti. Asia kirjataan
mestaruuskilpailusääntöihin seuraavan päivityksen yhteydessä.

8.4

Esitys P14 ja M17-sarjojen aitavälit
Kilpailu- ja valmennusvaliokunta oli saanut muutosesityksen P14 ja M17sarjojen pika-aitajuoksujen matkoista ja mitoista.
Todettiin, että asiantuntijaryhmät, valmennusvaliokunta ja vastuuvalmentajat
käsittelevät esitystä ensin ja tuovat näkemyksensä kilpailuvaliokunnalle. Tässä
kokouksessa kilpailuvaliokunta antoi evästyksiä jatkotyöskentelyyn. Asia
käsitellään seuraavassa kilpailuvaliokunnan kokouksessa.
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Tuomari- ja kisajärjestäjäkoulutus
9.1

Palaute järjestetyistä koulutuksista

9.1.1

Valtakunnallinen tuomarikouluttajapäivä 26. maaliskuuta
Järjestettiin Teams-koulutuksena. Osanottajia oli vajaat 70 henkilöä. Koulutus
onnistui hyvin ja jatkossa vastaavanlaiset sääntökoulutukset pidetään etänä
aina tarpeen vaatiessa.

9.2

Korttien myöntäminen
Myönnettiin tuomarikoulutuksen NTO-tason pätevyys seuraaville henkilöille:
Hannes Alarotu
Janne Edelman
Marko Honkaharju
Kimmo Hyppönen
Markku Hölsö
Ari Jussila
Juha Järvelin
Eemeli Kaartinen
Hermann Kössi
Niklas Lieke
Maarit Lindberg
Tapio Ojala
Mia Peltola

Viipurin Urheilijat
Nurmijärven Yleisurheilu
Espoon Tapiot
Joensuun Kataja
Lahden Ahkera
Lappeenrannan Urheilu-Miehet
Alavuden Urheilijat
Kenttäurheilijat-58
Paimion Urheilijat
Tampereen Pyrintö
Riihimäen Kisko
Lahden Ahkera
Lappeenrannan Urheilu-Miehet
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Matti Sarasmaa
Tanja Taipale
Mika Tuominen
Sami Zerni
9.3

Espoon Tapiot
Virkby Start
Turun Urheiluliitto
Veitsiluodon Kisaveikot

Tuomarikoulutusjärjestelmä tulevaisuudessa
Kun saadaan tieto WA:n uudesta järjestelmästä, niin sen jälkeen pohditaan
kotimaan tuomarikoulutusjärjestelmän tilannetta ja mahdollista
päivitystarvetta.
Samassa yhteydessä nousi esiin SM-kisojen datapankkijärjestelmä, johon
kukin kisajärjestäjä lataisi omat tiedon SM-kisan jälkeen. Tämä olisi
tarpeellinen tuleville SM-kisajärjestäjille, jotta kaikkia tietoja ei aina
tarvitsisi lähteä etsimään alusta.

10
Seuraava kokous

21. syyskuuta klo 15.00

11
Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.47.

JAKELU

Kilpailuvaliokunta
Liittovaltuusto
Hallitus
Piirien puheenjohtajat
Piirien kilpailutoimikuntien puheenjohtajat
Henkilökunta
Tilastopaja

