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TD-raportit

Yleistä

• Seurantajärjestelmä ja raporttien karhuaminen parantanut 
merkittävästi palautusprosenttia

• Raportit palautuneet pääsääntöisesti tallennettuna toivotussa 
muodossa, mikä osaltaan helpottanut seurantaa ja tallentamista

• Osassa raporteista ei kaikkia pyydettyjä parametreja 
(osallistujamäärät, osa täytetty edelleen käsin)

• Osittain käytetty vielä vanhaa raporttipohjaa

Kausi Järjestetyt kilpailut Palautuneet raportit

2018-2019 169 155 (91,7 %)

2017-2018 163 72 (44,2 %)
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Yleistä

• 14 TD-raporttia jäänyt kokonaan palauttamatta (ei mitään vastausta)
• 7 pitkän matkan hiihdoista, näistä 3 kilpailussa ei lainkaan TD:tä. Toisaalta 

myös muutama todella erinomainen TD-raportti pitkänmatkan kilpailuista 
(Jyväskylä Ski Marathon, BotniaVasan, Oulun Tervahiihto, Lapponia)

• 7 kansallisista kilpailuista
• Raporteista saatava info ja sen tarpeellisuus

• Hyvää
• Kilpailijamäärät
• Kilpailun läpiviennin kuvaukset kiitettävän informatiivisia

• Lisäinfoa
• Lumetusjärjestelmä ja/tai lumen säilöntä/varastointi
• Turvallisuusosioon selkeä kysymys (esim. oliko vaaratilanteita?)

Huomiot

1. Päällekkäisten kilpailujen järjestäminen
• Yhtenä viikonloppuna EI pidä järjestää päällekkäisiä kilpailuja
• Ei FIS-kilpailuja samaan viikonloppuun, eikä kansallisia samalla alueella
• Osallistujapula
• Kilpailulupamaksut / kilpailun tuotto

2. Palkintojenjako
• Yleisesti ottaen oltu tyytyväisiä, kun palkinnot on jaettu kahdessa osassa
• Ko. taukoa mahdollista hyödyntää latujen testaukseen, koska monissa 

kilpailukeskuksissa puutetta lumesta
• Taloudellinen hyöty palkintojenjakotauosta (kioskimyynti)
• Kehuja siitä, että kaikki alle 12 v sarjojen osallistujat palkitaan
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Huomiot

3. Latukonekuskien koulutuksen tarve erityisolosuhteissa
• Kosteasta jäiseksi muuttuva keli
• Ladun kunnostus vähäisen lumen olosuhteissa (jottei hiekka nousisi esiin)
• Perinteisen ladun linjaukset, aloitukset ja lopetukset

4. KLL
• Kun ovat erillinen oma kilpailunsa, voidaan pitää myös homologoimattomilla radoilla
• Tärkeä, että jatkossakin KLL-kilpailuihin nimetään TD (yli 400 kilpailijaa / pv)

5. Vuorohiihtoalueet
• Positiivista palautetta usealta TD:ltä eritasoisista kilpailuista
• Negatiivista palautetta erityisesti pitkänmatkan hiihdoissa kilpailevilta urheilijoilta
• Negatiivista palautetta tiedottamisen puutteesta ja ajoituksesta

Huomiot

6. Takaa-ajolähtö
• Tulisiko asettaa prosentuaalinen aikaraja, mikä tulee alittaa, jotta voi jatkaa toiseen 

osaan (kierroksella ohitettavat –sääntö, TV) ?
• Aaltolähdöt ja niiden logistiikka

7. Erilaisten kilpailumuotojen järjestäminen
• Eniten järjestetään yhä väliaikalähtöjä
• Kokemus muiden kilpailumuotojen järjestämisestä vähäistä
• Pitäisikö järjestää lisää koulutusta eri kilpailumuodoista sekä luoda järjestelmä, mikä 

kannustaa järjestämään myös muun tyyppisiä kilpailumuotoja?
• Etelä-Suomen sprinttikisa (Marjon Hiihdot) erinomainen esimerkki, missä kaikki 

pääsivät hiihtämään kaksi starttia
• Ski cross –kisat, Tour de Vuokatti, alamäki/ylämäki –kilpailut, parisprintit
• Lasten vapaan hiihtotavan kilpailuihin aina myös perinteisen hiihtotavan latu
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Huomiot

8. Pakkanen puhutti
• Pakkasrajojen selkiyttäminen, päivittäminen (erityisesti lapset ja nuoret, 

veteraanit)

9. Viestit
• Lähtöjärjestelyt vapaan viestissä (lähtökaistat vs. lähtöladut)
• Vaihto-alueen järjestelyt ja pituus, logistiikka
• Vajaat viestijoukkueet

10. Tulospalvelu
• Livepalvelua ollut jo monessa paikassa! Loistavaa palautetta tullut tästä.

Huomiot

11. Lämmittely
• Useassa paikassa hyödynnetty aiemmilta kausilta hyväksi havaittua tapaa: lämmittely 

numerolappu väärinpäin käännettynä
• Kilpailun aikataulutus niin, että tauolla esim. palkintojenjako ja mahdollisuus latuihin 

tutustumiseen
• Kilpailuorganisaatioiden ohjeistaminen lämmittelystä ja sen järjestelyistä

12. Tiedottaminen
• Sosiaalisen median hyödyntäminen enenevässä määrin
• Kuntohiihtäjien tiedottaminen kilpailutapahtumista (positiivisuus -> Kun järjestetään 

kilpailujakin, ovat olosuhteetkin kunnossa)
• Paikallislehdet – tapahtuman ja oman lajin markkinointi, loistava tiedotuskanava 

somen lisäksi
• Kilpailuohjeet ajoissa nettiin, muutosten tiedotuksessa puutteita
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Varoitukset

Naiset

• Yhteensä 9 (2018 / 5)
• Hylkäykset 0 (4)
• Aikasakot 0 (1)
• Kirjalliset varoitukset 4 (0) 

• estäminen (1)
• varaslähtö (2)
• ei pyrkinyt parhaaseen mahdolliseen suoritukseen (1)

• Suulliset varoitukset 5 (0)
• hiihtotaparikkomus (4)
• estäminen (1)
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Miehet

• Yhteensä 36 (2018 / 23)
• Hylkäykset 8 (11)

• ei seurannut merkittyä reittiä (5)
• hiihtotaparikkomus (2)
• sääntöjen vastainen suksien vaihto (1)

• Kirjalliset varoitukset 9 (5)
• varaslähtö (2)
• estäminen (1)
• hiihtotapa (4)
• ei seurannut kilpailureittiä (1)
• liian pitkät sauvat (1)

Miehet

• Aikasakot 0 (3)
• Suulliset varoitukset 19 (4)

• hiihtotapa (17)
• vaaratilanne verrytellessä (1)
• estäminen (1)
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Huomiot

• Rangaistukset nyt kokonaisuutena paremmin yleisen ja yhteisen linjan 
mukaisia

• vähemmän hylkäyksiä
• enemmän sanktioita hiihtotavasta (suullinen/kirjallinen)
• edelleen useampia hylkäyksiä, koska ei hiihtänyt merkittyä reittiä

• Valituslautakunnalle useampi tehtävä
• Pärmäkoski - Rovaniemen Suomen Cup
• Vilppilähdöt - Nuorten SM-hiihdot

TD-toiminta
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Tulevaisuus

• Miten kilpailussa esiin tulevat ongelmatilanteet ratkaistaan, jos on 
kokematon kilpailunjärjestäjä, eikä kaikkiin kilpailuihin nimetä 
jatkossa TD:tä?

Kiitos!
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