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1 YLEISTÄ 

Tähän oppaaseen on koottu tiivistelmänä Kalevan Kisojen 2016 järjestelyjen keskeisimmät 
asiat ja ohjeet. Oppaassa kerrotaan kisa-alueen tärkeimpien toimipisteiden sijainnit sekä 
kilpailutoiminnan keskeisimmät ohjeet ja muut tiedot. Lukijan tulee kuitenkin muistaa, että 
toimitsijakäsikirja vaan niitä täydentävä ohjekirjanen. 
 
Kisojen läpiviennin kannalta on tärkeää, että jokainen järjestelytehtävissä mukana oleva tietää 
ja tuntee oman vastuunsa organisaatiossa ja tehtäviensä hoitamiseen vaadittavat perustiedot 
ja -taidot sekä tuomaroimansa lajin säännöt. 

 
Tuomariston rooli kilpailuissa on ensiarvoisen tärkeää. He vastaavat siitä, että kilpailu etenee 
laaditussa aikataulussa, kilpailijoita ja heidän suorituksiaan käsitellään sääntöjen mukaisesti ja 
tasapuolisesti ja että kilpailijoille saadaan oikeat tulokset mahdollisimman nopeasti. 
Tuomareiden tulee silti olla joustavia sääntöjen sallimissa puitteissa. Urheilijathan ovat 
tapahtumamme päähenkilöitä. 
 
 

2 YLEISIÄ OHJEITA TOIMITSIJOILLE 

 

2.1 Toimitsijoiden kokoontuminen 

Lajinjohtajat kutsuvat päivittäin ryhmänsä kokoon viimeistään 2 tuntia ennen oman lajinsa 
alkua toimitsijainfoon Ynnin kahvioon. Palaverissa katsotaan, että kaikki ovat paikalla, 
kerrataan tehtävät, käydään läpi lajin aikataulu sekä annetaan viime hetken ohjeet.  Kentälle 
mennään ja kentältä poistutaan lajinjohtajan johdolla parijonossa. 
 
Lajijohtaja noutaa radiopuhelimen ja ilmoittaa tapahtumaohjaajalle olevansa kuulolla. 
 
Toimitsijatilassa tapahtuu seuraavaa: 

 toimitsijat ilmoittautuvat työvuoronsa aluksi 

 jaetaan toimitsijamateriaalit, kulkuluvat, kisa-asut, ym. 

 toimitsijaryhmät kokoontuvat lajinjohtajan määrittelemänä aikana toimitsijainfossa 

 säilytystilat tuomareiden tavaroille 

 non-stop kahvi ja pientä välipalaa 

 WC:t toimitsijoille 
 
 

2.2 Pukeutuminen 

Toimitsijoille on etukäteen jaettu tehtävään kuuluva virallinen vaatetus – kisa-asu – joka tulee 
olla päällä työtehtävissä sekä katsomossa. Kisa-asuun kuuluu paita, takki ja päähine. Kisa-
asut jaetaan etukäteen, ensimmäinen varustepaketin jako on 13.7. Kisa-asun omavastuu 
hinta on 15 €. Jokaiselle tämän lunastavalle annetaan myös 2 lippua 22.7 päivän lippua.  
Jokaisella tulee olla tummat housut/hame. 

 
Jokaiseen päivä- ja iltakilpailuun annetaan erillinen ohje pukeutumisesta. Kelin mukaan 
voidaan olla ilman toimitsijatakkia tai takin kanssa. Tärkeää on, että kentällä ollaan siistissä ja 
yhtenäisessä varustuksessa. Lajijohtaja huolehtii ryhmän yhtenäisistä asusteista huomioiden 
valitsevat sääolosuhteet. 
 
Muistahan myös, että toimitsija-asussa edustat kisajärjestäjiä, joten esiinnythän sen 
edellyttämällä tavalla. 
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2.3 Liikkuminen kisa-alueelle 

Kulku kentälle sekä muihin tiloihin edellyttää kulkulupaa, Kentällä saavat oleskella vain 
kilpailuvuorossa olevat urheilijat, toimitsijat sekä rajattu määrä valokuvaajia. Toimitsijat 
käyttävät pääsääntöisesti urheilija/toimitsija sisäänkäyntiä. 
 

2.4 Toimitsijoiden tilat ja kulkureitit 

Toimitsijoiden käytössä on Ynnin talolla sijaitseva kahvio (toimitsijainfo). Tilasta löytyy 
toimitsijoille välipalaa ja sinne voi jättää ylimääräiset varusteet kentälle menon ajaksi. Huom! 
Kännykkäparkki sijaitsee täällä, jätäthän puhelimesi Ynnin talolle. 
 
Tuomaristo menee kentälle lajijohtajan johdolla aikataulun mukaisesti. Kaikki toimitsijat 
kulkevat kentälle 100m:n lähtöpaikan luona olevasta portista, Tuiran päädystä. Paluu tapahtuu 
samaa reittiä. 
 
Kulkukorttiin on merkitty ne alueet, joissa kukin tuomari voi tehtävänsä mukaisesti liikkua. 
Lisäksi tuomarikortilla pääsee C- ja D-katsomoihin seuraamaan vapaavuoroilla kilpailuja. 

 

2.5 Toimitsijoiden pysäköinti 

3 Läheltä tulevien kannattaa suosia polkupyöriä ja kauempaa tulevien kimppakyytejä, koska 
pysäköintitilaa on rajoitetusti. Polkupyörille on kentän läheisyydessä pyöräparkki.  
 
Toimitsijat voivat pysäköidä autonsa lähialueen kouluille. 
 

 

3.1 Käyttäytymisohjeet 

Jokainen kisoihin nimetty toimitsija edustaa kisaorganisaatiota ja on näkyvissä keskeisesti 
kentältä sekä urheilijoille, yleisölle että medialle, ollen mm. suorassa TV-lähetyksessä. Lisäksi 
kisa-asuinen toimitsija näkyy myös kaupungilla. Tavoitteena on, että näille kaikille 
sidosryhmille jää myönteinen kuva kisoista. 
 
Tehtävissään tuomaristo noudattaa ehdotonta tasapuolisuutta kaikkia kilpailijoita ja heidän 
avustajiaan kohtaan. Tämä edellyttää tehtävään keskittymistä ja tilanteiden huomioon 
ottamista. Urheilijat ovat joskus hyvinkin keskittyneet omaan suoritukseensa, joten on hyvä 
kiinnittää huomiota myös heille annettujen ohjeiden läpimenoon.  
 
On hyvä muistaa että valokuvaaminen tai muu tapahtumien tallentaminen sisäkentän puolelta 
kilpailujen aikana on toimitsijoilta ehdottomasti kielletty. Toimitsijat jättävät matkapuhelimet ja 
kamerat toimitsijainfoon oman työtehtävän ajaksi. Akkreditoiduilla valokuvaajilla on 
yksinoikeus kuvien ottoon ja vain YLE:llä vastaavasti oikeus ottaa liikkuvaa kuvaa sisäkentältä 
 
Neljän päivän kisaurakka on myös tuomaristolle kova koitos. Kannattaa muistaa riittävä yöuni 
ja lepo. Mikäli kisan jälkeen haluaa käydä terassilla niin pitää muistaa, että toimitsija-asu 
päällä ei nautita alkoholia. Alkoholin käytön jälkiseuraamukset eivät saa näkyä työtehtävissä. 
Tupakointi on sallittu vain sille osoitetulla alueella. 

 

3.2 Turvallisuus 

Toimitsijoiden tehtävänä on tarvittaessa avustaa turvallisuussektorin henkilöitä ja viranomaisia 
turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Lisäksi jokaisen kentällä olevan tuomarin kuuluu kiinnittää 
huomio sekä urheilijoiden, että toimitsijoiden turvallisuuteen kilpailualueella. Tämä on erityisen 
tärkeää pitkien heittojen aikana. 
 
Mikäli joku katsoja ilmestyy radalle tai keskikentälle on myös tuomariston velvollisuus ohjata 
tällaiset tapaukset takaisin katsomon puolelle tai pidätellä tilannetta kunnes varsinaiset 
järjestysmiehet saapuvat paikalle. Mihinkään voimakeinoihin ei ole kuitenkaan syytä ryhtyä. 
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Yhteiset pelisäännöt: 
 

 nauti Kalevan kisojen tunnelmasta aitiopaikalla 

 muista positiivinen ja aktiivinen palveluasenne 

 jokainen toimitsija on infohenkilö – ota selvää jos et itse tiedä asiasta 

 kisa-asuissa edustetaan aina kisaorganisaatiota – myös tauoilla ja vapaalla 
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4 TOIMITSIJAHUOLTO 

 

4.1 Toimitsijaruokailu 

Kaikkina kisapäivinä toimitsijoille tarjotaan lämmin ateria, joka tarjotaan toimitisijaruokalassa. 
Lajinjohtajat/ryhmävastaavat hakevat ryhmänsä ruokaliput toimitsijainfosta aamulla ennen 
kilpailujen alkua ja jakavat ne ryhmälleen päivän aikana. Lajijohtaja ohjeistaa ryhmänsä 
ruokailuajat 
 
Toimitsijaruokailu on auki seuraavasti: 
 

 to 21.7 toimitsijamakkara 

 pe 22.7. klo 14-16 

 la 23.7. klo 13:30-16:30 

 su 24.7. klo 11-14.30 
 

4.2 Toimitsijoiden välipala 

Toimitsijoille on tarjolla välipalaa toimitsija-alueella sijaitsevassa toimitsijatilassa koko päivän 
ajan. Välipala tapahtuu itsepalveluperiaatteella. Toimitsijakortilla ei saa kisa-alueen 
kioskeista/grilleistä ilmaiseksi toimitsija kahvia/makkaraa. 

 

4.3 Muu toimitsija huoltoon liittyvät asiat 

Ota yhteyttä toimitsijainfoon joka sijaitsee Ynnin talolla. 

 

 

5 JÄRJESTYKSEN VALVONTA JA TURVALLISUUS 

 

5.1 Turvallisuuspäällikkö 

Petri Walter 050-4642005 
 

5.2 Liikenteenohjaus 

Liikenteenohjauksen vastuuhenkilö: Petri Walter 050-4642005 
 
Järjestys- ja turvallisuusryhmän tehtäviin kuuluu valvoa ja opastaa autoilla kisapaikalle 
saapuvia kisavieraita ajamaan ja pysäköimään heille tarkoitetuille oikeille pysäköintialueille ja 
pitämään tarvittavat kulkureitit vapaana. 
 

5.3 Turvallisuuden valvonta kenttäalueella 

Kilpailujen aikana järjestys- ja turvallisuusryhmä valvoo yhdessä lajihenkilöstön kanssa, ettei 
kenttäalueella ole asiaankuulumattomia henkilöitä. 
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6 TILAT JA NIIDEN SIJAINTI 

 

6.1 Kisatoimisto 

Kisatoimisto sijaitsee Oulun NMKY:n talolla Raatintie 7, 90100 Oulu 

 
Kisatoimiston johtaja on Mari Nousiainen puh. 045-6583002 
 
Kisatoimisto palvelee seuraavissa asioissa: 

 kilpailunumeroiden jako 

 ruokaliput kisaravintolaan 

 kilpailijoiden osanotonvarmistus 

 protestit 

 info kilpailuasioissa 

 huoltaja- ja valmentajakorttien jako ennakkotilausten mukaan 
 

 
Kisatoimisto avoinna seuraavasti: 

 

 to 21.7. klo 12:00 – 21:00  

 pe 22.7. klo 7:00 – 22:00 

 la 23.7.klo 7:00 – 22:00 

 su 24.7. klo 7:00 – 19:00 
 

Vain kisatoimistosta jaetaan kaikki kilpailijoille ja seuroille kuuluva materiaali. Urheilijoille 
tuleva materiaali on kerätty kirjekuoreen, jonka voi noutaa urheilijan nimeä vastaan.  
 
Raatin pääkatsomon (uimahallin) aulassa suoritetaan seuraavat asiat: 

 median akkreditointi 

 kutsuvierasasiat 

 info 
 
Avoinna: 

 to 21.7. klo 16:00 – 19:00  

 pe 22.7. klo 9:00 – 21:00 

 la 23.7.klo 9:00 – 21:00 

 su 24.7. klo 9:00 – 15:00 
 

 

6.2 Urheilijoiden pukuhuoneet ja suihkut 

Stadionin uimahallilla sijaitsevat kilpailijoille varatut pukuhuoneet ja suihkut. Järjestäjät eivät 
vastaa pukuhuoneisiin jätetyistä tavaroista. Miesten käyttöön on varattu miesten pukuhuoneet, 
sekä naisten käyttöön naisten pukuhuoneet. Urheilijat saavat käyttää uimahallin allastiloja 
(kylmäallas käytössä). 
 

6.3 Ottelijoiden lepotila 

Ottelijoille on varattu lepotilat sijaitsevat Raatin stadionin pukuhuoneissa. Järjestäjät eivät 
vastaa lepotilaan/pukuhuoneisiin jätetyistä tavaroista. Myös valmentajille on pääsy tähän 
tilaan. Lepohuoneesta löytyy makuualustoja, hedelmiä ja vettä.  
 

6.4 Valmentajakatsomo 

Pikajuoksujen, pituuden ja 3-loikan karsintojen ja loppukilpailujen ajaksi urheilijan 
henkilökohtaisille valmentajille on varattu paikat ko. suorituspaikan läheisyydestä. 
Istumapaikat tulee vapauttaa viimeistään kun seuraava laji alkaa. Heittolajien valmentajille 
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varataan paikat heittopaikkojen läheisyydestä. Seiväshypyn karsinnan, 10-ottelun 
seiväshypyn sekä mahdollisesti aina kun kaksi hyppypaikkaa on käytössä, 
sisäkentänpuoleisen hyppypaikan hyppääjien valmentajilla on mahdollisuus seurata kilpailu 
kentän nurmialueelle sijoitetuilta penkeiltä, paikolle siirrytään ohjatusti.  

 

6.5 WC-tilat 

Yleiseen käyttöön tarkoitetut WC-tilat löytyvät stadionin ympäristöstä. Urheilijoilla on 
mahdollisuus käyttää myös pukutilojen yhteydessä olevia WC-tiloja. 

 

6.6 Pysäköintialueet 

Pysäköinti suoritetaan pääsääntöisesti Ouluhallin pysäköintipaikalla josta on kuljetus Raatin 
stadionille seuraavan aikataulun mukaisesti. 
Kisabussi liikennöi seuraavasti: 
–          perjantai 22.07. klo 10.00 – 21.30 
–          lauantai 23.07. klo 09.30 – 21.30 
–          sunnuntai 24.07. klo 09.00 – 18.30 
  
Reitti: 
–          Ouluhallin P-paikka – Raatti – Nallikari 
–          NonStop liikenne Ouluhallin p-paikalta 15 min välein ja Nallikarista 30 min välein 
–          Kaikilta reitin varrelta olevilta joukkoliikenteen pysäkeiltä voi nousta kyytiin 
–          Matkan hinta 2€/hlö 
 
 
Porttien edustat ja pelastusreitit ovat pidettävä aina vapaina hälytysajoneuvoliikenteelle. 
 

6.7 Urheilijoiden kokoontuminen (Calling) 

Kokoontumispaikka sijaitsee pääkatsomon takana olevassa kokoontumisteltassa. 
Kokoontuminen tapahtuu erillisen aikataulun mukaisesti. Kokoontumisessa tarkastetaan 
urheilijoiden varustus ennen kentälle menoa, ja säännöissä kielletyt laitteet (mm. 
matkapuhelin, radio, MP3 soitin, liidut) kerätään pois säilytykseen, josta ne voi kilpailun 
jälkeen noutaa.  Ottelijoiden kokoontuminen tapahtuu vain ennen kilpailupäivän ensimmäisen 
ja viimeisen lajin alkamista.  

 

6.8 Välinetarkastus 

Välinetarkastus sijaitsee stadionin huoltorakennuksessa Calling telttaa vastapäätä 
(opastuskyltit).  
 
Aukioloajat: 

 to 21.7.  klo 17:00 – 21:00 

 pe 22.7. klo 07:00 – 21:30 

 la 23.7.  klo 06:30 – 21:30 

 su 24.7. klo 08:00 – 18:30  
 
Mahdolliset omat heittovälineet on toimitettava tarkastukseen vähintään kolme (3) tuntia 
ennen aikatauluun merkittyä lajin alkamisaikaa. Lajin alkamisajalla tarkoitetaan sitä 
kellonaikaa, jolloin ko. laji on mainittu aikataulussa ensimmäisen kerran. Jos esim. 
kenttälajeissa on kaksi eri aikaan alkavaa karsintaryhmää, laji katsotaan alkavaksi 
ensimmäisen ryhmän aikatauluun merkittynä ajankohtana.  
 
Huom! Kaikki lajissa käytettävät heittovälineet on tuotava tarkistettavaksi ennen 
karsintakilpailua. Loppukilpailuihin ei oteta uusia välineitä.  
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Poikkeuksena miesten 10-ottelun kiekot ja keihäät mitkä on tuotava välinetarkastukseen 
lauantaina 23.7. klo 18:00 mennessä. Näiden aikojen jälkeen järjestäjät eivät enää ota 
välineitä vastaan. 
 
Välineet luovutetaan tarkastustilasta karsintojen tai finaalin jälkeen siten, että finaaliin 
selvinnyt heittäjä ei voi noutaa välinettään/välineitään pois karsinnan ja finaalin välillä. 
Välineitä ei luovuteta missään tilanteessa heittopaikalla vaan huoltorakennuksesta. 
 
Seipäät tuodaan välinetarkastukseen vähintään kaksi (2) tuntia ennen aikatauluun merkittyä 
lajin alkamisaikaa. Lajin alkamisajalla tarkoitetaan sitä kellonaikaa, jolloin ko. laji on mainittu 
aikataulussa ensimmäisen kerran. Kisajärjestäjä kuljettaa seipäät suorituspaikalle ja sieltä 
pois, urheilijat eivät itse kuljeta seipäitä kentältä. Seipäät / säilytyspussi tulee merkitä 
lajitunnuksella. Seipäät on noudettavissa kilpailun jälkeen välinetarkastuspisteestä. 
  
 

6.9 Urheilijoiden kisaruokala 

Kisaruokailu tapahtuu Raatin stadionin sisäliikuntasalissa 
 

Ruokala on auki seuraavasti: 
 

 pe 22.7. klo 11-15 

 la 23.7. klo 11-15 

 su 24.7. klo 11-15 
 
Ruokalippuja myydään kisatoimistossa ja niitä voi myös tilata ennakkohintaan kalevankisat.fi 
sivuston kautta. 

 

6.10 Kioskit ja kahviot 

Kisakeskuksen alueella on useita kioskeja / kahvioita. Kioskeissa myydään kahvia, teetä, 
leivonnaisia, grillimakkaraan, virvoitusjuomia, ym. Toimitsijakortilla ei saa kisa-alueen 
kioskeista/grilleistä ilmaiseksi toimitsija kahvia/makkaraa.  

  

 

6.11 Virallinen tulostaulu 

Virallinen tulostaulu sijaitsee kisatorin vieressä (kartta). Virallisella tulostaululla julkaistaan 
lajien suoritusjärjestykset ja eräjaot sekä tulokset. Protestiaika alkaa siitä, kun virallisella 
tulostaululle ilmestyy julkaisuajalla merkitty tuloslista. 

 

6.12 Palkintojen jaon kokoontumispaikka 

Palkintojen jako suoritetaan erillisen aikataulun mukaisesti. Lajien kolme parasta ja voittajan 
henkilökohtainen valmentaja kokoontuvat palkintojenjakoa varten 15 min ennen palkintojen 
jakoa kokoontumispaikalle, mikä sijaitsee lisänäytön vieressä, 1500 m lähtöpaikan 
läheisyydessä. Palkintojen jako suoritetaan stadionin etukaarteen lopussa sijaitsevalla 
palkintokorokkeelle.  

 

6.13 Harjoittelu- ja verrryttelyalueet 

 

6.13.1 Heittojen harjoittelupaikka 

Heittojen harjoittelu tapahtuu Heinäpään heittoalueella, osoite Aleksanterinkatu 58. Matkaa 
stadionilta n. 2,2 km. Heittoalueelle on opastus.  
Kisakuljetus harjoitusalueelle ja pois heittäjille järjestetään 2 € / suunta. 
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6.13.2 Urheilijoiden verryttelypaikat 

Raatin stadionin lisäalueen ja Ouluhallin suorituspaikat ovat käytettävissä. Verryttelyalueelle 
pääsy edellyttää urheilija / valmentaja kulkulupaa. Raatin tekonurmella kaikkien 
heittovälineiden käyttö on kielletty. 

Raatin ja Ouluhallin punttisalit ovat urheilijoiden käytettävissä 
 
 

7 ENSIAPU JA URHEILIJOIDEN LÄÄKINTÄHUOLTO 

 

Oleellista urheilijoiden lääkintähuollon toiminnassa on nopea vaste vamman sattuessa. 
Tämän vuoksi lääkintähenkilöstöltä edellytetään valppautta ja nopeaa reagointikykyä. 
Parhaimmillaan lääkintähuolto toimii silloin, kun sen henkilöstö huomataan vasta hoitotarpeen 
ilmaantuessa, ollen muuten melko näkymättömissä.  
 
Lääkintähenkilöstö on osaltaan luomassa hyvää kisahenkeä, joten avulias ja ystävällinen 
asenne on tärkeää. Lääkintähenkilöstön on hyvä tutustua tähän toimitsijaoppaaseen, jotta 
yhteistyö muiden toimitsijoiden (lajituomaristo, järjestyksenvalvonta, liikenteenohjaus jne.) 
välillä on mahdollisimman sujuvaa. 
 

7.1 Lääkintähenkilöstön tehtävät 

Kalevan kisojen organisaation lääkintähuolto vastaa katsojien ja urheilijoiden ensiavusta, 
vammoihin liittyvästä tutkimuksesta ja ensiaputyyppisestä hoidosta. Pääsääntöisesti tehtävät 
ovat akuuttien lihasvammojen ensiapuluonteista hoitoa, mutta lääkintähuollolla on valmius 
tutkia ja hoitaa myös vakavammin loukkaantuneita.  
 
Urheilijoille pyritään tarjoamaan apua myös muissa kuin akuuteissa vammoissa, mutta 
varsinaista sairausvastaanottoa ei kuitenkaan järjestetä. Lääkärin tehtäviin voi vammojen 
hoidon lisäksi kuulua urheilijan kilpailukuntoisuuden ja -kelpoisuuden arviointia.  
 
Yleisön ensiavusta vastaa lääkintäryhmät, jotka kiertelevät kisatorin ja katsomoiden alueella. 
Mikäli ryhmät tarvitsevat lääkärin konsultaatiota, tukeutuvat he kisaorganisaation lääkäreihin. 
Kisaorganisaation lääkintähuolto toimivat hyvässä yhteistyössä kisojen aikana.  
 
Ensiavun vastuuhenkilönä toimii Satu Vaarala, puh. 040-7304153 

 

7.2 Työvuorot 

Lääkintähenkilöstön työtehtävät on jaettu n. 6-8 tunnin mittaisiin työvuoroihin. Henkilöstö on 
sijoitettu vuoroihin erillisen työvuorotaulukon mukaisesti. Jos olet jostakin syystä estynyt 
saapumaan sovittuun vuoroon, ilmoita siitä välittömästi tiimin vetäjälle.  
 
Ryhmät huolehtii oman henkilöstönsä vuoroista siten, että sopimuksen mukainen määrä 
henkilöitä on jokaisessa vuorossa paikalla.  

 

7.3 Kenttäalueelle saapuminen 

Jokaiselle lääkintähenkilöstön jäsenelle annetaan akkreditointikortti, joka tulee esittää 
kilpailualueelle saavuttaessa. Ilmoittautuminen lääkintätehtäviin tapahtuu ensiapupisteessä, 
jossa pukeudutaan lääkintäliiviin ja varmistetaan tehtävät. Paikalle on hyvä saapua hyvissä 
ajoin (viimeistään 15 min.) ennen vuoron alkua. 
 

7.4 Ensiapupisteen sijainti, lääkintäryhmien sijoittelu ja lääkintävälineistö 

Ensiapupisteen sijainti on merkitty tämän oppaan karttaan. Tilat on merkitty selkein opastein, 
jotta ensiapupisteelle on helppo löytää.  
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Lihashuoltopisteessä on tarvittavat tilat ja välineistö urheilijan tutkimukseen ja hoitoon. 
Lihashuoltopisteessä tarjotaan myös fysioterapeuttista hoitoa (esim. teippaus, lyhyet max. 10-
15 min käsittelyt) sekä hierontaa ja LPG-käsittelyjä. Fysioterapeuttien yhteyshenkilönä toimii 
Antti Sillanpää.  
 
Lääkintäryhmiä on neljä (ensiapupiste, kisatori, takasuora ja etusuora). Lääkintäryhmä (2 
henkilöä) pyritään sijoittamaan mahdollisimman lähelle meneillään olevan kenttälajin tai 
lyhyen juoksumatkan suorituspaikkaa. Suorituspaikan läheisyydessä oleva ryhmä on 
ensisijaisesti vastuussa alueensa urheilijaensiavusta. Radan ympäri tapahtuvissa juoksuissa 
lääkintähuollosta vastaavat kaikki kenttäalueella olevat lääkintäryhmät. Vamman sattuessa 
lähinnä oleva lääkintäryhmä reagoi tapahtuneeseen mahdollisimman nopeasti.  
 
Mikäli lääkintähenkilöstö epäilee, että urheilija on ensiavun tarpeessa, tulee tilanne tarkistaa 
välittömästi urheilijaa haastattelemalla ja antaa tarvittava ensiapu. Lääkintäryhmällä on oikeus 
liikkua alueella, jonne normaalisti vain urheilijat ja lajikohtaiset toimitsijat pääsevät. Ryhmän 
tulee kuitenkin hakea paikkansa siten, että se on huomaamaton eikä miltään osin häiritse tai 
estä urheilusuoritusta tai kilpailusuoritusten näkyvyyttä katsomoihin tai medialle. 
Kilpailupaikalle sijoittumisessa on tarvittaessa hyvä konsultoida lajijohtajia ja toimia heidän 
ohjeistuksensa mukaisesti.   
 
Vamman sattuessa ensiapu toteutetaan heti, kun se on kilpailutapahtuman kulun kannalta 
mahdollista. Erityisesti juoksulajeissa on huomioitava, ettei muiden kilpailijoiden suoritusta 
häiritä tai estetä. Maalilinjan ylittämistä tulee välttää, jottei maalikameran toiminta häiriydy. 
 
Suorituspaikoilla olevilla lääkintäryhmillä on käytettävissään välittömään ensiapuun tarvittava 
välineistö kuten kylmäpakkaukset, sidokset ja haavanhoitovälineet. Lääkintäryhmä pyytää 
tarvittaessa lisäapua radiopuhelimella ensiapupisteeltä.  
 

7.5 Kirjaaminen 

Kaikki tehdyt hoitotoimenpiteet kirjataan ensiapupisteessä hyvän kirjaustavan mukaisesti 
(potilaan nimi, hetu, ongelma, hoito, hoitoa antanut henkilö).   
 

7.6 Kylmäpakkaukset 

Yleisurheilukilpailujen luonteeseen kuuluu tavallisesti lihasvammat, joiden ensiapu on yleensä 
kylmähoito. Tämän vuoksi kylmäpakkausten tarve on suuri. Lääkintäryhmillä on 
suorituspaikoilla mukanaan pikakylmäpakkauksia, joita käytetään vain äkillisten vammojen 
ensiapuun. Ensiapupisteessä on pakastin, jossa on tavallista pussitettua hilejäätä, jonka 
käyttöön pyritään pikakylmäpakkausten sijasta. Pikakylmäpakkauksia ei anneta urheilijoiden 
tai huoltajien mukaan vaan ohjataan heidät hakemaan ensiapupisteeltä pussijäätä, jota saa 
hakea veloituksetta.  
 

7.7 Pukeutuminen 

Kaikilla vuorossa olevilla lääkintähuollon henkilöillä on päällään vihreä ristitunnuksella tai 
”ENSIAPU” -tekstillä varustettu liivi. Muilta osin jokainen vastaa omasta asian- ja 
säänmukaisesta pukeutumisestaan. Kaikki saavat kisojen jälkeen omakseen kisojen T-paidan, 
lippalakin ja takin.  
 

7.8 Kommunikointi 

Lääkintäryhmät ja vastuulääkäri kommunikoivat keskenään radiopuhelimilla. Jokaisella 
ryhmällä on käytössä radiopuhelin, jonka käyttöön annetaan erikseen opastus ensimmäisessä 
vuorossa. Kommunikoida voi myös omilla kännyköillä, mutta on huomioitava, että varsinkin 
iltakilpailujen aikaan kännykkäliikenne voi olla väenpaljouden vuoksi tukkoista. 
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7.9 Lääkäri 

Lihashuoltopisteellä tai sen läheisyydessä on koko ajan paikalla lääkäri.  
 

7.10 Yhteenveto 

Ota mukaan rautainen ammattitaitosi, iloinen kisailme, avuliaisuus ja aktiivinen asenne. Tunne 
tehtäväsi, työvuorosi ja työparisi. Tutustu etukäteen käytettävissä olevaan 
lääkintävälineistöön. Toimi hyvässä yhteistyössä muiden toimitsijoiden ja kisajärjestäjien 
kanssa. Ole näkymätön, mutta siellä missä tapahtuu ja akuutin vammatilanteen sattuessa 
aktiivinen ja etupainotteinen: mieluummin väärä hälytys kuin viivästynyt urheilijan ensiapu.  
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8 ILMOITTAUTUMINEN, OSALLISTUMISEN VARMISTAMINEN JA KILPAILUNUMEROIDEN 
JAKO 

 

8.1 Ilmoittautuminen 

Kilpailijan on tehtävä ilmoittautuminen 13.7.2016 klo 24.00 mennessä kilpailukalenteri.fi -
järjestelmän kautta. Urheilijalla tulee olla voimassa oleva lisenssi ja hänellä on oikeus 
osallistua lajeihin joihin hän on saavuttanut tulosrajan. 

 

8.2 Osallistumisen varmistaminen 

Urheilijan on tehtävä osallistumisen varmistaminen kirjallisesti kisatoimistoon. Osanoton 
varmistus on ehdoton kaikille kilpailuun osallistuville ja se on tehtävä viimeistään 90 minuuttia 
ennen aikatauluun merkittyä lajin alkua (jokainen laji on varmistettava erillisellä lapulla). 
Osanoton varmistuksen vastaanottaja kirjaa vastaanottamalleen lomakkeelle kellonajan, 
jolloin varmistus on jätetty ja vahvistaa sen omalla allekirjoituksellaan. Varmistuslomakkeesta 
annetaan kopio varmistuksen tehneelle henkilölle tositteeksi varmistuksesta. Sen jälkeen 
varmistuksen vastaanottanut toimihenkilö merkitsee varmistuksen osallistujalistaan rastilla. 
Varmistusajan päättymisen jälkeen varmistuspisteen hoitajat tarkistavat, että osallistujalistan 
rastit ja varmistuskaavakkeet ovat yhtäläiset ja ilmoittavat puhelimitse oa lajin varmistamatta 
jättäneet urheilijat. Tämän jälkeen kyseisen lajin alkuperäiset varmistuskaavakkeet ja 
osallistujalista toimitetaan välittömästi tulospalvelutoimistoon, jossa tehdään kilpailupöytäkirjat 
kyseiseen lajiin. Jo varmistetun osallistumisen voi peruuttaa edellä mainitun varmistusajan 
puitteissa kisatoimistoon. 
 

8.3 Kilpailunumerot 

Kilpailunumerot ja muu kilpailumateriaali jaetaan urheilijoille kisatoimistosta kirjekuoressa 
urheilijoittain. Jokainen kilpailija saa kaksi kilpailunumeroa (rintaan sekä selkään), joita hän 
siinä lajissa mihin ko. numero kuuluu. Jokaisessa lajissa on oma numerointi ja viime vuoden 
Kalevan kisojen lajin kahdeksan parasta saavat numerot viime vuoden sijoituksen mukaan. 

 

9 KILPAILIJOIDEN KOKOONTUMINEN (CALL ROOM) 

 

9.1 Yleistä 

Urheilijat pääsevät suorituspaikoille vain kokoontumispaikan kautta. Kokoontumispaikalle 
urheilijat kokoontuvat ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Siellä tarkistetaan, että kaikki 
osallistumisensa varmistaneet urheilijat ovat paikalla ja heillä on sääntöjen mukainen 
kilpailuvarustus. Poisjäänneistä ilmoitetaan välittömästi radiopuhelimella tapahtumaohjaajalle 
sekä tehdään merkintä pöytäkirjaan. 
 
Kokoontumispaikalla on nähtävissä lajin eräjaot ja suoritusjärjestys. Kokoontumispaikalle on 
pääsy vain kokoontumisvuorossa olevilla urheilijoilla, kokoontumispaikan toimitsijoilla sekä 
urheilijoita kentälle noutamaan tulevilla toimitsijoilla. Valmentajilla, huoltajilla tms. ei ole 
kulkuoikeutta kokoontumispaikalle. Kokoontumispaikan johtajalla on lajinjohtajan valtuudet. 

 

9.2 Kilpailunumeroiden tarkistaminen 

Kokoontumispaikan tuomarit tarkastavat, että kilpailijoilla on oikeat kilpailunumerot 
kiinnitettynä sääntöjen edellyttämällä tavalla kilpailuasuun. Kilpailijoilla tulee olla 
kilpailunumero sekä rinnassa että selässä lukuun ottamatta korkeus- ja seiväshyppääjiä, joilla 
se tulee olla jommassakummassa. 
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9.3 Kentälle vietävien tavaroiden tarkastaminen 

Kokoontumisessa tarkastetaan urheilijoiden varustus (kilpailujalkineet, kilpailuasu). 
Kilpailunumeroiden tulee olla kiinnitettynä ennen kentälle menoa. Urheilijoiden tulee huolehtia 
ennakolta, että säännöissä kiellettyjä laitteita (mm. matkapuhelin, radio, MP3 soitin, liidut) ei 
tuoda mukana kokoontumiseen / viedä kentälle.  
 
Varusteet tarkastetaan seuraavasti: 

 kilpailujalkineet, pohjan paksuus silmämääräisesti sekä piikkien pituus, tarvittaessa 
mitaten 

 kilpailuasu ja kilpailunumeroiden kiinnitys 

 mainosten säädyllisyys 

 käydään läpi kielletyt tavarat joita ei saa kentälle viedä/käyttää. Mikäli tavaroita löytyy, 
toimitaan seuraavasti:  

 annetaan urheilijalle mahdollisuus järjestää laitteille pois hakija kokoontumisajan 
puitteissa 

 pitämään laitteet kassissa suljettuna ja kerrotaan, että laitteen käytöstä seuraa 
välitön henkilökohtainen varoitus ja välitetään lajijohtajalle tieto sääntöjen 
vastaisista laitteista kun noutaa urheilijat (urheilijoiden kuullen). 

 
Huom! kokoontumispaikalla ei ole kisajärjestäjän puolesta valvottua säilytyspaikkaa kielletyille 
laitteille.  

 

9.4 Kilpailuasun ja kilpailujalkineiden tarkistaminen 

Kilpailijoilla tulisi olla yllään edustamansa seuran virallinen kilpailuasu. Asuissa ja kasseissa 
esiintyvien mainosten tulee noudattaa IAAF:n sääntöjä ja määräyksiä (hyvän maun mukaiset). 
Kilpailujalkineiden tulee olla sääntöjen mukaiset ja piikkareiden piikkien oikean kokoiset. 

 

9.5 Urheilijoiden noutaminen suorituspaikoille 

 

9.5.1 Juoksulajit 

Juoksujen sihteeri noutaa juoksijat ja lajin kilpailupöytäkirjat lähtöpaikalle n. 10 min ennen lajin 
aikatauluun merkittyä lajin alkamisaikaa. Tällä menettelyllä ehkäistään urheilijoiden turhaa 
odottelua kentällä. 
 
Tulospalvelusta tuodaan kilpailupöytäkirjat maalialueelle samalla lähetti noutaa jo täytetyt 
pöytäkirjat. 

 

9.5.2 Kenttälajit 

Kenttälajien lajinjohtaja (tai hänen määräämänsä tuomari) noutaa urheilijat 
kokoontumispaikalta kokoontumisaikataulun mukaisesti;  
a) kenttälajit n. 30 min, b) seiväs n. 40 min ennen lajin aikatauluun merkittyä lajin 
alkamisaikaa. 
 

 lajinjohtajat voivat noutaessaan ohjeistaa urheilijat ennen suorituspaikalle siirtymistä 
lajin valmistautumis-, verryttely- ja suoritusohjeista 

 lajinjohtaja (tai hänen määräämänsä tuomari) saa kokoontumispaikalta mukaansa 
lajin kilpailupöytäkirjan. 

 lajijohtaja ilmoittaa tapahtumaohjaajalle radiopuhelimella lajin siirtymisestä 
sisäkentälle 

 
Lajin jälkeen lajijohtajan määräämän tuomarin johdolla urheilijat siirtyvät Mixed Zonelle. 
Mized Zonelle viedään myös: 
-heitto/hyppykierroksen jälkeen jo jatkoon selvinneet 



Kalevan kisat 2016  
Toimitsijakäsikirja 23.6.2016  
   

 

 
- 17 - 

 

-rimalajeista jo ao hyppykorkeuden jälkeen pudonneet urheilijat 
-loppukilpailuissa kolmannen kierroksen jälkeen pudonneet kilpailijat 
 

9.5.3 Moniottelut 

Ottelijoiden kokoontuminen tapahtuu vain ennen kilpailupäivän ensimmäisen ja viimeisen lajin 
alkamista. Kun kyseessä on juoksulaji, urheilijat tuodaan kokoontumispaikalta toimitsijan 
johdolla lähtöpaikalle. Mikäli päivän ensimmäinen laji on kenttälaji, urheilijat haetaan 
suorituspaikalle kenttälajin ohjeiden mukaisesti. Moniottelun lajinjohtajat seuraavat ryhmän 
mukana suorituspaikoille. Kokoontumisen aikataulussa on lisäksi merkittynä aika jolloin 
ottelijat kokoontuvat lajijohtajan antamaan paikkaan, josta hän vie kilpailijat johdetusti 
suorituspaikalle. 
 
 

10 TUOMARISTO JA LAJITOIMITSIJAT 

 

10.1 Tuomariston toiminta 

Tähän on koottu tuomariston päivittäin tarvitsemaa tietoa. Ensisijainen kontakti on oma 
lajinjohtaja, jos on joitakin epäselviä asioita. Jos tuomariryhmissä on toimitsijavajausta, niin 
kannattaa ottaa yhteyttä juoksulajeissa Jukka Sihvoseen, kenttälajeissa Harri Heikkilään.. 
Yhteyttä voi tarvittaessa ottaa myös kilpailunjohtaja Yrjö Kelhään. Kysyä kannattaa aina kun 
on epäselviä asioita! 
 
Jokaisen tuomaristoon kuuluvat edellytetään olevan tarvittaessa valmis myös sellaisiin ennalta 
arvaamattomiin lisätehtäviin, joita ei työvuorolistassa ole. Näin saattaa käydä esim. äkillisten 
poisjääntien takia. 

 

10.2 Lajijohtajat 

Lajinjohtajan vastuulla on oman ryhmänsä toiminta ja heidän ohjeistaminen ja käytännön 
perehdyttäminen kullekin määrättyyn tehtävään. Hän vastaa kilpailun sääntöjen mukaisesta 
(IAAF:n säännöt ja mestaruuskilpailusäännöt) kulusta lajin aikana johtaen lajin läpivientiä ja 
tuomariryhmänsä toimintaa sekä päättää tarvittaessa kaikista sellaisista kilpailun aikana eteen 
tulevista kysymyksistä, joihin edellä mainitut säännöt eivät tarjoa suoraa vastausta.   
 

 varmistaa oman ryhmänsä kokoontumisajan 

 laatii ryhmänsä työvuorot yhdessä Harri Heikkilä (kenttälajit) tai Jukka Sihvosen 
kanssa (juoksulajit) 

 vastaa lajin turvallisuudesta. Tarvittaessa puuttuu epäkohtiin mm. pidättäytymällä 
antamasta suorituslupaa, mikäli hänen mielestään sitä ei ole turvallista suorittaa 

 johdattaa ryhmänsä suorituspaikalle riittävän ajoissa ennen lajin alkua ja sieltä pois 
kilpailun jälkeen muita lajeja häiritsemättä 

 huolehtii, että lajin tuomaristo noutaa heitto- ja työntövälineet suorituspaikalle 
välinetarkastuspaikasta ja palauttaa välineet kilpailun jälkeen välinetarkastuspaikalle 

 lajijohtajan johdollaan laitetaan suorituspaikan välineistö ja paikat kuntoon ennen 
kilpailua ja siivotaan se taas kilpailun jälkeen 

 valvoo optisen mittauksen tarkistusmittaukset ennen lajin alkua ja lajin jälkeen 

 valvoo urheilijoiden toimintaa kilpailun aikana ja mikäli hän havaitsee asiatonta 
toimintaa, puuttuu siihen ja tarvittaessa varoittaa urheilijaa (keltainen, punainen kortti).  

 valvoo omalta osaltaan tulospalvelun toimintaa, puuttuen tarvittaessa siihen mikäli 
tulostaulun tulos ei vastaa hänen omia havaintojaan 

 ilmoittaa tapahtumaohjaajalle välittömästi, mikäli lajin tuloksissa on epäselvyyttä / 
mahdollinen protestin uhka 

 valvoo ennätystulosten mittaukset sääntöjen edellyttämällä tavalla 

 allekirjoittaa kilpailupöytäkirjan tarkistettuaan sen oikeellisuuden ja vertaa yhdessä 
kilpailusihteerin kanssa kirjaukset tulospalvelujärjestelmässä oleviin tuloksiin 



Kalevan kisat 2016  
Toimitsijakäsikirja 23.6.2016  
   

 

 
- 18 - 

 

 lajinjohtaja on radiopuhelimen kautta yhteydessä tapahtumaohjaukseen. 
Tapahtumaohjauksesta annettavia ohjeita tulee noudattaa. Mikäli sovittu kisa-
aikataulu näyttää ylittyvän tai alittuvan, on siitä kerrottava tapahtumaohjaukselle. 

 lajinjohtaja käsittelee ja ratkaisee suorituspaikalla mahdollisesti tehtävät suulliset 
protestit ja ilmoittaa tekemästään päätöksestä tapahtumaohjauslinjalle 

 
 

10.3 Juoksujen tuomarit ja toimitsijat 

 

10.3.1 Juoksujen johtaja 

Juoksujen johtaja on lajinjohtaja, joka vastaa kaikista radalla suoritettavista lajeista ja niiden 
läpiviennistä. Hänellä on apunaan kilpailujen läpiviennissä sihteerit, lähettäjäryhmä, 
ratavalvojat, kierroslaskijat, tuulimittarin hoitajat, ajanottajat ja maalituomarit. Juoksujen johtaja 
antaa luvan lähtöön, kun hän katsoo koko tuomariston olevan valmiina tehtäviinsä. Juoksujen 
johtajalla on hylkäämistapauksissa ratkaisuvalta, josta urheilijalla tai hänen edustajallaan on 
oikeus tehdä protesti kilpailukansliaan tuomarineuvoston käsiteltäväksi. 
Juoksujen johtajana toimii Jukka Sihvonen, puh.0400-683206  

 

10.3.2 Start referee 

Start refereellä (SR) on lajinjohtajan valtuudet päättää sellaisista lähtöön liittyvistä asioista, 
joissa hän on eri mieltä lähettäjän tekemistä ratkaisuista. Urheilijan tehdessä lähdöstä 
suullisen protestin, SR tekee paikan päällä päätöksen, jolla hän vahvistaa tai kumoaa 
lähettäjän tekemän ratkaisun. SR antaa ja näyttää itse antamansa varoitukset ja merkitsee 
pöytäkirjaan kaikki ko. lähdössä tapahtuneet rikkeet ja ratkaisut. Jos juoksijaa varoitetaan 
käytösrikkeestä (keltainen), näytetään tämän jälkeen kaikille juoksijoille vihreää korttia 
merkiksi, ettei lähdössä ollut vilppiä. Suullisista protesteista tehdyt päätökset SR ilmoittaa 
tapahtumaohjauslinjalle. 
Start refereenä toimii Eero Kulmala. 

 

10.3.3 Lähettäjän apulaiset ja palauttajat 

Lähettäjän apulainen tarkistaa juoksijoiden numerolaput (ja niiden sääntöjen mukaisen 
kiinnittämisen) ja asettaa juoksijat kokoamisviivalle (tai kuutioiden eteen) pöytäkirjan 
mukaiseen järjestykseen. Lisäksi he jakavat juoksijoille tarvittaessa reisinumerot oikeaan 
reiteen/housuun kiinnitettäväksi. Telineisiin komennon (tai pidemmillä matkoilla valmiit 
komennon) jälkeen tarkistaa, että kaikki juoksijat asettuvat asianmukaisesti lähtötelineisiin ja 
ovat lähtöviivan takana. 
 
Palauttaja ilmoittaa juoksijoille lähettäjän päättämät hylkäykset ja varoitukset sekä tiedottavat 
juoksijoita muistakin lähettäjän tekemistä asioista. Tarvittaessa palauttaja palauttaa lähdön 
starttipistoolin laukauksella, jos lähtö ei ole sääntöjen mukainen. 

 
Yksi palauttaja on lähdön hetkellä yhteydessä maalikameratuomariin ja on valmis 
keskeyttämään lähdön, jos maalikamera ryhmältä tulee ao. käsky tehdä se. 

10.3.4 Juoksujen lähtö 

Lähdön järjestäjä toimii lähetysryhmän apuna juoksu- ja kävelylajeissa. Juoksujen sihteeri tuo 
juoksujen pöytäkirjat ja urheilijat kokoontumispaikalta lähtöalueelle 10 min ennen lajin alkua ja 
luovuttaa nämä lähdön järjestäjälle. Tarvittaessa hän avustaa lähettäjän apulaisia juoksijoiden 
laittamiseksi omille radoilleen. Järjestäjä merkitsee pöytäkirjaan poisjäämiset, vilppilähdöt ja 
muut lähtöön liittyvät tapahtumat. Hän on yhteydessä maalikameraryhmän sihteeriin, jolle hän 
ilmoittaa myös edellä mainitut asiat.  Kaikki epäselvyydet lähdön ja maalin välillä selvitetään 
juoksujen radiokanavalla (lähtö, juoksujen johtaja, maalikamera, tulospalvelu, kilp. johto) 
 



Kalevan kisat 2016  
Toimitsijakäsikirja 23.6.2016  
   

 

 
- 19 - 

 

Lähdön jälkeen hän ottaa Start refereen allekirjoittaman pöytäkirjan ja liittää sen yhteen 
lähdön pöytäkirjan kanssa.  Järjestäjä pitää nämä tallessa niin pitkään kunnes luovuttaa ne 
kilpailusihteerille, viimeistään illan lopussa. 
 

10.3.5 Maalikameratuomarit 

Maalikameratuomarit vastaavat kilpailujen sähköisestä ajanottamisjärjestelmästä ja sen 
käyttämisestä kilpailuissa. He suorittavat lähettäjien kanssa järjestelmien toimivuuden 
tarkistamisen sääntöjen mukaisilla koelaukauksilla (nollatarkistuksella) 1 h ennen kilpailun 
alkamista. Koska käytössä on kaksi toisistaan erillistä maalikameraa, tulee toinen kameroista 
”nimetä” viralliseksi kameraksi ja toinen toimii itsenäisenä varajärjestelmänä.  
Maalikameraryhmän tehtävänä on ottaa juoksijoille maalikameran kuvan pohjalta sähköiset 
ajat 1/100 sekunnin tarkkuudella. Maalikameraryhmän johtaja määrää yhdessä avustajiensa 
kanssa kilpailijoiden ajat ja sijoitukset. Heidän tulee huolehtia myös siitä, että tulokset 
siirretään tulospalvelujärjestelmään virheettömästi ja toimitetaan tulospalvelutoimistoon.   

 
Toinen maalikameratuomareista on lähdön hetkellä yhteydessä palauttajaan, joka voi 
pysäyttää lähdön maalikameratuomarin käskystä ongelmatilanteessa. 

 

10.3.6 Juoksujen dokumentit 

Kaikki juoksujen dokumentit toimitetaan tulospalveluun jossa ne arkistoidaan.  
 

10.3.7 Maalituomarit/käsiajanottajat 

Maalituomareiden tehtävänä on kirjata juoksijoiden/kävelijöiden maaliintulojärjestys. Lisäksi 
ryhmän tulee saada varmistusaika voittajalle kolmella käsikellolla. Lisäksi mahdollisuuksien 
rajoissa tulisi kirjata ylös kierrosajat 800 m:llä ja sitä pidemmillä matkoilla 400 m:n välein sekä 
ottaa 1000 m:n väliaika 3000 m:llä ja sitä pidemmillä matkoilla (voidaan osoittaa 
väliaikapaikalta valkoista lippua heilauttaen) Heidän tulee pitää kirjaa kaikkien juoksijoiden 
täyteen juostuista kierroksista kaikilla 1500 metriä pidemmillä juoksu- ja kävelymatkoilla. Yksi 
tuomareista määrätään näyttämään näyttötaululla maaliviivan kohdalta jäljellä olevien 
kierrosten määrää. Näyttö vaihdetaan aina sillä hetkellä, kun johdossa oleva juoksija on tullut 
maalisuoralle (kierroksella jäljessä oleville kilpailijoille on muuten ilmoitettava jäljellä oleva 
kierrosten määrä). Viimeisen kierroksen alkaminen on jokaiselle kilpailijalle osoitettava se 
soittamalla kelloa.  

 

10.3.8 Juoksujen valvojat 

Valvojat sijoittuvat ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti radan varteen siten, että heillä on 
esteetön näkyväisyys valvomaansa kohtaan. Valvojat tarkistavat omalta kohdaltaan, että rata 
on ko. lajin edellyttämässä kunnossa, aidat ja esteet ovat niille kuuluvilla paikoillaan ja oikealla 
korkeudella. Juoksujen valvojat huolehtivat kartioiden sijoittamisesta ja niiden poisottamisesta 
mm. evolventtiviivalla ja vesiesteen kohdalla. Juoksujen valvojien tehtävänä on valvoa mm. 
juoksijoiden pysymistä kaarteissa omilla radoillaan (ei askeltakaan sisemmälle viivalle), 
mahdollisia estämisiä ja aitojen/esteiden sääntöjen mukaista ylittämistä. Jos valvoja näkee 
rikkeen, tulee hänen välittömästi nostaa ylös keltainen lippu, joka on juoksujen 
johtajalle/hänen apulaisilleen merkkinä radalla tapahtuneesta rikkeestä. Valvoja täyttää 
rikeilmoituskaavakkeen, jossa ilmenee rikkeen paikka ja kuvaus, tarkka kellon aika, laji/lähtö, 
rata ja kilpailijan numero. Tämä raportti on tärkeää taustatietoa juoksujen johtajan ja 
tuomarineuvoston päätöksen tekoa varten. Juoksujen valvojien tulee mahdollisuuksiensa 
mukaan huolehtia myös siitä, että radalle ja esim. vesiesteelle ei pääse juoksijoita häiritseviä 
asiattomia henkilöitä (tai muita urheilijoita/toimitsijoita). 

  
 

Tavallisimmat hylkäysmerkinnät Sääntökohta 

Aidan tahallinen kaataminen 168.7 

Epäurheilijamainen käytös 145 
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Estäminen, töniminen 163.2 

Liian aikainen poistuminen omalta radalta 163.5 

Poistuminen radalta 163.6 

Ratarikko 163.3 ja 168.6 

Vilppilähtö 162.6 

Vilppilähtö moniottelussa 162.7 

Virheellinen aidan ylitys 168.7 

Virheellinen esteen ylitys   168.7 

 
 

10.3.8.1 Juoma-asemat 

Kilpakävelyihin rakennetaan vesi- ja sieniasema miesten kilpailuun. Näiden lisäksi 
miesurheilijoiden huoltajat pystyvät suorittamaan juomahuoltoa sille määrätyllä alueella. 
5000m, 10 000m juoksujen ajaksi takasuoralle rakennetaan juomapiste. Juoksujen valvonta-
ryhmän tulee huolehtia pisteen pystytyksestä, juomien toimittamisesta ja sen miehittämisestä 
kilpailun aikana. Lisäksi kävelyiden juoma-asema kuuluu valvontaryhmän vastuulle. 

 

10.3.9 Juoksujen videovalvonta 

Juoksujen videovalvonnassa käytetään GrassMarkin järjestelmää. Lähdöt ja pitkien matkojen 
maaliintulot kuvataan erillisellä videokameralla. Iltakilpailujen aikana on mahdollista käyttää 
myös YLE:n kuvamateriaalia.  

 

10.3.10 Varusteryhmät (korinkantajat) 

Varusteryhmien tehtävänä on kuljettaa juoksu- ja kävelylajeihin osallistuvien urheilijoiden 
varusteet lähtöpaikalta maalin läheisyydessä olevaan pukeutumispisteeseen. Varustekorien 
kantajat toimivat ryhmän vetäjän antamien ohjeiden mukaisesti. Pitemmillä juoksumatkoilla 
(1500 m alkaen) korit sijoitetaan riviin radan ulkopuolelle aidan viereen. Varusteryhmät 
kulkevat jonossa lähtöpaikalta mixed zone alueella sijaitsevalle varusteteltalle ryhmänjohtajan 
johdolla käyttäen kilpailujen kannalta turvallisinta reittiä. 

 
 

10.4 Kenttälajien tuomarit ja toimitsijat 

 

10.4.1 Kenttälajit yleisesti 

Suorituspaikoille siirrytään lajinjohtajan johdolla riittävän aikaisin ennen lajin alkamista. 
Suorituspaikalla jokainen tuomari tarkastaa oman tarvitsemansa välineistön ja istuu sen 
jälkeen asemapaikalleen. Tuomarien olisi hyvä istua asemapaikoillaan aina sen ollessa 
mahdollista suoritusten välillä (esim. hiekkalaatikon lanamiehet). Tämä lisää näkyväisyyttä ja 
rauhallisuutta suorituspaikoille.  Optisen mittalaitteen (kiekko, moukari, keihäs ja kuula) 
tarkastusmittaukset (3 ennakolta merkittyä paikkaa /esim. maalattu naula) pyritään 
suorittamaan ennen urheilijoiden saapumista suorituspaikalle mittaajien ja lajinjohtajan 
toimesta. Lämmittelysuoritukset sekä askelmerkkien otot suoritetaan johdetusti tuomariston 
antamien ohjeiden mukaisesti (turvallisuus!!). Urheilijat eivät saa poistua suorituspaikalta 
ilman toimitsijoiden lupaa ja kolmen kierroksen jälkeen jatkosta tippuneet urheilijat viedään 
johdetusti lajinjohtajan nimeämän tuomarin toimesta pois suorituspaikalta mixed zonelle. 
Kilpailun jälkeen tuomaristo siistii suorituspaikan ja poistuu johdetusti lajinjohtajan johdolla 
mized zonelle. Tuomaristo kuljettaa poistuessaan heitto- ja työntövälineet takaisin 
välinetarkastuspaikalle. 

 
Kun Kalevan Kisojen kenttälajeissa järjestetään karsintakilpailuja, niiden tarkoituksena on 
valikoida 10 parasta kilpailijaa varsinaiseen loppukilpailuun. 
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Loppukilpailuun pääsevät aina kaikki karsintarajan saavuttaneet, mutta kuitenkin vähintään 
yllä mainittu määrä kilpailijoita. Kyseinen määrä voi ylittyä myös, jos viimeisellä 
jatkoonpääsypaikalla kahdella tai useammalla kilpailijalla on ratkaisematon tasatilanne tai jos 
tuomarineuvoston päätöksellä karsinta päätetään olla järjestämättä. 
 
Loppukilpailun kolmen kierroksen jälkeen jatkoon pääsee 8 kilpailijaa. 
 

 

10.4.2 Lajisihteeri (kenttälajit) 

Lajinjohtaja (tai hänen määräämänsä tuomari) saa kokoontumispaikalta mukaansa 
kilpailupöytäkirjan. Lajisihteerin tehtävänä on ennalta arvotun suoritusjärjestyksen 
noudattaminen kilpailupaikalla sekä mittaajien ilmoittamien tulosten kirjaaminen viralliseen 
pöytäkirjaan (korkeussuunt. hypyissä ylitysten, pudotusten ja väliinjättämisten). Lajisihteeri 
kirjaa aloituskorkeudet, ylitykset, pudotukset ja väliin jättämiset sekä seipäässä riman 
etäisyydet. Hän tarkkailee yhdessä lajinjohtajan kanssa, että tulostaulun merkinnät vastaavat 
kilpailutapahtuman kulkua. Merkitsee tarvittaessa erilleen mahdolliset protestin alaiset 
”varastoon” mitattavat suoritukset, joita ei missään nimessä kirjata atk-järjestelmään eikä 
näytetä tulostaululla. Lajisihteeri kirjaa pöytäkirjaan lajin alkamis- ja päättymisajan kohdan ja 
allekirjoittaa tarkistetun pöytäkirjan kisan jälkeen.  
 
 

Pöytäkirjamerkinnät        

- tulos ilmoitetaan selkein numeroin 645   85,34 

- riman ylitys O 

- yliastuttu suoritus / riman pudotus X 

- väliin jättäminen - 

- ei tulosta NM 

- ei osallistunut/startannut  DNS 

- hylätty  DQ 

 

10.4.3 Kenttätulospalvelu 

Päätteen hoitaja käynnistää suorituspaikalle tulevan tulospalvelulaitteen tietokannan yhdessä 
atk-tukihenkilön kanssa ja hoitaa tulosten (kork.suuntaisissa hypyissä ylitysten ja pudotusten) 
kirjaamisen 2. pöytäkirjaan ja tulospalveluohjelmaan kilpailun edetessä. Hän tarkistaa 
tulostilanteen yhteen pitävyyden ja käännetyn suoritusjärjestyksen kolmannen kierroksen 
jälkeen yhdessä lajisihteerin kanssa pituussuuntaisissa hypyissä ja heittolajeissa. Tarkistaa 
samalla tavalla lopulliset tulokset kilpailun jälkeen lajisihteerin kanssa ja allekirjoittaa tämän 
ylläpitämän 2.pöytäkirjan. Lajisihteeri toimittaa molemmat allekirjoitetut pöytäkirjat 
tulospalveluun välittömästi lajin loppumisen jälkeen. 
 

10.4.3.1 Kenttätulostaulujen käyttö 

Jokaisella suorituspaikalla on käytössä kolmeen suuntaan näkyvä tulostaulu. Tulostaulun 
käytöstä vastaa tulospalvelusihteeri tulospalveluohjelmassa olevan ohjelman avulla. 
Tulostaulun käyttöön tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä se palvelee kanssa kilpailijoita, 
huoltajia/valmentajia, katsojia sekä kuuluttajia. Tulostaulun käyttäjä vastaa suorituskierrosten, 
vuorossa olevan heittäjän / hyppääjän numeron sekä hänen tuloksensa reaaliaikaisesta 
näyttämisestä. Vuoroon tulevan heittäjän / hyppääjän numero laitetaan taululle näkyviin, kun 
lajisihteeri sen ilmoittaa. Kun tulos on saatu, laitetaan se tauluun.  
 
Tarkemmat ohjeet tästä kisaviikolla järjestettävässä tulospalveluhenkilöiden koulutuksessa, 
jossa mukana tulospalvelujärjestelmän toimittaja Hego, koulutus 21.7. klo 18 alkaen. 
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10.4.4 Lippumies, heittolajit (heittopää) 

Lippumies osoittaa valkoisella lipulla, kun suorituspaikka on valmis suoritusta varten ja 
seuraavalla urheilijalla on käytettävissään haluamansa heittoväline. Päättää suorituksen 
oikeellisuudesta (valkoinen) tai mahdollisesta hylkäämisestä lipulla (punainen) vasta sen 
jälkeen, kun heittäjä on poistunut heittopaikalta sääntöjen edellyttämällä tavalla. Ennen lipun 
nostamista hänen tulee tarkistaa alastulopäästä suorituksen oikeellisuus ja nostaa vasta sen 
jälkeen oikean värinen lippu (jos alastulopäässä punainen, nostaa liputtajakin heittopään 
oikeellisuudesta huolimatta punaisen).  Lippumies pitää lippua riittävän pitkään ylhäällä, että 
sen ehtii huomaamaan niin alastulopään merkkaajat kuin kuuluttajat. Lippumies ei seuraa 
välineen lentoa ja alastuloa, vaan keskittää kaiken huomionsa vain ja ainoastaan heittäjän 
suoritukseen. Lippumies seuraa heittojen välillä myös alastuloalueen tapahtumia ja tarkistaa 
aina ennen uuden heittoluvan antamista alastulopään tilanteen. Suoritusten välillä lippumies 
seisoo suorituspaikan edessä pitäen kädessään vaakatasossa punaista lippua tai laittamalla 
muovikartion suorituspaikalle merkiksi seuraavan suorituksen estämisestä. 

 

10.4.5 Ringin takaosan valvoja 

Hän toimii varsinaisen lippumiehen avustajana ja valvoo suorituksen oikeellisuutta ringin 
takaosalla ja ilmoittaa lippumiehelle erikseen sovitulla merkillä, mikäli suoritus on hylättävä. 
Hänkään ei seuraa välineen lentoa ja alastuloa, vaan keskittää kaiken huomionsa vain ja 
ainoastaan heittäjän suoritukseen. Hän vastaa tarvittaessa suorituspaikan puhdistuksesta ja 
kuivaamisesta.  
 
HUOM! Häkkilajeissa turvallisuuden vuoksi niin lippumiehen kuin takaliputtajankin tulee olla 
riittävän etäällä suojaverkosta, sillä verkkoon osuva heitto venyttää verkkoa hyvinkin kauas 
telineistä. 

 

10.4.6 Alastulopään lippumies, merkkaajat ja välineen palautus 

Merkkaajat seisovat alastuloalueen sektorien sisäpuolella, lippumies sektorien ulkopuolella. 
Ainakin yhden alastulopään tuomareista tulisi olla sijoittuneena siten, että alastulopaikasta ei 
ole epäselvyyttä missään olosuhteissa ja mittauskohta on oikea. Lippumiehen tulee nähdä 
keihään alastulo tarkasti sivulta, jolloin varmasti nähdään kärki edellä alas tulleet välineet 
(erityisesti naisten keihäs). Merkkaaja (-t, kiekko 2 kpl) merkitsevät välineen alastulopaikan 
aina merkkaustikulla, johon prisman käyttäjä sitten sijoittaa mittaustikkunsa. Merkkaajat 
merkkaavat jokaisen alastulosektorin sisään tulleen heiton itsenäisesti ja pitävät 
merkkaustikkua paikallaan niin kauan, kunnes on varmasti selvää suorituksen 
oikeellisuudesta niin heitto- kuin alastulopäässäkin ja tulostaululla on jokin järkevä tulos. 
Merkkaaja(-t) seuraa myös samalla sektoriviivarikkoja ja näyttää tarvittaessa alastulopään 
lippumiehelle (hänellä vain punainen lippu) erikseen sovitulla merkillä sektorin ylimenneet 
heitot.  Kaikki henkilöt alastulopäässä seuraavat vain ja ainoastaan välineen lentorataa ja 
alastuloa. Lisäksi he ovat tarvittaessa valmiit varoittamaan sektorista ulostulevista välineistä. 
Merkkaaja asettaa heittovälineen joko palautusautoon (keihäs, kiekko, moukari) tai 
palautusränniin (kuula). Alastulopään lippumieskin voi tarvittaessa toimia merkkaajien apuna, 
jos alas tuleva väline tulee lähemmäs hänen sektoriaan.  
 

10.4.7 Välineiden hoitaja 

Välineiden hoitaja vastaa kilpailun aikana suorituspaikoille tuoduista välineistä. Hän noutaa ne 
tarkastuksesta ja tarkistaa yhdessä välineiden tarkastajien kanssa, että kaikki tarkistetut 
välineet siirtyvät suorituspaikalle. Lisäksi hän saa mukaansa suorituspaikalle kopion 
tarkistetuista välineistä. Välineiden hoitaja merkitsee pöytäkirjaan urheilijan käyttämät välineet. 
Kilpailun aikana hän valvoo, että kilpailuväline on käytettävissä vain suorittavalla ja 
suoritukseen valmistautuvalla heittäjällä kerrallaan. Suoritusten jälkeen välineiden hoitaja 
ottaa välineen palautusautosta, puhdistaa, oikoo tarvittaessa mm. moukarin varren ja asettaa 
sen valmiiksi telineeseen. Lisäksi hän valvoo mahdollisuuksien mukaan urheilijoiden ”pihkan” 
tms. käyttöä sääntöjen mukaisesti (keihäässä pihkaa vain käteen, muissa myös itse 
välineisiin). Seuraa kilpailun suorittamisen oikeellisuutta muiden tuomareiden apuna. 
Merkitsee tarvittaessa mahdollisen ennätysheittovälineen jälkitarkistamista varten. Toimittaa 
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välineet takaisin välinetarkastuspaikalle kilpailun jälkeen. Istuu asemapaikallaan aina kun se 
vain on mahdollista.  
 

10.4.8 Suoritusajan mittaaminen 

Jokaisella urheilijalla on sääntöjen mukainen aika suorittaa kilpailusuorituksensa. Suoritusajan 
pituus on kenttälajeissa pääsääntöisesti 1 minuutti. Suoritusaika alkaa siitä, kun valkoinen 
lippu lasketaan merkiksi siitä, että suorituspaikka on valmiina seuraavaa suoritusta varten. 
Suoritusajan mittaaja nostaa ylös keltaisen lipun, kun kilpailijalla on enää 15 sekuntia aikaa 
aloittaa kilpailusuorituksensa. Lippu pidetään ylhäällä suoritusajan päättymiseen saakka ja 
ellei urheilija ole aloittanut suoritustaan (vauhdinottoaan) ennen ajan täyttymistä. Lippumies 
nostaa hän punaisen lipun merkiksi suoritusajan ylittämisestä ja suorituksen hylkäämisestä.  
(HUOM: Suoritusaika pitenee korkeudessa ja seipäässä, kun mukana on enää kolme tai 
vähemmän urheilijoita kierroksen päättymisen jälkeen. Tarkista sääntökirjasta sääntö 
180.16)  
Urheilijoille näkyvä suoritusaikakello on käytössä vain korkeudessa ja seipäässä. 

 
 

Suoritusajat korkeus- ja seiväshyppy 
 

 Korkeus Seiväs 

Enemmän kuin 3 1 1 

2 tai 3 1 ½ 2 

Vain 1 3 5 

Sama urheilija peräkkäin 2 3 

 Korkeus moniottelut Seiväs moniottelut 

Enemmän kuin 3 1 1 

2 tai 3 1 ½ 2 

Vain 1 2 3 

Sama urheilija peräkkäin 2 3 
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10.4.9 Yhdysmiehet 

Yhdysmiehet toimivat kentällä avustavissa tehtävissä. Keskeisimpiä tehtäviä ovat urheilijoiden 
saattamisen lajijohtajan ohjeiden mukaisesti sekä vilppilähdön seurauksena poistetun 
urheilijan saattaminen Mized Zonelle. Yhdysmiehet sijoittuvat kumpaankin kaarteeseen sekä 
pituushyppy- ja 3-loikkapaikan läheisyyteen. 
 
 

Pituussuuntaiset hypyt (siltä osin kuin täydentävät edellisiä) 
 

10.4.10 Pituussuuntaisten hyppyjen lippumies 

Lippumiehen tehtävänä on osoittaa suorituspaikan valmiina olo seuraavalle hyppääjälle 
valkoisella lipulla (kts. heittopään lippumies 6.3.5). Lajinjohtaja antaa luvan lippumiehelle 
nostaa valkoinen lippu seuraavalle hyppääjälle. Lippumiehen tehtävänä on valvoa 
hyppysuoritusten sääntöjen mukaisuutta; erityisesti ponnistuskohtaa (-ia), alastuloa ja 
poistumista hiekalta. Lippumies nostaa valkoisen lipun oikeasta suorituksesta vasta sen 
jälkeen, kun hyppääjä on poistunut hiekalta sääntöjen mukaisesti. Yliastutut ja muut sääntöjen 
vastaiset suoritukset ilmoitetaan punaisella lipulla. Yliastuttujen hyppyjen jälki vahalankusta on 
hyvä näyttää hyppääjälle ennen sen poistamista paikaltaan. Muutoin ponnistuspaikkaa ei tulisi 
hyppääjille näyttää niin askelmerkkejä otettaessa kuin kilpailunkaan aikana. Tällöin 
ponnistuspaikan ilmoittaja ei ole vastuussa ”väärästä” askelmerkistä kilpailun aikana. 
Hyppyjen mittaamisen tai muiden toimenpiteiden aikana suorituspaikka voidaan ”sulkea” 
nostamalla muovikartio hyppypaikalle tai lippumies nousee vauhdinottoradalla punainen lippu 
vaakatasossa kädessään. Lippumies istuu tuolillaan ponnistuslankun kohdalla katsomoa 
vastapäätä kilpailun aikana (näin ei ole katsojien/valmentajien edessä).  

 

10.4.11 Vahalankkujen hoitaja 

Lankkumiehen tehtävänä on pitää vahalankut kilpailukuntoisina ja vastata niiden 
vaihtamisesta kilpailun aikana. Yliastutut lankut tulee poistaa paikaltaan vasta, kun 
hyppääjälle on näytetty ”merkki” vahasta. Vahat tulee tasoittaa lastalla siten, että pienikin 
piikkarin jättämä jälki erottuu selvästi. Lisäksi tulee varautua siihen, että mahdolliset protestin 
alaiset, ”varastoon mitattujen”-hyppyjen lankut jäävät sivuun kilpailusta oikein merkattuina.  

 

10.4.12 Pituussuuntaisten hyppyjen mittamies 

Mittamies seuraa vain ja ainoastaan suoritusten aikana hyppääjiä ja heidän alastuloaan 
merkitäkseen tarkasti lähimmän hyppääjän alastulopaikan hiekalle. Alastulopaikan mittamies 
sijoittaa mitan nollakohdan tähän kohtaan ja tulos luetaan ponnistusrajalta. Mittamies istuu 
tuolillaan aina, kun ei ole mittausta suoritettavana, siten ettei ole näköesteenä katsomoon. 
HUOM: Läpijuostukin hyppy on mitattava, jos ensimmäinen askel on alas tullessa hiekalla ja 
hyppääjä ei kävele hyppyään takaisin päin yliastutuksi, jollei ole jo poistunut laatikosta. 

 

10.4.13 Hiekkalaatikon tasoittajat 

Heidän tehtävänään on hoitaa/tasoittaa hiekka alastulopaikalla sääntöjen mukaiseen kuntoon. 
Hiekan pinnan tulee olla vauhtiradan tasalla, tasainen ja sopivasti kostea hyvän ”merkin” 
löytymiseksi. Tasoittajat työntävät hiekkaa „ensisijaisesti“ ponnistusalueen suuntaan täyttäen 
alastulokuoppaa eteenpäin työntyneellä hiekalla. Vasta sen jälkeen se viimeistellään keveillä 
sivusuuntaisilla vedoilla. Tasoittajat auttavat tarvittaessa mittamiehiä lähimmän alastulomerkin 
määrittämisessä. Tasoittajatkin istuvat suoritusten väleissä tuoleillaan siten, että eivät ole 
näköesteenä alastulopaikalla. 

 

10.4.14 Tuulimittarin käyttö pituussuuntaisissa hypyissä  

Pituussuuntaisissa hypyissä jokaisen kilpailusuorituksen tuuli mitataan ja merkitään erilliseen 
pöytäkirjaan. Tuulimittari sijoitetaan pituudessa ja kolmiloikassa 20 metrin päähän 
ponnistuslinjasta enintään 2 metrin päähän vauhtiradasta 1,22 m:n korkeudelle. 
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Pituussuuntaisissa hypyissä tuulen mittausaika on 5 sekuntia alkaen siitä hetkestä, kun 
kilpailija ohittaa vauhtiradan varteen sijoitetun merkin, joka on pituudessa 40 m:n ja 3-loikassa 
35 m:n etäisyydellä ponnistuslinjasta. Jos kilpailijan vauhti on tätä lyhyempi, mittari 
käynnistetään hänen lähtiessään liikkeelle vauhdinottoon. Tuulilukema ilmoitetaan yhden 
desimaalin tarkkuudella aina positiiviseen suuntaan pyöristettynä (esim. + 2,03 m/s on +2,1 ja 
-2,13 merkitään -2,1 m/s). Tuulen suuntaa osoittava etumerkki tulee aina merkitä pöytäkirjaan. 
Tarkista ennen kilpailun alkua mittarin oikea suunta ja paristojen kunto. 
 
 

Korkeussuuntaiset hypyt (siltä osin kuin täydentävät edellisiä) 
 

10.4.15 Korkeussuuntaisten hyppyjen lippumies 

Lippumies ilmoittaa suorituspaikan valmiina olemisen seuraavalle hyppääjälle valkoisella 
lipulla. Lajinjohtaja antaa lippumiehelle luvan nostaa valkoisen lipun, kun hyppytelineet ovat 
oikealla korkeudella (ja etäisyydellä seipäässä), rima on nostettuna paikalleen. Lippumies 
osoittaa lipullaan hyppääjän suorituksen oikeellisuuden (valkoinen) tai hylkäämisen 
(punainen). Lippumies pitää lippuaan riittävän kauan ylhäällä, että se ehditään huomioimaan 
katsomosta ja kuuluttamosta.  

 

10.4.16 Rimannostajat ja telineiden siirtäminen 

He nostavat rimaa ennalta määrätyn korotusten mukaisesti kilpailun edetessä. Mittaavat riman 
korkeuden kohtisuoraan maasta riman alimpaan kohtaan (keskelle) aina ennen ensimmäistä 
yritystä ko. korkeudesta sitä varten olevalla mittalaitteella. Nostavat ja asettavat riman oikein 
kannattimilleen hyppääjien tiputettua sen. Ennätyskorkeuden ollessa kyseessä, tulee riman 
korkeuden tarkistusmittaus suorittaa aina jokaisen riman kosketuksen (tiputus/nosto) jälkeen. 
Seiväshypyssä he siirtävät hyppytelineet jokaisen hyppääjän ennalta ilmoittamalle etäisyydelle 
hyppykuoppaan nähden ennen riman nostamista. Rimannostajienkin olisi hyvä istua tuolillaan 
hyppyjen välillä, kuitenkin niin etteivät peitä asemallaan hyppääjien ponnistuskohtaa 
katsomoon nähden. 
 

 

11 KILPAILUVÄLINEET 

 

11.1 Heittovälineiden tarkastus 

Tarkastukseen tulevan heittovälineen vastaanottaja kirjaa vastaanottovaiheessa lajikohtaiselle 
vastaanottolomakkeelle urheilijan kilpailunumeron ja nimen. Kilpailunumero + sarja / laji 
kirjataan myös itse heittovälineeseen. Tarkastaja merkitsee tarkastamiinsa ja hyväksymiinsä 
välineisiin kilpailijan numeron, tarkastuspäivämäärän ja omat nimikirjaimensa vedenpitävällä 
tussilla. Tarkistetuista välineistä laaditaan myös sähköinen mittapöytäkirja. Mahdollisen SE-
suorituksen jälkeen kyseisessä heitossa käytetty heittoväline tarkastetaan uudelleen 
välittömästi kilpailun jälkeen. Heittovälineet jäävät järjestäjien haltuun koko kilpailun ajaksi 
(sis. karsinnan ja loppukilpailun) 

 

11.2 Heittovälineiden kuljetus kentälle ja sieltä palauttaminen 

Heittovälineiden nouto ja kuljetus suorituspaikalle on kyseisen lajiryhmän vastuulla. 
Heittovälineet viedään suorituspaikalle silloin kun ko. Lajin toimitsijaryhmä siirtyy 
suorituspaikalle (tai hyvissä ajoin ennen kuin urheilijat tulevat suorituspaikalle). Lajinjohtaja 
määrittelee lajinsa vastuuhenkilöt. Suorituspaikalla saa kilpailun aikana olla vain kilpailuun 
tarkistetut ja hyväksytyt välineet. Mikäli suorituspaikalla havaitaan muita välineitä, on ne sieltä 
välittömästi poistettava. Heittovälineet taas palautetaan kilpailun jälkeen välineiden 
tarkistuspisteeseen lajiryhmän toimesta. 
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11.3 Heittovälineiden luovutus takaisin urheilijoille 

Urheilijoiden omat heittovälineet palautetaan takaisin urheilijoille vasta kilpailun päättymisen 
jälkeen välineiden tarkistuspisteeltä kuittia vastaan. 
 

11.4 Seipäiden tarkistaminen ja kuljetus suorituspaikalle 

Seipään tuodaan normaalisti välinetarkastukseen. Sieltä välinetarkastuksen henkilö kuljettaa 
ne seiväsvarastoon, josta ne tuodaan kentälle. Tarkastukseen tulevan seipään vastaanottaja 
kirjaa vastaanottovaiheessa lajikohtaiselle vastaanottolomakkeelle urheilijan kilpailunumeron 
ja nimen. Kilpailunumero ja sarja/laji kirjataan myös itse seiväspussiin. 
 
Seipäiden sääntöjen mukaisuuden tarkistaa lajinjohtaja ennen kilpailun alkua kilpailupaikalla. 
Sääntöjen vastaiset seipäät tulee poistaa kilpailupaikalta ennen kilpailun alkamista. 

 
 

12 TULOSPALVELU 

 

Tulospalvelutilat sijaitsevat pääkatsomon keskiosassa. 
 
Tulospalvelusta vastaavana toimii kilpailusihteeri Jarmo Oikarinen puh. 040-6417199 
Tulospalvelun palvelutuottaja: Reefline, Esa Mikkonen 
 

12.1 Kilpailusihteeri 

Kilpailusihteeri vastaa kaikista kilpailuiden läpivientiin liittyvistä dokumenteista ja niiden 
jakeluista. Kilpailusihteeri kokoaa kaikki kilpailutapahtumiin liittyvät dokumentit ja arkistoi ne. 
 

 kilpailupöytäkirjat 

 tulokset 

 protestit ja niiden ratkaisut 

 ennätysilmoituslomakkeet 
 

Kilpailusihteerille palautetaan kilpailupöytäkirja välittömästi lajin loputtua. Kaikissa tuloksiin ja 
pöytäkirjoihin liittyvissä asioissa voi kääntyä kilpailusihteerin puoleen.  

 
 

12.2 Eräjaot ja pöytäkirjat 

Osallistumisen varmistusajan umpeuduttua kilpailukansliasta toimitettujen varmistustietojen 
pohjalta tulospalvelussa laaditaan lajien erä- ja karsintajaot, jotka ovat jonkun 
tuomarineuvoston jäsenen vahvistamat. Vahvistamisen jälkeen tulostetaan viralliset 
kilpailupöytäkirjat, jotka julkaistaan virallisella ilmoitustaululla. Juoksujen eräjakojen periaatteet 
on esitetty tarkemmin kohdassa 19.2. 
 
Eräjaoista ja pöytäkirjoista vastaavana toimii kilpailusihteeri Jarmo Oikarinen  

 

12.3 Pöytäkirjojen jakelu 

Kaikki kenttälajien vaatimat pöytäkirjakappaleet toimitetaan kokoontumispaikalle, josta 
lajisihteeri (tai muu lajinjohtajan määräämä henkilö) ne noutaa.  Juoksulajeissa 
lähdönsihteerin ja start refereen kappaleet toimitetaan kokoontumispaikan kautta ja muut 
kappaleet jaellaan. 
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 Pöytäkirjakopiota otetaan seuraavan taulukon mukaisesti: 

 

 

12.4 Tulosten tarkastaminen ja julkaiseminen 

Suorituspaikoilla tulospalvelujärjestelmään syötetyt ja tallennetut tulokset ovat virallisia vasta, 
kun 1. pöytäkirjaan kirjatut tulokset on tarkastettu ja verrattu tietokannassa oleviin tuloksiin. 
Tämän lopullisen tarkastamisen vastuu on tulospalvelulla. Poikkeamista on välittömästi 
otettava yhteyttä lajinjohtajaan ja lajisihteeriin oikean tuloksen varmistamiseksi. 
 
Kun tulokset on tarkastettu ja niissä ei ole havaittu virheitä, tulostetaan viralliset erä- tai 
lopputulokset. Viralliset tulokset kopioidaan ja julkaistaan välittömästi virallisella tulostaululla ja 
nettisivulla. 
 
Tulostaululle kiinnitettäviin tuloslistoihin tulee merkitä julkaisuaika minuutin tarkkuudella, sillä 
siitä ajasta alkaa virallinen 30 minuutin protestiaika.  
 

Eräjaot 

Kohde\Laji Juoksut 

Pituus / 3- 

loikka 

Korkeus /  

Seiväs Heitot 

Calling taulu 1 1 1 1 

Calling --> lähdönjärjestelijä/sihteeri 1 1 1 1 

Calling --> tuulimittari 1 

Calling --> urheilijakatos 1 1 1 

Calling --> optinen mittaus   1 

Calling --> start referee 1 

Ilmoitustaulu 1 1 1 1 

Kuulutus  1 1 1 1 

Tapahtumaohjaus  1 1 1 1 

Maalituomarit (käsiaika) 1 

Maalikamera 2 

Arkistokansio 1 1 1 1 

YLE / TV auto 5 5 5 5 

YLE / selostamot 6 6 6 6 

YLE / Studio 2 2 2 2 

YLE / kenttävaroittajat 1 1 1 1 

Yhteensä 24 22 21 22 
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12.5 Tulosten jakelu 

Tulokset

Kohde Kaikki lajit

Ilmoitustaulu 1

Palkintojen jako 1

Kuulutus 1

Arkistokansio / Tuomarineuvosto 1

YLE / Studio 2

YLE / xx 2

Muu media 2

Yhteensä 10  

 
 

12.6 Kalevan Malja-pisteiden laskeminen 

Suomen mestaruuskilpailuissa jaetaan Kalevan Malja-pisteitä, joka on seurojen välinen 
kaikkien SM-kilpailujen yhteispisteistä käytävä pistekilpailu. Kalevan kisoissa pisteitä jaetaan 8 
parhaalle urheilijalle sijalukujen mukaisesti 9,7,6,5,4,3,2,1 pistettä. Kilpailujen järjestäjien 
tehtävänä on laatia lajikohtainen luettelo jaettavana olleiden pisteiden jakautumisesta 
seurojen kesken sekä liittää se kilpailun viralliseen tulosluetteloon.  
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13 KILPAILUIDEN LÄPIVIENTIIN LIITTYVIÄ ASIOITA 

 

13.1 Tapahtumanohjaus 

 
Lajinjohtaja on radiopuhelimen kautta yhteydessä tapahtumaohjaukseen. 
Tapahtumaohjauksesta annettavia ohjeita tulee noudattaa. Mikäli sovittu kisa-aikataulu 
näyttää ylittyvän tai alittuvan, on siitä neuvoteltava tapahtumaohjauksen kanssa. 
 
Tapahtumaohjaus on koko ajan yhteydessä YLE:n ohjaajaan ja mahdolliset suoritusten pienet 
viivytykset johtuvat siitä, ettei samaan aikaan tule monella paikalla ratkaisevia suorituksia. 
Näin palvelemme niin tv-katsojia kuin kentällä olevaa yleisöäkin parhaalla mahdollisella 
tavalla. 
 

Tapahtumaohjaaja: Raimo Kallioniemi 
 

13.2 Urheilijoiden noutaminen suorituspaikoille 

Urheilijoiden noutaminen suorituspaikoille on kuvattu tämän ohjeen kohdassa 8.5 

 

13.3 Urheilijoiden esittelyt 

Kilpailijoiden esittely tapahtuu kenttälajien loppukilpailussa n. 5 min ennen lajin alkua 
suorituspaikoilla. Lajinjohtaja ja sihteeri järjestävät urheilijat suoritusjärjestykseen riviin 
näkyvälle paikalle nurmikenttä-alueelle (vasemmalta oikealle pääkatsomosta katsottuna) 
ennen esittelyn alkua. Esittelyn jälkeen laji on valmis alkamaan.  

 
Juoksulajeissa esittely tapahtuu lähtöpaikalla ennen lähtökomentoja (2,5 min ennen lajin 
aikatauluun merkittyä lajin alkamisaikaa). Esittelyn käynnistyvät tapahtumanohjaajan 
ohjaamina. 

 

13.4 Palkintojen jaot 

Palkintojenjaot suoritetaan erillisen aikataulun mukaisesti. Palkintojen jaot käynnistyvät 
tapahtuma-ohjaajan ohjaamana kilpailutilanteen mukaisesti (huom! palkintojen jaon aloitus 
saattaa siis siirtyä joitakin minuutteja eteenpäin) 
 
Palkintojen jaon vastuuhenkilö ilmoittaa palkintojen jakajat ja heidän tittelinsä radiopuhelimella 
tms. kuuluttajille ennen palkintojen jakoa. 
 
Lajin päätyttyä lajijohtaja ilmoittaa kolmelle parhaalle palkintojenjako ajan sekä palkintojenjaon 
kokoontumispaikan. Sekä kysyy voittajalta henkilökohtaisen valmentajan nimen ja ilmoittaa 
tämän radiopuhelimella tapahtumaohjaajalle. 

 

13.5 Toiminta juoksujen lähdössä 

Juoksujen lähtöjen tulee noudattaa mahdollisimman tarkasti aikatauluja. Vihellys lähtöön 
annetaan 2,5 minuuttia ennen lähtöä, jonka jälkeen urheilijat ehtivät riisua lämmittelyasunsa ja 
heidät ehditään esittelemään ennen lähtöä.  

Tapahtumaohjaajalta tulee tarkempia ajolista ennen kisoja. 

13.6 Toiminta kenttälajeissa 

Kenttälajit aloitetaan tarkasti aikataulun mukaan. Lähtöjen aikana ei kenttälajien suorituksia. 
Välittömästi vilppilähdön jälkeen kenttälajeissa yksi suoritus (lajijohtajan hyvä varoittaa 
suoritusvuorossa olevaa urheilijaa ennakkoon asiasta). 



Kalevan kisat 2016  
Toimitsijakäsikirja 23.6.2016  
   

 

 
- 30 - 

 

 
Kenttälajeja ei pääsääntöisesti keskeytetä palkintojen jakojen ajaksi. 

 

13.7 Kilpailuvälineiden kuljetukset kentälle 

 Kilpailuvälineiden kuljetukset on kuvattu tämän ohjeen kohdassa 10. 

 
 

14 TUOMARINEUVOSTO 

Kilpailuihin on SUL:n kilpailuvaliokunta nimennyt kolmen hengen tuomarineuvoston, joista yksi 
on nimetty ryhmän puheenjohtajaksi. Heidän tehtävänään on omalta osaltaan olla 
varmistamassa, että kilpailu/lajit viedään läpi kaikkien sääntöjen mukaisesti. Lisäksi he ovat 
lajien tuomaristolle tärkeitä yhteistyökumppaneita ja neuvonantajia. He voivat tarvittaessa 
toimia välittäjinä tuomariston ja kilpailijoiden välillä. Pääasiallisesti he kuitenkin kommunikoivat 
kilpailunjohtajan ja lajinjohtajien kanssa. Pääsääntöisesti he eivät suorituspaikoilla käytä 
päätösoikeutta, paitsi tilanteissa joissa he katsovat sen sääntöjen noudattamiseksi 
välttämättömäksi. Tuomarineuvosto käsittelee mahdolliset protestit ja heidän päätöksistään ei 
voi valittaa. 
 
Tuomarineuvosto päättää mm. karsintarajat ja rimankorotukset, moniotteluiden erät ja ryhmät, 
mahdollisen jatkoonpääsyn arvonnan. 
 
Tuomarineuvoston puheenjohtaja on Ari Honkanen  Muut jäsenet ovat Manne Willman ja 
Tapio Pesu 
 
 

15 PROTESTIT JA VASTALAUSEET 

Protestien käsittely tapahtuu IAAF:n säännön 146 ja SUL:n mestaruuskilpailusääntöjen 
kohdan 4 mukaisesti.  

 
Protestit, jotka koskevat urheilijan oikeutta osallistua kilpailuun, on tehtävä ennen kilpailun 
alkua tuomarineuvostolle tai sen puheenjohtajalle.   

 
Urheilijalla on kilpailun aikana mahdollisuus esittää lajinjohtajalle suullinen protesti/vastalause 
kilpailusuorituksesta tai sen päätöksestä. Tällaisen vastalauseen käsittelee lajinjohtaja 
välittömästi suorituspaikalla ja siitä eri peritä protestimaksua. Urheilijalla tai hänen 
edustajallaan on mahdollisuus valittaa lajinjohtajan tekemästä päätöksestä kilpailun 
tuomarineuvostolle. 

 
Protestit, jotka koskevat kilpailun tuloksia tai sen läpivientiä (tai lajinjohtajan tekemää suullisen 
vastalauseen ratkaisua), on tehtävä viimeistään 30 min kuluessa siitä, kun tulokset julkaistiin 
kisojen virallisella tulostaululla. Protestit on jätettävä kirjallisena kisainfoon ja sen yhteydessä 
on suoritettava 50 euron suuruinen protestimaksu, joka palautetaan protestin mennessä läpi. 
 
Protestit käsittelee kisoihin nimetty tuomarineuvosto, joka kuulee kaikkia asiaan liittyviä 
henkilöitä, mukaan lukien ko. lajinjohtaja ja mahdolliset muut tuomarit. Lisäksi heillä on 
mahdollisuus tutustua myös muuhun tapausta koskevaan materiaaliin (mm. mahd. 
videokuvat). Ellei kaikki saatavilla oleva materiaali tuo lajinjohtajan/kävelyn ylituomarin 
tekemään päätökseen lisäratkaisua, jää se voimaan. 

 
 

16 PALKINTOJEN JAKO 

Palkintojen jakaminen tapahtuu erillisen aikataulun mukaisesti. Palkittavat urheilijat ja 
voittajien valmentajat sekä palkintojenjakajat kokoontuvat palkintojenjakoa varten 15 min 
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ennen palkintojen jakoa palkintojenjaon kokoontumispaikalla (kartta). Palkintojen jako 
suoritetaan stadionin ison tulostaulun vieressä. Palkintojen jakoon siirrytään johdetusti 
palkintojenjakovastaavan johdolla. Palkinnot jakaa ennalta määritetyt palkintojenjakajat ja 
mahdolliset lajisponsoreiden edustajat.  
 
Kenttälajeja ei keskeytetään palkintojenjaon ajaksi. 
 
Palkintojen jaosta vastaa Esko Hassinen. 
 

17 DOPINGTESTAUS 

Kisojen aikana Suomen Antidopingtoimikunta (ADT ry.) saattaa tulla suorittamaan 
dopingtestejä. Dopingtestauspiste sijaitsee pääkatsomon alla olevassa tilassa. Suomen 
ennätyksen aikuisten sarjoissa tehneeltä urheilijalta vaaditaan negatiivinen dopingnäyte, jotta 
ennätys voidaan virallisesti hyväksyä. SE- ennätyksen tehtyään urheilijan tulee itse huolehtia 
dopingtestiin menosta lajin sääntöjen edellyttämällä tavalla. 
 
Saapuessaan kilpailupaikalle ADT ottaa yhteyttä kilpailunjohtajaan. Kilpailuorganisaatio on 
varannut ADT:n käyttöön tilat sekä 6 kpl saattajia. ADT ohjeistaa saattajat tehtäviinsä. 
 
 

18 MEDIA 

 

18.1 Median työskentelytilat 

Medialle on varattu oma palvelupiste, joka sijaitsee stadionin toisessa kerroksessa, kahvio ja 
kokoushuone (kyltit) 

Mediakatsomo sijaitsee maalinpuoleisessa A-katsomossa, katsomoon kulkeminen edellyttää 
Media -kulkulupaa. 

Jokainen urheilija poistuu stadionilta haastattelupisteen kautta, joka sijaitsee pääkatsomon 
maalin puoleisessa päässä. YLE:n haastattelupiste sijaitsee maalialueen viereisellä alueella. 

 

18.2 Valokuvaajat 

Valokuvaajien  käyttöön on varattu Press-liivit, jotka oikeuttavat sisäkentällä työskentelyyn. 
Press -liivejä on rajoitettu määrä. Valokuvaajien tulee noudattaa kisajärjestäjien ohjeita. 
Lajijohtaja opastaa tarvittaessa valokuvaajille turvalliset kuvauspaikat.  

 

18.3 YLE 

 YLE:n toimittajien työskentelypisteet sijaitsevat pääkatsomossa. 
 

18.4 Median palvelut 

Viestintä vastaa kisamateriaalin jakamisesta lehdistölle ja muille tiedotusvälineiden edustajille. 
Lehdistön tarvitsemat aikataulut, eräjaot, lähtölistat ja lopputulokset jaetaan median 
palvelupisteeseen. Näin tulospalvelutoimisto saa keskittyä vain hoitamaan omia tehtäviään.  
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19 KILPAILUJEN AIKATAULU (ALUSTAVA) 

 

http://www.kalevankisat16.fi/aikataulu  

 
 
 

20 LAJITIETOA 

 

20.1 Juoksulajit 

 

AITAJUOKSUT ULKORADOILLA 
Voimassa alkaen 1.1.2014 

       

       
       

Sarja Matka Aitoja Alkusileä Välit Loppu- Korkeus 

  /m /kpl /m /m sileä /m /cm 

              

M 110 10 13,72 9,14 14,02 106,7 

  400 10 45,00 35,00 40,00 91,4 

              

N 100 10 13,00 8,50 10,50 83,8 

  400 10 45,00 35,00 40,00 76,2 

 
 

ESTEJUOKSUT 

Voimassa alkaen 1.1.2013 

       

            

matka irtoeste vesieste kork./cm kork./cm 

/m /kpl /kpl naiset miehet 

          

3000 28 7 76,2 91,4 

     

 
 

20.2 Juoksujen eräjakojen periaatteet 

IAAF:n Sääntö 166   
Eräjaot, arvonnat ja jatkoonpääsy ratalajeissa 

 
Jatkoonpääsy 
 
Karsintakierrosten lukumäärä, erien lukumäärä kullakin kierroksella sekä 
jatkoonpääsyjärjestelmä kussakin vaiheessa tulee määrätä, jolleivat erityisen painavat syyt 
muuta vaadi, seuraavia taulukoita käyttäen: 
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JUOKSUJEN ERÄJAOT JA JATKOONPÄÄSY 
 

 
 

 
 

 
  

 
Rata-arvonnat 

  
4. Juoksumatkoilla 100 m:stä 800 m:iin ja viesteissä 4x400 m:iin asti, kun kilpailu 
käydään useampana kierroksena, radat arvotaan seuraavasti:  
 
(a) Ensimmäisellä kierroksella (alkuerissä) ja sääntökohdassa 166.1 mainituissa 
esikarsinnoissa kaikkien kilpailijoiden radat arvotaan yhtäläisesti;  
 
(b) Seuraavilla kierroksilla kilpailijat asetetaan ranking-järjestykseen edellisen kierroksen 
perusteella säännössä 166.3(b)(i) tai, 800 m:n kyseessä ollen, säännössä 166.3(b)(ii) 
kuvattua menettelyä noudattaen.  
 
Tämän jälkeen suoritetaan kolme arvontaa:  
(i) Yksi arvonta, koskien ratoja 3, 4, 5 ja 6, kyseisen erän neljälle ylimmäksi rankeeratulle 
urheilijalle tai joukkueelle;  
(ii) Toinen arvonta, koskien ratoja 7 ja 8, kyseisen erän viidenneksi ja kuudenneksi 
rankeeratulle urheilijalle tai joukkueelle; ja  
(iii) Kolmas arvonta, koskien ratoja 1 ja 2, kyseisen erän kahdelle alimmaksi rankeeratulle 
urheilijalle tai joukkueelle. 

 
Suoraan finaalina juostavat kilpailut 

  
8. IAAF:n säännön 1.1 kohtien (a), (b), (c) ja (f) alaisissa kilpailuissa yli 800 m:n pituisilla 
matkoilla, yli 4x400 m:n pituisissa viesteissä sekä missä tahansa kilpailussa, joka voidaan 
juosta suoraan loppukilpailuna, kaikki radat tai lähtöpaikat tulee ratkaista yhtäläisellä 
arvonnalla. 

 

20.2.1 Tulospalveluohjelmassa periaate pikamatkat 100 m-800 m: 

 
* Kun tiedetään varmistaneiden juoksijoiden määrä, niin luodaan kilpailukantaan oikea määrä 
juostavia eriä sekä jatkoonpääsy periaate (Q/q). 
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* Alkuerät: Apuna käytetään etukäteen laadittua ja päivitettyä a) ranking-listaa, jonka mukaan 
jaetaan b) sik-sak-menetelmällä, c) yhtäläisellä rata-arvonnalla (kuitenkin niin, että ei 

heikommasta alkaen samantasoisen eri seuran juoksijoiden kesken 
 
Finaalit arvotaan kv-sääntöjen mukaisesti. 
 

20.3 Rimankorotukset 

Julkaistaan ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. 
 
Korkeushyppy 

 
 
 

Seiväshyppy 
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20.4 Heittovälineet 
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21 KILPAILUORGANISAATIO  

 

Tuomarineuvosto:  Ari Honkanen (pj) 
  Tapio Pesu 

Manne Willman 
Kilpailun johtajat:  Yrjö Kelhä, Harri Heikkilä (kenttälajit), Jukka Sihvonen 

(juoksulajit) 
Tapahtuma-ohjaus: Raimo Kallioniemi 
 
Tekninen johtaja: Heikki Aura 
 
Toimitsijavastaava:  Carmilla Madetoja 
 
Välinetarkastus: Pekka Tolkkinen   
Optinen mittaus: Merijärvi / Pudasjärvi 
Kävelyn ylituomari: Anne Fröberg 
 
Lajijohtajat:    Keihäs:  Seija Saalismaa 
                      Moukari:  Mirjami Mehtomaa 
                       Kiekko:  Päivi Granö 
                       Korkeus:  Mikko Hassinen                       
 Seiväs:  Esa Koivikko / Juha Laakkonen 
                      Pituus / 3-loikka: Arja Lehto. Martti Svanberg, Sami Zerni 
                      Kuula:  Marjo Sjögren 
                      Kävelyt:  Tuula Korpela 
 Ottelut: Kari Jaatinen, Markus Niemelä 
 
 
Lähettäjät:   Kari Kokko (pj)  

Janne Sandqvist 
 Arto Lehtonen 
 Mikko Niininen 
 Jussi Talvitie 

 
Start Referee:  Eero Kulmala 
 
Kisatoimisto:  Mari Nousiainen 
Maalikamera:  Riku Hihnala, Mira Holappa 
 
Tulospalvelun johtaja Jarmo Oikarinen    
 
Kuuluttajat:   Juha Kylänpää (pj) 

Eero Hietapelto 
Riitta Maunula-Craycroft  

  Aki Tuovinen 
  Heikki Palosaari 
  Reijo Jokinen 
 
Calling:   Pia Kaitera 
Kilpailulääkäri: Juhani Junttila  
Ensiapu:   Satu Vaarala, puh. 040-7304153 
Palkintojenjako:  Esko Hassinen 
Kenttämestarit:  Jouko Hyvärinen 
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22 ALUEKARTTA 

 

22.1 Stadion lähiympäristöineen 

 

 
 
Liitteet: 

- kenttättälajit toimitsijaryhmät & layout 


