
Suomen Urheiluliitto  PÖYTÄKIRJA   4/2022 
Kilpailu 
  

30.11.2022 
 
 
 
 
 
 
       
KILPAILUVALIOKUNTA 
 

Aika 30.11.2022, klo 15.00 
 

Paikka Sporttitalo, SUL:n toimitilat 
 

Läsnä Rami Urho (Teams) puheenjohtaja 
  Harri Aalto  erikseen kutsuttuna 

 Lassi Etelätalo (Teams) 
 Anne Fröberg (Teams) 

Ari Honkanen (Teams) 
Esa Kaihlajärvi (Teams) 
Jaana Koivistoinen (Teams) 
Hannu Nurminen (Teams) 
Tuomas Näsi (Teams)  
Pasi Oksanen (Teams) 
Tuomo Salonen 
Ingemar Sundelin 
Juha Yrjänä (Teams) 
Mika Muukka  sihteeri 
 

 Poissa Esko Kuha 
  Wilma Murto 
 
 
 
 
  
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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Ilmoitusasiat   

4.1 Yleiset ilmoitusasiat 

Kuultiin Mika Muukan yhteenveto seuraavista asioista: 

• WA:n Global Calendar:in hinta kisajärjestäjille on 25 USD alkaen 1. 

maaliskuuta 2023 järjestettävistä kisoista. Lisätietoa liiton verkkosivuilta ja 

seurakirjeestä. 

• Tampereelle myönnettiin nuorten 19-vuotiaiden EM-kisat vuodelle 2025. 

• Yleisurheilukenttiä saneerattiin tai uusia rakennettiin yhteensä 11 kpl 

kuluneena vuonna. Kenttien lisäksi saneerattiin lukuisia yksittäisiä 

suorituspaikkoja. 

• Sisähallien rakentamistilanteiden päivitystilanteet. 

• Kenttäsertifiointien uusimistahti tulevina vuosina kasvaa WA:n uusien 

ohjeiden mukaisesti. 

4.2 Hallituksen ja valtuuston info 

 Kuultiin Rami Urhon ja Anne Fröbergin yhteenveto seuraavista asioista: 

• Hallitusvaalit 

• Eteläinen ja kaakkoinen alue yhdistyivät. 

• SM-kisojen alueellinen kiertojärjestys vuosille 2026–2030 hyväksyttiin. 

4.3 Kilpakävelyn informaatio 

 Kuultiin Anne Fröbergin yhteenveto mm. seuraavista asioista: 

• Valmisteltiin listaus SM-kisojen ylituomareista. 

• Tuomarikoulutusmateriaalin päivitystarve. 
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Kilpailukalenterit   

 5.1 Vuoden 2023 arvokilpailukalenterin tilanne 

Käytiin läpi vuoden 2023 arvokilpailukalenterin tilanne. Se löytyy päivitettynä 
liiton kotisivuilta: https://www.yleisurheilu.fi/kilpailukalenterit/ 

 
 5.2 Kilpailukalenterit 
 
 5.2.1 Games-tyyppiset nuorten kisat 
  

Games-tyyppisiä nuorten kisoja on syntynyt viime vuosina yhden piirin 

alueelle runsaasti ja niiden yhteensovittaminen kilpailukalenterissa keskenään 

ja muiden kisojen kanssa on osoittautunut haasteelliseksi. Kisoja on myös 

haettu päällekkäin kotimaisten arvokisojen kanssa. Nykyään osa kisoista on 

https://www.yleisurheilu.fi/kilpailukalenterit/
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laajentanut lajivalikoimaa yleisiin- ja master-sarjoihin. 

 

Päätettiin, että asia käydään läpi aluevastaavien kalenterikokouksessa 
tammikuussa. 

 
 5.2.2 Piirin myöntämät kisat / WA:n Global Calendar 
 

WA:n mukaan Global Calendar:iin voidaan hakea kansallisesti National Permit 

-tasoisia kisoja. Se edellyttää sitä, että kansallinen liitto vakuuttaa kisojen 

järjestämistä kaikkien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.  

 

Päätettiin, että uuden järjestelmän tullessa voimaan, mennään tuleva kausi 

ns. siirtymävuotena, joten kaikkia kilpailukalenterissa (ei seurakisat) olevia 

kisoja voidaan hakea WA:n järjestelmään annettujen ohjeiden mukaisesti. 

 

Aluevastaavat käyvät asian läpi seuraavaa hakukierrosta varten 

kilpailukalenterikokouksessa. 

 

 5.3 SUL ja SAUL yhteistyö 
 

SAUL:in urheilijat tulevat yhteiseen SUL:n lisenssi- ja 

kilpailukalenterijärjestelmään vuoden 2023 alusta. Näin SAUL:n urheilijat  

voivat ostavat lisenssin Suomisportista ja jatkossa ilmoittautuminen 

kilpailukalenterin kautta onnistuu. Myös tuloslistan käyttö helpottuu. Lisenssi 

tulee pakolliseksi mm. SAUL:n henkilökohtaisissa SM-kisoissa ja kansallisissa 

kisoissa. Todettiin, että edelleen kaikenikäiset urheilijat voivat osallistua 

matalankynnyksen seurakisoihin. Näiden kisojen tulokset eivät ole 

tilastokelpoisia. 

 

Samalla tulee yhteensovittaa kilpailujen haku- ja myöntämisjärjestelmä, koska 

tällä hetkellä ajat ovat hieman erilaiset. SAUL:n kisojen luokka on piirin 

myöntämä. Kaikkien muiden liittojen kisat luokitellaan piirin alle. Toivottiin, 

että kisajärjestäjät ottavat tulevana kautena yleisen sarjan kilpailuihin mukaan 

master-sarjojen lajeja tai eriä. 
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Kisajärjestäjät 
 

6.1  Lahden Kalevan kisojen aikataulu 

Tuomarineuvon puheenjohtaja Ari Honkanen esitteli Lahden Kalevan kisojen 

aikataulun. Ensimmäinen graafinen versio on tehty hyvin. Aikatauluun liittyy 

suuresti osanottajamäärät/laji. Tämän vuoden Joensuun Kalevan kisoissa, 

varsinkin miesten kenttälajeissa ei osanottajamäärät olleet tavoitemäärissä.  
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Ranking-määritykset päätetään vasta seuraavassa kokouksessa, mutta jo nyt 

käytiin läpi perusperiaatteet. Päätetiin, että pyritään saamaan tavoitellut 

urheilijamäärät, jolloin karsinnat ja alkuerät saadaan järjestettyä. Kuitenkin 

siten, että pidetään minimirajat, jolloin taataan urheilijoiden riittävä Kalevan 

kisa -taso. 

6.2 SM-hallikauden tulos- ja ajanottorajat vuodelle 2023 
 

Vahvistettiin SM-hallikauden tulos- ja ajanottorajat vuodelle 2023: 

https://www.yleisurheilu.fi/wp-content/uploads/2022/12/SM-hallirajat-

2023.pdf 

6.3  SM- ja muihin arvokilpailuihin nimettävät toimihenkilöt vuodelle 2023 
 

Käytiin läpi SM- ja muihin arvokilpailuihin nimettävät tuomarineuvoston 

jäsenet, lähettäjät, kuuluttajat ja kilpakävelyn ylituomarit vuodelle 2023. 

Toimihenkilöiden mahdolliset vaihdot tai nimeämiset tehdään pääkouluttajien 

toimesta informoiden liiton toimistoa. 

Lista toimihenkilöistä löytyy: https://www.yleisurheilu.fi/saannot-ja-ohjeet-

2/ohjeet-ja-ohjeistot/ 

 6.4 SM-moniottelut 2024 
 

SM-moniotteluita vuodelle 2024 ei ole voitu myöntää, koska hakemus on ollut 

puutteellinen. Laitilan Jyske ja Uudenkaupungin Kenttäkarhut ovat 

täydentäneet hakemusta puuttuvilta osilta. Kilpailuvaliokunta puolsi SM-

moniotteluita 2024 Laitilan Jyskeelle Laitilaan ja Uudenkaupungin 

Kenttäkarhuille Uusikaupungille. Hallitus tekee asiasta lopullisen päätöksen. 

 6.5 Imatran SM15-14 -kisojen 2023 päivittäisen lajiohjelman muutosesitys 
 

Imatran Urheilijat esittää lupaa saada muuttaa SM15-14-kisojen päivittäistä 

lajiohjelmaa siten, että kaikki keihäänheitot suoritetaan ensimmäisenä 

kilpailupäivä perjantaina ja kaikki moukarinheitot toisena kilpailupäivänä 

lauantaina. 

Esitystä perustellaan seuraavasti: Ensimmäisenä kilpailupäivänä on useita 

rataa kiertäviä juoksu- ja kävelymatkoja ohjelmassa verrattuna toiseen 

kilpailupäivään. Muutoksella turvattaisiin kilpailijoiden turvallisuutta ja myös 

aikataulun pitävyys saattaisi olla parempi, jos ei tarvitse rytmittää kilpailua 

takasuoralla olevien ratalajien kilpailijoiden mukaan. 

Kilpailuvaliokunta puolsi esitystä ja velvoitti kisajärjestäjää tiedottamaan 
 muutoksesta kattavasti.  

 
 
 

   

https://www.yleisurheilu.fi/wp-content/uploads/2022/12/SM-hallirajat-2023.pdf
https://www.yleisurheilu.fi/wp-content/uploads/2022/12/SM-hallirajat-2023.pdf
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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 6.6 Esitys SM-maastojen ajankohdasta 
 

Valmennus- ja kestävyysvastaavilta oli tullut kilpailuvaliokunnalle esitys 

aloittaa selvitys- ja valmistelutyö koskien SM-maastojen siirtämistä syksyyn.  

Perusteluina siirtoon ovat mm. arvokilpailukalenteri, huippu-urheilumenestys,  

maastokausi, valmennustoiminta ja lajikulttuuri.  

 

Valiokunta kävi perusteellisen keskustelun, koska siirto vaikuttaa useaan eri 

asiaan esim. kilpailu-, valmennus- ja seuratoimintaan. Lisäksi toivottiin, että 

mahdollinen muutos ei koskisi jo myönnettyjä SM-kisoja. 

 
Päätettiin perustaa työryhmä valmisteleman selvitystä. Työryhmän jäsenet 

koostuvat kilpailu- ja seura- ja valmennusvaliokuntien esittämistä henkilöistä. 

Työryhmän jäsenet ovat: Esa Kaihlajärvi (pj.), Tuomo Lehtinen, Hannu 

Nurminen, Veli-Matti Ranta ja Rami Virlander. Työryhmän ensimmäinen 

raportti käsitellään seuraavassa kilpailuvaliokunnan kokouksessa. 

 
6.7 Vuoden 2025 SM-kisahakemukset 

Käytiin läpi SM-kisahakemukset vuodelle 2025. Kaikille alueellisessa 

kiertojärjestyksessä oleville SM-kisoille on tullut hakemuksia, pois lukien SM-

moniottelut. SM-kisojen alueellisen kiertojärjestyksen mukaan moniotteluiden 

järjestämisvuoro ovat pohjoisella alueella. Sovittiin, että avataan haku kaikille 

alueille SM-moniotteluiden osalta. 

Alueellisen kiertojärjestyksen ulkopuolisille SM-kisoille on vielä etsinnässä 

hakijat SM-maantiekävelyille, -maantiejuoksuille ja -maratonille. Sovittiin, että 

kilpakävelytoimikunta ja aluevastaavat etsivät potentiaalisia kisajärjestäjiä.
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Säännöt ja ohjeet 

7.1 Mestaruuskilpailusääntöjen päivityskohteet 

 Käytiin läpi mestaruuskilpailusääntöjen päivityskohteita, jotka pääsääntöisesti 

olivat selityksiä tai tarkennuksia nykyisiin sääntökohtiin. Osa sääntökohdista 

oli päätetty jo kuluvan vuoden aiemmissa valiokunnan kokouksissa ja osa 

käsiteltiin tässä kokouksessa. 

 Päivitetään tarvittavat muutoskohteet sääntöihin ja esitetään niitä 

hallitukselle hyväksyttäväksi. Valmiit säännöt ladataan liiton verkkosivuille. 

 

 

 



6 
 

 7.2 Aitajuoksuesitys 

Viime kilpailuvaliokunnan kokouksessa aitatyöryhmän esitys oli saanut 

kannatusta ja sen jälkeen siihen pyydettiin valmennusvaliokunnan kanta. 

Työryhmän esitys oli erilainen kuin kilpailuvaliokunnalle lähetetty 

alkuperäinen esitys. 

Valmennusvaliokunta oli käsitellyt asiaa ja yhteenvetona osa oli kannattanut 

alkuperäistä esitystä ja osa työryhmän esitystä varauksin. Osan mielestä 

nykyinen sääntö tulee joka tapauksessa muuttaa. 

Kilpailuvaliokunta käsitteli asiaa ja totesi, että alkuperäistä esitystä ei voida 

suoraan hyväksyä. Päätettiin, että koska asiasta ei olla saatu yksimielistä 

kannatusta, niin viedään asia jatkokäsittelyyn työryhmälle. Sovittiin, että 

pyydetään vielä valmennusvaliokuntaa käsittelemään esitykset. 

7.3 Uusien Suomen ennätysten 2022 vahvistaminen  

 Vahvistettiin uudet ulkoratakauden 2022 Suomen ennätykset.  
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Tuomari- ja kisajärjestäjäkoulutus 

 8.1 Tuomarikoulutusjärjestelmä  

Pasi Oksanen esitteli perustetun työryhmän raportin uudesta 

tuomarikoulutusjärjestelmästä. Yhtenä muutoksena on yhdistää 4- 

(kilpailunjohtaja) ja 5-tason (NTO) koulutus, koska jatkossa WA järjestää NTO- 

tason koulutuksen (uusi nimi WAR). Lisäksi WA on laajentanut kansainvälisiä 

koulutustasoja kolmeen; pronssi-, hopea- ja kultatasoiksi. 

Kotimaassa edelleen ykköstaso järjestetään lähinnä seurakisoissa urheilevien 

lasten vanhemmille. Kakkostasolle otetaan käyttöön oppimisalusta, jonka 

tavoitteena on helppo käytettävyys ja kolmostaso edelleen lajinjohtotasolle. 

Tavoite on saada koulutettavia lisää aloitustasolta aina kansainväliselle tasolle 

saakka ottaen huomioon mm. tasapuolisen sukupuolijakauman ja 

alueellisuuden. Valiokunta hyväksyi esityksen ja työryhmä tarkentaa vielä 

tuomarikoulutusjärjestelmää. 

 8.2 Tulevat koulutukset 

 8.2.1 Sääntökoulutus 

Järjestetään sääntökoulutus ensi vuoden alussa, mikäli WA päättää 

loppuvuodesta uusista sääntömuutoksista. Mahdollinen koulutus pidetään 

arki-iltana Teams:in välityksellä. 
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 8.2.2 Kouluttajakoulutus 

Kun oppimisympäristö valmistuu, tuomarikouluttajille järjestetään 

lähikoulutuspäivä. Tavoite on maalis-/huhtikuussa. 

 8.2.3 Tuomarikoulutus 

Selvitetään piirien kautta halukuutta osallistua 4-tason tuomarikoulutukseen. 

Tämän jälkeen tehdään päätös sen järjestämisestä ja ajankohdasta. 

 8.2.4 SM-kisajärjestäjien koulutus 

  Järjestetään tulevana keväänä Teams:lla. Ajankohta päätetään myöhemmin. 

 8.3 Maalikamerankäyttäjän pääkouluttaja 

  Nimettiin valtakunnalliseksi maalikameran pääkouluttajaksi Juho Aaltonen,

  Turun Urheiluliitto. 
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Seuraava kokous Pidetään 7. maaliskuuta 2023 klo 15.00. 
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Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.12. 

 

 

JAKELU Kilpailuvaliokunta 

Liittovaltuusto 

Hallitus 

Piirien puheenjohtajat 

Piirien kilpailutoimikuntien puheenjohtajat 

Henkilökunta 

Tilastopaja 

   


