
Suomen Urheiluliitto  PÖYTÄKIRJA   3/2022 
Kilpailu 
  

21.9.2022 
 
 
 
 
 
 
       

KILPAILUVALIOKUNTA 
 

Aika 21.9.2022, klo 15.00 
 

Paikka Sporttitalo, SUL:n toimitilat 
 

Läsnä Rami Urho  puheenjohtaja 
 Harri Aalto  erikseen kutsuttuna 
 Lassi Etelätalo  Teams-yhteys 

  Anne Fröberg   Teams-yhteys 
Esa Kaihlajärvi  Teams-yhteys 
Jaana Koivistoinen Teams-yhteys  

  Hannu Nurminen Teams-yhteys 
  Tuomas Näsi  Teams-yhteys 

Pasi Oksanen  Teams-yhteys 
Tuomo Salonen Teams-yhteys 
Ingemar Sundelin Teams-yhteys 
Mika Muukka  sihteeri 

 
Poissa Ari Honkanen 

Esko Kuha 
Wilma Murto 

 
 
 
 
  
1 
Kokouksen avaus Puheenjohtaja Rami Urho avasi kokouksen klo 15.00. 
 
 
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:  

 

• WA on julkaissut uuden kv.-tuomarijärjestelmän. 

• WA on julkaissut uuden kenttäsertifikaattijärjestelmän. 

• Nuorten 19-v. EM-kisojen 2025 päätös kisajärjestäjästä tehdään 

marraskuussa 2022. Tampere on hakenut kisoja. 

• Tampere on hakenut EA:n sisähallisarjan Challenger-luokan kisaa. 

 4.2 Liittovaltuuston ja hallituksen info 
 
  Kuultiin Rami Urhon yhteenveto seuraavista asioista:  

   

• GP-kisat vuodelle 2023 on päätetty. 

• Liiton uusi kunniapuheenjohtaja on Carl-Olaf Hómen. 

• Eteläisen ja kaakkoisen alueiden piirit ovat päättäneet yhdistyä. Myös 

järjestövaliokunta on puoltanut esitystä ja seuraavaksi asiaa käsittelee 

hallitus. Liittovaltuusto tekee lopullisen päätöksen. Yhdistymien on 

tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023. Kilpailutoiminnassa käytännön asiat 

toteutetaan järkevällä aikataululla. 

4.3 Kilpakävelytoimikunnan raportti 
 
 Kuultiin Anne Fröbergin yhteenveto kilpakävelytoimikunnan kokouksesta 
 seuraavasti:   
  

• Kokous järjestettiin 28. kesäkuuta. 

• Käsiteltiin leirejä ja talenttileiritystä. 

• Ranking-kävelyt 2023. 

• Ruotsi-ottelun yhteydessä kävelyseminaari. 

4.4 Muut ilmoitusasiat 
 

Kuultiin Pasi Oksasen yhteenveto vilppilähtösäännöstä seuraavasti: 
 

• Vilppilähtösäännön tiimoilta on järjestetty kokouksia. Sääntöä käsitellään 

WA:n hallituksessa marraskuussa ja siellä päätetään lyhyen ja pitkän -

tähtäimen suunnitelmat ja muutokset. 
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5 
Kilpailukalenterit 
 
 5.1 Vuoden 2023 arvokilpailukalenterin tilanne 
  

Käytiin läpi vuoden 2023 arvokilpailukalenterin tilanne: 
https://www.yleisurheilu.fi/kilpailukalenterit/  
 

 5.2 Kilpailuiden pisteyttäminen 2022 
 

Käytetään WA:n valmista taulukkoa. Parhaat pisteet keräsivät v. 2022 Paavo 
Nurmi Games ja Kuortane Games. Pisteet löytyvät: 
https://www.worldathletics.org/records/competition-performance-rankings  

  
  
6 
Kisajärjestäjät  
 

6.1 Raportit SM- ja PM-kilpailuista ja maaottelusta 
 

Käytiin läpi raportit seuraavista kilpailuista: 
 

• SM-maantiekävelyt, Laitila 

• PM-moniottelut, Seinäjoki 

• MM-rankingkisa, Oulu 

• Kalevan kisat, Joensuu 

• SM M/N15-14, Nurmijärvi 

• SM M/N17-16, Lempäälä 

• SM-maraton, Turku 

• SM M/N22-19, Vaasa 

• Ruotsi-ottelu, Helsinki 

• SM-viestit, Jyväskylä 

• SM-moniottelut, Lahti 

SM-viestien raportin yhteydessä päätettiin, että ennen viimeistä lajia 
urheilijoiden tulee sijoittua radan ulkopuolelle ja vasta lajin loputtua he voivat 
mennä sisäkentälle juhlimaan Kalevan Malja -kisan voittoa. 

 
Raporteissa nousi esiin muutamia kohtia, joita otetaan esiin seuraavassa 
kokouksessa, jossa katsotaan mahdollisia muutoksia 
mestaruuskilpailusääntöihin. 

 
6.2 Tulevat SM-kisat 

 
6.2.1 SM-moniottelut 2024  
 

Laitila ja Uusikaupunki ovat hakeneet SM-moniotteluita vuodelle 2024, mutta 
kisaa ei ole myönnetty puutteellisen hakemuksen takia. Ennen kokousta 
saatiin kisajärjestäjiltä selvitys. Sen perusteella hakemus on nyt katsomoiden 
osalta kunnossa, mutta vielä puuttuu kenttien mittauspöytäkirjat. 

https://www.yleisurheilu.fi/kilpailukalenterit/
https://www.worldathletics.org/records/competition-performance-rankings
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Päätettiin, että Varsyn piiri vie hakijoille tietoon puutteet ja aikataulun 
täydentää hakemusta. Samalla piiri etsii toista ns. varahakijaa kisalle, mikäli 
Laitila ja Uusikaupunki eivät saa hakemusta kuntoon. Lopullinen päätös 
moniottelusta tehdään seuraavassa valiokunnan kokouksessa marraskuussa. 
SM-kisojen alueellisessa kiertojärjestyksessä kisa on myönnetty lounaiselle 
alueelle ja sisäisessä kiertojärjestyksessä Varsylle. 

 
 6.2.2 SM-hallimoniottelut 2024 
 

SM-hallimoniotteluille on ollut hankalaa saada järjestäjää jo pitkän aikaan. 
Tampereen Pyrinnöltä on kysytty, ovatko he valmiit järjestämään kisan useita 
vuosia peräkkäin.  
 
Tampereen Pyrintö on sitoutunut hakemaan SM-hallimoniotteluita toistaiseksi 
alkaen vuodesta 2024. Kisat tulevat sijoittumaan tammi/helmikuulle ja 
mukaan he saavat ottaa yleisen sarjan kansalliset ottelut.  
 
Hyväksyttiin esitys ja päätettiin esittää hallitukselle SM-hallimoniottelut 
Tampereen Pyrinnölle Tampereelle toistaiseksi alkaen vuodesta 2024. Asiaan 
palataan, mikäli jatkossa ilmaantuu muita halukkaita järjestäjiä. 

 
6.3 Lahden Kalevan kisojen 2023 päivittäinen lajijakauma 
 

Aluksi käytiin läpi mahdollisuutta, jossa Kalevan kisoissa mm. kenttälajit 
järjestettäisiin suorina finaaleina ottaen mukaan vähemmän osanottajia kuin 
nykyään ranking-perusteella otetaan.  
 
Valiokunta kävi perusteellisen keskustelun eikä halunnut muuttaa nykyistä 
järjestelmää ensi vuodelle. Tieto annetaan valmennusvaliokunnalle ja he 
halutessaan voivat pohtia mahdollisia muutoksia koskien Kalevan kisojen 
osanottajarakennetta myöhemmille vuosille. 
 
Samassa yhteydessä esiteltiin Lahden Kalevan kisojen alustavaa päivittäistä 
lajijakaumaa. Valiokunta antoi joitakin palautteita mm. 800 m ja 1500 m, ja 
eräiden kenttälajien karsinta- ja finaalikisojen rytmistä. Tarkempaan 
graafiseen aikatauluun palataan valiokunnan seuraavassa kokouksessa. 

 
6.4 Nuorten SM-hallien 2023 päivittäisen lajiohjelman muutos 

 
Oulun Pyrintö järjestää nuorten SM-hallit Oulussa helmikuussa 2023. Oulun 
Pyrintö on anonut saada järjestään nuorten SM-hallit kolmipäiväisenä (24.-
26.2.2023) halliolosuhteitten takia. 
 
Samalla esitetään, että 300 m aitajuoksu jää kokonaan pois ohjelmasta radan 
profiilin takia; yhdet aidat tulisivat kaarteen jyrkimmälle kohdalle.  
 
Myös M/N22-19 sarjan 200 m ja 400 m, sekä M/N17-sarjan 300 m juostaan 
suoraan loppukilpailuna haastavan rataprofiilin takia. Urheilijat jaetaan 
rankingin mukaan eriin siksak-periaatteella. Kisassa käytetään kolmea ulointa 
rataa ja juoksuradat jaeteen rankingin perusteella ulommaista sisempään. 
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Lisäksi mainitaan, että mikäli kiekonheiton talvimestaruuskisa osuu samalle 
viikonlopulle, niin kuulantyönnöt järjestetään eri päivinä. 
 
Valiokunta hyväksyi esityksen ja painotti järjestäjää julkaisemaan alustavan 
aikataulun mahdollisimman nopeasti, jotta seurat ja urheilijat saavat tiedon 
riittävän ajoissa matka- ja majoitusvarausten varten. Tiedotus tulee tehdä 
kattavasti ja laajasti.  

 
6.5 SM-kisoihin nimettävät toimihenkilöt vuodelle 2023 
 

Nimettiin seuraavat henkilöt tuomarineuvoston puheenjohtajiksi vuodelle 
2023: 

 
SM P/T15-14, Imatra  Ari Jussila 
SM M/N17-16, Kuortane  Tapio Pesu 
SM-moniottelut, Saarijärvi & Äänekoski Esa Kaihlajärvi (pj. 

ja Pauli Huuskonen 
SM M/N22-19, Tampere   Pekka Kuusisto 
SM-viestit, Turku  Anne Fröberg 
SM-maraton, Vantaa  Marko Honkaharju 

 
6.6 Kilpailulupa- ja SM-kisojen ilmoittautumismaksut vuodelle 2023 

 
Päätettiin kilpailulupa- ja SM-kisojen ilmoittautumismaksut vuodelle 2023.: 
https://www.yleisurheilu.fi/saannot-ja-ohjeet-2/ohjeet-ja-ohjeistot/  

 
 6.7 Huoltaja- ja valmentajakortit SM-kisoissa 2023 
 
  Päätettiin huoltaja- ja valmentajakortit SM-kisoihin 2023.:  
  https://www.yleisurheilu.fi/saannot-ja-ohjeet-2/ohjeet-ja-ohjeistot/   
 
 
7 
Olosuhdeasiat 
 

7.1  Mittaus pituussuuntaisissa kenttälajeissa 
 

Päätettiin, että kansallisella tasolla kelpaa pituussuuntaisten kenttälajien 
mittaamiseen hyväkuntoinen muukin mitta, kun pelkkä teräsmitta. Kansalliset 
ennätykset tulisi kuitenkin varmistaa teräsmitalla. 

 
7.2 Tulkinta kiekon tarkistamisessa 
 

Kv.-säännön TR 34 mukaan kiekon molempien puolien tulee olla samanlaiset, 
eikä kiekossa saa olla pykäliä, ulkonemia tai teräviä reunoja. Samassa 
sääntökohdassa viitataan, että kiekon pinnan viimeistelyn tulee kauttaaltaan 
olla sileä. Sääntökohdassa TR 33.4 (kuula) on mm. mainittu, että sileyteen ei 
haittaa, vaikka kuulaa on työnnetty kivituhkalle tai hiilimurskalle. Olennaista 
on, että pinnan karheudella tai jopa muodolla ei voi saada ylimääräistä etua 
suoritukseen. 
 

https://www.yleisurheilu.fi/saannot-ja-ohjeet-2/ohjeet-ja-ohjeistot/
https://www.yleisurheilu.fi/saannot-ja-ohjeet-2/ohjeet-ja-ohjeistot/
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Kiekonheittäjät heittävät siten, että sama puoli kiekosta on heittokäden alla ja 
toinen puoli osuus maahan ja näin kuluu pääsääntöisesti vain tältä puolelta. Jo 
yhden heittokerran jälkeen heitettäessä kivituhkalle kiekon molemmat puolet 
eivät ole samanlaisia. 
 
Valiokunnan näkemyksen mukaan sääntöä on tulkittava siten, että normaali 
kuluminen sallitaan esim. naarmut heitettäessä kivituhkakentälle (vrt. kuula) 
ja näin kiekkojen molempien puolien ei tältä osin täydy olla samanlaisia. Mikäli 
kiekko on kuitenkin selvästi vaurioitunut, niin kyse ei ole normaalista 
kulumisesta.  
 

  
8 
Säännöt ja ohjeet 
 
 8.1. SM-kisojen alueellinen kiertojärjestys 2026–2030 
 

Päätettiin, että Ingemar Sundelin tarkentaa esitystä SM-kisojen alueellista 
kiertojärjestystä vuosille 2026–2030 loppuun saakka viiden alueen perusteella, 
joissa eteläisen ja kaakkoisen -alueet ovat yhdistyneet. Seuraavaksi asiaa 
käsittelee hallitus. Liittovaltuusto tekee lopullisen päätöksen. 

 
 8.2 SE-säännöstö 
   

SE-säännöstössä mainitaan, kuka voi tehdä Suomen ennätyksen. Taas 
edustusoikeusäännöissä mainitaan, millä ehdoilla urheilija on 
kilpailukelpoinen; urheilijan tulee edustaa SUL:n alaista jäsenseuraa ja hänellä 
tulee olla lunastettuna yleisurheilulisenssi. 
 
Uusia WA:n myöntämiä edustusoikeuksia voi tulla nykyään nopealla rytmillä, 
joten aina edusoikeusäännöissä mainittuja kohtia ei ehditä hoitaa ennen 
kilpailua.  
 
Päätettiin, että viedään asia järjestövaliokunnalle sääntökohdan tutkimista 
varten. 

 
 8.3 Aitatyöryhmän väliraportti 
 

Juha Yrjänä esitteli aitatyöryhmän väliraportin ja esitys sai tukea 
valiokunnalta. Lopullinen päätös tehdään seuraavassa valiokunnan 
kokouksessa ja sitä ennen halutaan saada valmennusvaliokunnan kanta.  

 
 8.4 Kantelu kisasta 
 

Kilpailuvaliokuntaa on lähestytty tilanteesta, jossa epäiltiin, että yhdessä 
kilpailussa olisi toimittu ohjeiden vastaisesti. 

 
Käytiin läpi kohdat ja päätettiin tehdä seuraavat tarkennukset ohjeisiin, jotka 
koskevat jatkossa kaikkia kilpailuja: 
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1. 13-v. ja nuorempia koskee aina lasten säännöt koskien osanotto-oikeuksia 

ts. ei voi osallistua samaan lajiin missään muussakaan ikäluokassa, vaikka 

kyseessä olisi yli 13-v. sarja. Esim. mikäli 13-v. osallistuu 15 tai 17-sarjan 

lajiin, niin häntä käsitellään lasten sääntöjen mukaisesti. Sääntökohtaa ei 

voi kiertää kilpailtaessa ulkopuolisena tai eri mitoilla olevilla välineillä. 

2. Kilpailun järjestäjän tulee jo hyvissä ajoin ennen ilmoittautumisajan 

päättymistä ilmoittaa kilpailukalenterissa, mikäli pituussuuntaisissa 

kenttälajeissa ei anneta normaalia 3+3 suorituskierrosta. 

3. Kisajärjestäjän tulee palauttaa ilmoittautumismaksu kokonaisuudessaan, 

mikäli virhe tai syy urheilijan ilmoittautumisen perumiseen johtuu 

kisajärjestäjästä. 

 
 
9 
Tuomari- ja kisajärjestäjäkoulutus 
 

9.1 Työryhmän perustaminen tuomari ja -toimitsijakoulutuksen kehittämistä 
varten 

 
Kansainväliset tuomariluokitukset ovat muuttuneet ja tästä syystä on hyvä 
tarkastaa kansallinen koulutusrakenteemme. Päätettiin perustaa työryhmä, 
joka alkaa käydä läpi tuomari- ja toimitsijakoulutuksen rakennetta ja sisältöä 
esim. miten koulutamme, nettialustan käyttö. Työryhmään nimettiin: Pasi 
Oksanen (pj.), Anne Fröberg, Niklas Lieke, Mika Muukka, ja Juha Yrjänä.  

 
  
10 
Seuraava kokous 30. marraskuuta 2022 klo 15.00. 
  
 
11 
Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.32. 
 
 
 
JAKELU  Kilpailuvaliokunta 
  Liittovaltuusto 

Hallitus 
 Henkilökunta 
 Piirien puheenjohtajat 
 Piirien kilpailutoimikuntien puheenjohtajat 
 Tilastopaja 


