
Suomen Urheiluliitto  PÖYTÄKIRJA   1/2023 
Kilpailu 
  

7.3.2023 
 
 
 
 
 
 
       

KILPAILUVALIOKUNTA 
 

Aika 7.3.2023, klo 15.00 
 

Paikka Sportti-talo, SUL:n toimitilat 
 

Läsnä Pekka Kuusisto puheenjohtaja 
 Harri Aalto (kohdat 7–13) erikseen kutsuttuna 

  Lassi Etelätalo  Teams  
 Anne Fröberg   
 Matti Haatainen Teams 
 Harri Heikkilä  Teams 

Ari Honkanen  Teams 
Esa Kaihlajärvi  Teams 
Niklas Lieke  Teams  
Hannu Nurminen Teams 
Pasi Oksanen (kohdat 7-13) Teams 
Tuomo Salonen  
Harri Samuelsson Teams 
Tuomas Seppänen (kohdat 5-13) Teams  
Juha Yrjänä  Teams 
Kim Österman 
Mika Muukka  sihteeri 

 
  
 
 
  
1 
Kokouksen avaus Puheenjohtaja Pekka Kuusisto avasi kokouksen klo 15.00.  

 
  
2  
Kokouksen esityslista Tehtiin seuraavat lisäykset ennakkoon lähetettyyn esityslistaan: 

Kohta 11: Muut mahdolliset asiat:  
 

• WA:n ranking-kisojen kelpoisuus kilpakävelyissä. 

• Tuomarikulut kotimaisissa kilpakävelyn WA:n ranking-kisoissa. 
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3 
Esittäytyminen ja järjestäytyminen 
 
 Esiteltiin valiokunnan jäsenet ja samalla todettiin, että Pekka Kuusisto toimii 

puheenjohtajana ja Mika Muukka esittelijänä/sihteerinä.  
 
 
4 
Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
  Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  
 
5 
Ilmoitusasiat 
 

5.1 Yleiset ilmoitusasiat 
 

  Kuultiin Mika Muukan yhteenveto seuraavista asioista: 
   

• Niklas Lieke on valittu WA:n silver tason refereeksi (entinen Area ITO). 

• WA:n päivitetyistä kilpailumuutoksista esim. jatkossa Kalevan kisat tulee 

järjestää WA:n antamassa aikaikkunassa tai ei saa rankingin 

sijoituspisteitä. 

• Sisähallien rakentamistilanteet.  

5.2 Kilpakävelytoimikunnan info 
  

Kuultiin Anne Fröbergin yhteenveto kilpakävelytoimikunnan kokouksesta 
seuraavasti: 
 

• Toimikunta on järjestäytynyt. 

• Liittotuomarikoulutuksen materiaalin päivitys ja koulutuksen 

järjestäytyminen. 

• KLL-kisan ja Ruotsi-ottelun kävelymatkat. 

• Valmennus- ja leiritystilanteet.  

 
6 
Kilpailukalenterit 
 

6.1 Raportti ja jatkotoimenpiteet aluevastaavien kilpailukalenterikokouksesta 
 

Kilpailukalenterikokous pidettiin 13. tammikuuta 2023 Tampereella. 
Kokouksessa käytiin läpi mm. eri kisaluokkien tilannepäivitykset ja päätettiin 
kansallinen kilpailukalenteri kisapäivien osalta vuodelle 2023.  
 

6.1.1 Kisahakeminen jatkossa  
 

Edelleen kisahakemuksia tulee marraskuun kansallisen kisahaun yhteydessä 
vähemmän, koska useat seurat hakevat kisoja piirihaun yhteydessä 
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myöhemmin keväällä. Osa näistä hakuohjeiden vastaisesti. Se aiheuttaa 
ongelmia kalenterin rakentamisessa sekä tasapuolisuudessa kaikkia kohtaan, 
koska kisoja myönnetään piireissä eri vaatimuksilla. Ongelmaa on yritetty 
saada ratkaistua eri keinoilla, mutta silti tilanne ei ole hyvä. Nyt uutena asiana 
mukaan on tullut kisojen ilmoittaminen WA:n kalenteriin. 
 
Päätettiin, että aluevastaavat ja kilpailupäällikkö valmistelevat seuraavaan 
kokoukseen esityksen hakuohjeiden periaatteista sekä eri kisojen 
vaatimuksista koskien vuotta 2024. 
 

6.1.2 Leirikisat 
 

Leirikisojen myöntämisessä ja järjestämisessä on ollut vaihtelevuutta eri 
paikkakuntien osalla.  
 
Päätettiin, että jatkossa leirikisojen kilpailunjohtajan tulee vähintään olla 3-
tason (lajinjohtaja) tuomaripätevyyden omaava henkilö. Samalla painotettiin, 
että seuran edustajan tulee hakea kisaa, eikä seuran ulkopuolinen henkilö. 

 
6.2 Vuodelle 2023 nostettavat WA:n luokituksen mukaiset E-kategorian kisat 

 
WA on antanut jäsenmaille tietyn kiintiön nostaa kisoja E-kategoriaan. 
Suomen kiintiö on neljä kisaa vuodelle 2023. F-luokka on alin luokka, josta saa 
ranking-pisteitä. Siihen kuuluvat kaikki Suomessa järjestettävät viralliset kisat, 
jotka on hyväksytty WA:n kalenteriin. 

 
Tälle vuodelle nostettiin seuraavat kisat E-kategoriaan: 
 
1.6.  Marskin kisat  Lappeenranta 

  6.6. Tilastopajacup  2 Turku 
  11.6. Espoo Liikkuu Games Espoo 

17.7.  Häme Games  Riihimäki 
 
Näiden kisojen lajiohjelmat on koordinoitu muun ylemmän tason kisojen 
(esim. Motonet GP-kisat) kanssa yhteen, jotta saadaan riittävästi tarjontaa eri 
lajeille ja vältytään päällekkäisyyksiltä.  
  

6.3 Arvokilpailukalenterin 2024 valmistelu 
 

Käytiin lähetekeskustelu arvokilpailukalenterista vuodelle 2024. Se päätetään 
mahdollisimman pitkälle toukokuun valiokunnan kokouksessa ja samalla 
senhetkinen versio julkistetaan. Ennen sitä pyritään lyömään lukkoon 
Pohjoismainen kalenteri. 
 
 

7 
Kisajärjestäjät 
 

7.1 Raportit SM-kilpailuista 
 
  Käytiin läpi raportit seuraavista SM-kilpailusta: 
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• SM-hallit, Helsinki 

• Kiekonheiton talvimestaruuskilpailut, Lahti 

• Nuorten SM-hallit, Oulu 

• Moukarinheiton talvimestaruuskilpailut, Kaustinen 

• SM-hallimoniottelut, Kuortane 

7.2 SM-kisojen tulosrajat ulkoratakaudella 2023 
 

Päätettiin SM-kisojen tulosrajat ja Kalevan kisojen ranking-ohjeistus 
ulkoratakaudelle 2023: https://www.yleisurheilu.fi/saannot-ja-ohjeet-
2/tulosrajat/. 

  
7.3 Vuoden 2025 SM-kilpailujen järjestäjät 

 
Käytiin läpi vuoden 2025 SM-kilpailujen hakijat. Kilpailuvaliokunta päätti 
esittää hallitukselle seuraavia paikkakuntia/järjestäjiä vuoden 2025 SM-
kilpailuille: 
 
SM-hallikilpailut M/N 

  
Kuortane Kuortaneen Kunto 
 Seinäjoen Seudun Urheilijat 

 
    

SM-hallikilpailut M/N 22-19-17 
 

Helsinki HIFK-Friidrott 
 
 
SM-hallimoniottelut 

 
   Tampere Tampereen Pyrintö 

 
 
SM-maantiejuoksut 

 
Salo Salon Vilpas 

 
 
SM-maastot 

 
Vöyri IF VOM 

 
 
SM-maraton 

 
Vantaa KU-58 
 Korson Kunto 
 Vantaan Salamat 
  
  

https://www.yleisurheilu.fi/saannot-ja-ohjeet-2/tulosrajat/
https://www.yleisurheilu.fi/saannot-ja-ohjeet-2/tulosrajat/
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SM-maantiekävelyt 
 
   Saarijärvi Saarijärven Pullistus 
 
 
  SM-viestit  
 
   Lahti Lahden Ahkera 
 
      

SM-kilpailut M/N 22-19 
 
   Helsinki Helsingin Kisa-Veikot 
     
   

SM-kilpailut M/N 17-16 
 
   Turku Turun Urheiluliitto 
 
 
  SM-kilpailut P/T 15-14 
 
   Lempäälä Lempäälän Kisa Yleisurheilu 
 
   

SM-moniottelut ovat SM-kisojen alueellisen kiertojärjestyksen mukaan 
pohjoisen alueen vuorolla. Viime kokouksessa todettiin, että pohjoiselta 
alueella ei ole tullut yhtään hakemusta. Tämän jälkeen kisahaku avattiin 
kaikille alueille ja seuroille. 
 
SM-moniotteluille on tullut hakemus, mutta se on puutteellinen. Hakemus 
käsitellään seuraavassa valiokunnan kokouksessa. 

   
7.4 PM-maastojen 2024 järjestäjä 
 

Myönnettiin Pohjoismaiset maastomestaruuskilpailut vuodelle 2024: KU-58, 
Vantaa. 

 
7.5 SM-maastotyöryhmän raportti kisojen ajankohdasta tulevaisuudessa 
 

Viime kokouksessa perustetun työryhmän puheenjohtaja Esa Kaihlajärvi kävi 
suullisesti läpi työryhmän väliraportin. Toimeksianto oli käydä läpi eri 
näkökantoja, onko SM-maastot hyvä järjestää keväällä vai syksyllä.  
 
Mielipiteissä oli otettu esiin mm. sää, pistelasku, TV:n käytettävyys, 
juoksijoiden määrä, kärkijuoksijat, muiden lajien urheilijat, kansallinen ja 
kansainvälinen kilpailukalenteri. 
 
Vahvaa kantaa puoleen tai toiseen ei ole saatu. Työryhmä jatkaa työskentelyä 
ja tekee yhteenvedon seuraavaan valiokunnan kokoukseen. 
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8 
Olosuhteet 
 
 8.1. Reaktiomittalaitteiden toimivuus 
 

Pikajuoksuvalmentajilta oli tullut selvityspyyntö kotimaassa käytössä olevien 
reaktiomittalaitteiden toimivuudesta. Epäiltiin, että ne toimivat eri lailla kuin 
kansainvälisissä kisoissa olevat laitteet. Lisäksi kotimaassa käytössä olevat 
ohjeet kovaäänisten sijoitteluissa heikentävät kilpailutuloksia. 
 
Käytiin keskustelua ja päätettiin, että käydään vuoropuhelu ja periaatteet läpi 
teknisten asiantuntijoiden ja pikajuoksuvalmentajien kesken. 

  
   
9 
Säännöt ja ohjeet 
 
 9.1 Itäisen alueen esitys SM-kisojen alueellisen kiertojärjestyksen muuttamisesta
  

Liittovaltuusto oli hyväksynyt SM-kisojen alueellisen kiertojärjestyksen vuosille 
2026–2030 syksyllä 2022. Jo hyväksymisen yhteydessä oli itäiseltä alueelta 
tullut esiin muutostarve. Nyt itäiseltä alueelta oli tullut kiertojärjestyksen 
muutosesitys, joka halutaan käsitellä liittovaltuuston kevätkokouksessa 2023. 
 
Esitys oli toimitettu kilpailuvaliokunnalle lausuntoa varten. Valiokunta kävi 
asiaa läpi ja totesi, mm. nykyinen voimassa oleva kiertojärjestyksen 
laskentaperiaate on tehty tasapuolisesti. Se perustuu saavutettuihin SM-
pisteisiin. Muulla tavoin toimiminen johtaa epäoikeudenmukaisuuteen. 
 
Samalla todettiin, että ehdotuksessa oleva yleisen sarjan hallikisojen 
yksinkertainen kiertojärjestys poikkeaa alueiden voimasuhteista ja aiheuttaa 
epätasapainoa kokonaisuudelle. 
 
Valiokunta ei puoltanut itäisen alueen esitystä ja haluaa pysyä 
liittovaltuustossa 2022 päättämässä SM-kisojen alueellisessa 
kiertojärjestyksessä. 

    
  
10 
Tuomari- ja kisajärjestäjäkoulutus 
 
 10.1 Tuomarikoulutusjärjestelmä 
 

Päätettiin, että jatkossa suoraan 3-tasolta (lajinjohtaja) voidaan mennä 
suorittamaan kansainvälinen NAR-koulutus (NTO), koska NAR keskittyy 
lähinnä refereenä toimimiseen.  
 
NAR-koulutus on WA:n järjestämä verkkokoulutus, johon liitto hyväksyy 
osanottajat piirien tuomarikouluttajien avustuksella. Tavoite on saada 
koulutusalusta käännettyä suomeksi.  
 



7 

 

Edellisessä kokouksessa oli päätetty, että 4- ja 5-tason koulutukset yhdistyvät 
ja SUL ei enää järjestä NTO-koulutusta. 
 

 10.2 Ehdokkaita WAR Bronze -tasolle 
 

Tavoite on tulevaisuudessa saada iso joukko käymään kansainvälinen WAR 
Bronze -tason koulutus. Sitä ennen tulee olla suoritettuna alemman luokan 
NAR-luokan koulutus. Koulutukseen tulee ilmoittaa molempia sukupuolia 
tasapuolisesti. 
 
Todettiin, että kansainvälisiin koulutuksiin saadaan henkilöitä itseohjautuvasti 
niiden kisajärjestäjien tuomareista, joilta WA näitä edellyttää. Jatkossa 
korkeamman tason (min.  D-kategoria) kisoissa tulee olla NAR ja WAR Bronze -
tason tuomareita riippuen kisan tasosta.   

 
 10.3 Tulevat koulutukset 
 
  Järjestetään seuraavat koulutukset: 

• Piirien tuomarikouluttajat 1. huhtikuuta, Tampere. 

• Piirien lähettäjäkouluttajat, 15.–16. huhtikuuta, Jyväskylä. 

• SM-kisajärjestäjät, 19. huhtikuuta, Teams. 

• Maantiereittien mittaus, 2.–3. kesäkuuta, Helsinki. 

 10.4 Maantiereittien mittauksen pääkouluttaja 
 

Nimettiin Tero Töyrylä maantiereittien mittauksen valtakunnalliseksi 
pääkouluttajaksi. 

 
 
11 
Muut mahdolliset asiat 
 
 11.1 WA ranking-kisojen kelpoisuus kilpakävelyssä 
 

WA edellyttää, että mikäli kävelykisojen tulokset halutaan WA:n 
järjestelmään, niin se edellyttää kolmea kansainvälistä tuomaria sekä 
maantielajeissa reitinmittausta kansainvälisen reitinmittaajan toimesta. 
 
Tämä aiheuttaa erikoisen tilanteen, koska kansallisiin kävelykisoihin ei 
käytännössä ole mahdollista saada kolmea kansainvälistä tuomaria, ennen 
kuin WA:n uusi koulutusjärjestelmä alkaa toimimaan. 
 
Tämä tarkoittaa sitä mm., että nuorten arvokisoihin tähtäävät urheilijat eivät 
voisi kotimaassa juurikaan tehdä tuloksia. Sama tilanne on muissakin maissa. 
Jani Lehtinen on selvittämässä asiaa WA:n suunnasta. 

 
 11.2 Tuomarikulut kotimaisissa kilpakävelyn WA:n ranking-kisoissa 
    

Mikäli kävelykisoista halutaan saada WA:n ranking-kelpoisia, niin se edellyttää 
mm. kolmea kansainvälistä tuomaria. Se taas aiheuttaa kustannuksia, mihin 
aina ei olla varauduttu. Tilanne tältä osin on haasteellinen. 
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12 
Seuraava kokous 23. toukokuuta klo 15.00. 
 
    
13 
Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.49. 
 
 
 
JAKELU  Kilpailuvaliokunta 
  Liittovaltuusto 

Hallitus 
 Henkilökunta 
 Piirien puheenjohtajat 
 Piirien kilpailutoimikuntien puheenjohtajat 
 Tilastopaja 

 


