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STATISTIIKKAA

Saapuneet TD-raportit / järjestetyt kilpailut

2/2 MC Ruka
MC Lahti

1/1 SC Cup Vuokatti
1/1 Nuorten PM-kilpailut Vuokatti
3/3 Suomen Cup (Rovaniemi, Vöyri, Ruka)
2/2 SM kisat yleinen (Vantaa ja Taivalkoski)
2/2 SM kisat nuoret (Iisalmi ja Tampere)
2/2 SM kisat Veteraanit normaali + pitkämatka 

(Alavieska ja Jyväskylä)
1/1 HS-loppukilpailu Kuhmo
8/15 FIS kilpailut (raportit palautuneet vain FIS online )
69/134 Kansalliset kilpailut ( erillinen selvitys liitteenä)
26/? Piirin kilpailut ( pm-hiihdot, maakuntaviestit)
3/? Rullahiihdot



Toimenpiteet raporttien palautumiseksi

� Seurantajärjestelmä
o Allekirjoittanut vastuullisena

� Tallennusmuodon yhtenäistäminen
o kilpailun numero_TD-raportti_kilpailun nimi_pvm

esim: 013_TD-raportti_LempäälänKansalliset_2.12.2017



TD-raportit - sisältö

TD-raporteissa ei ole yleisesti ottaen paljon kirjallista palautetta
� hyöty kilpailunjärjestäjälle?
� antaako TD/ tuomarineuvosto palautetta kilpailunjärjestäjälle 

muulla tavalla?
� siirtyykö tieto ja huomiot?

o Raportit tärkeitä, ettei vuodesta toiseen toistettaisi samoja 
virheitä 

o Tavoitteena kilpailutapahtuman kehittäminen
o Esim. Hollolan kansallisten huomiot 

-> tulevalla kaudella HS-loppukilpailut 
EA, äänentoisto, ratavalvonta

� pitäisikö FIS-kilpailujen osalta olla online-raportin lisäksi pieni 
kotimainen liite (ei välttämättä koko raportti) tiedonkulun 
parantamiseksi ja kilpailun kehittämiseksi?

� Pieniä muutoksia/lisäyksiä tehty nykyiseen raporttilomakkeeseen
o Kilpailijoiden määrä, kehitysehdotukset

� TD-raporttilomake 2018 löytyy osoitteesta:
https://www.hiihtoliitto.fi/maastohiihto/maastohiihto/td-toiminta/lomakkeet/ 



Kotimainen varoituslista

Naiset (yhteensä 5):

4 DSQ
� ei seurannut merkittyä reittiä

1 aikasakko
� varaslähtö

Miehet (yhtensä 23):

11 DSQ   
� ei seurannut merkittyä reittiä (4)
� hiihtotaparikkomus (2)
� liian pitkät sauvat (1)

5 kirjallista
� hiihti väärällä numerolla (2)
� hiihti ilman transponderia (1)
� varaslähtö sprintissä (1)
� ei seurannut kilpailureittiä (1)

3 aikasakkoa
� varaslähtö takaa-ajo (1)
� varaslähtö väliaika-lähtö (1)
� liian pitkät sauvat (1)

4 suullista
� hiihtotapa (2)
� ei seurannut merkittyä reittiä (2)



Yleisiä huomioita

� SM-kilpailuissa ja muissa televisioitavissa kilpailuissa   
(erityisesti sprintit) TDn ja jonkun toisen tuomarineuvoston 
jäsenen on seurattava kilpailua TV-autossa, jotta tarvittaessa 
tilanteisiin pystytään reagoimaan ja mahdollista sanktioista 
pystytään päättämään riittävän nopeasti
o Varmistettava myös välitön yhteys lähdössä/maalissa 

olevaan tuomarineuvoston jäseneen

� Joukkueenjohtajien kokouksen aikataulu tulee miettiä 
suhteessa kilpailunjärjestäjän/ tuomarineuvoston työskentelyn/ 
kilpailupaikkakunnan majoitusjärjestelyjen osalta.
o Materiaali tulee valmistella ajoissa
o Huomioitava kuluvan päivän kilpailu + jo seuraava 

kilpailupäivä

� SM-tasoisista kilpailuista jää loppuraportit saamatta
o Myös TD:n hyvä muistuttaa kisajärjestäjää raportin 

tekemisestä



Yleisiä huomioita

� Osanottajien vähyys huolestuttaa 
o mainita useammassa raportissa

� Yhteislähtöjen valmistelut tulee tehdä huolellisesti 
o miten ohjata hiihtäjät oikeille paikoilleen,
o numerointi mietittävä loogisesti etukäteen

� TD-liivien ja kilpailunjärjestäjien tunnusliivien käyttö tärkeää, jotta 
tunnistetaan organisaatio ja sen toimijat

� Lumetukseen panostettu useilla paikkakunnilla, mitä ilman monet 
kilpailut jäisivät pitämättä

� Turvallisuuteen kiinnitetty useammassa raportissa huomiota 
o vaativat laskut, puiden/kivien/ paalujen yms. päällystäminen

� Tehtävien delegointi
o erityisesti kilpailunjohtajalla on monessa paikassa 

(liian?)paljon vastuualueita



Pooliyhteistyö

� Yhteistyön parantamiseksi järjestetty kauden alussa 
poolikokous, missä sovittu tulevan kauden yhteistyöstä 
(Jukka Tahkola)

� Ei tarvetta erilliselle poolikokoukselle kaikkiin 
kilpailuviikonloppuihin

� Tieto joukkueenjohtajien kokousmateriaalista Whatsapp-
ryhmään 
o Mikäli et ole ryhmässä, tieto Annmarille, niin lisätään

� Tieto myös viimehetken muutoksista mm. latujen 
ajamisesta

� Pooleilta voi kysyä mielipidettä latujen kunnostamiseen 
liittyen

� Poolikoppien leveys puhututti
� Kulunvalvonta riittävän ajoissa, jotta saavat autonsa 

parkkiin koppien lähelle



TD kulukorvaukset

� TD-kulukorvaukset on tiedotettu kilpailunjärjestäjille heidän 
koulutuksessaan aiemmin syksyllä

� Yhtenäinen käytäntö epäselvyyksien välttämiseksi
� Alla oleva yhteenveto löytyy SHL sivuilta: 

TD:n ja TD-assistentin kulukorvaukset (hallituksen päätös 
20.11.2017

o Kansalliset ja monikansalliset kilpailut
- matkakorvaus verohallinnon mukaan (0,42 €/km vuonna 2018)

o Suomen Cup, kotimaiset mestaruuskilpailut (ei FIS-kisat)
- matkakorvaus verohallinnon mukaan (0,42 €/km vuonna 2018)
- päiväraha verohallinnon mukaan (42 €/päivä vuonna 2018)

o FIS-kilpailujen matkakorvaukset ja päivärahat FIS:n mukaan 
(ICR 304.1.1)



Radan kunnostukseen liittyviä huomioita

� Radan kunnostus sää olosuhteista riippuen yleensä optimaalisin 
illalla /yöllä 
o tärkeää keskustella etukäteen kilpailunjärjestäjän kanssa 
o Huomioitava mm. kaupungin työntekijöiden työsopimukset 

� Virallisissa harjoituksissa latu tulee olla merkintöineen kilpailua 
vastaavassa kunnossa
o Erityisesti käännöstekniikka /diagonaali –alueet, latujen aloitus 

ja lopetus, muut opasteet

� Latupartion käyttö
o tarve tuli esille useammassa raportissa ja tähän ei oltu 

varauduttu (perinteisen kisa + lumisade) 
o Tärkeää varmistaa etukäteen ja tehdä suunnitelma 

sääolosuhteiden vaatimusten mukaan

� Veryttely ennen kilpailua pienemmissä kilpailuissa numeroliivi 
väärinpäin käännettynä (valvonta)
o Voi käyttää myös isommissa kisoissa, kun on huonot 

lumiolosuhteet ja halutaan säästää latua



Kilpailun kulkuun liittyviä huomioita

� Äänentoiston ja kuulutuksen toimivuus ja sujuvuus on yksi 
tärkeimmistä elementeistä hyvän tapahtuman järjestämisessä. 
o osassa paikoista tulokset viedään paperilla kuuluttajalle!! 
o Tämän päivän tapahtumissa kuuluttajalla tulisi olla online-yhteys 

tulospalveluun, jotta tapahtumia voidaan selostaa reaaliajassa

� Myös reaaliaikainen tulospalvelu koetaan nykypäivänä tärkeäksi
� Käsiajanotto pelasti kuluneellakin kaudella monessa tapahtumassa 

tulospalvelun
� Kriisitiedottamisen suunnittelu etukäteen

� Kilpailujen www-sivut ajoissa ja ajan tasalla
o tiedotus esim. palkintojenjaon aikataulusta ja palkittavien 

määrästä (aikataulun suunnittelu tärkeää)
o ennakkotiedottaminen ollut monessa paikassa myös hyvää!

� Esimerkki järjestäjästä johtuneesta lähdöstä myöhästymisestä: 
netissä ollut  jonkin aikaa lähtöaikojen osalta virheellinen 
lähtöluettelo, jonka vuoksi muutama kilpailija myöhästyi omasta 
lähdöstään. Tuomarineuvosto antoi kilpailijoille luvan hiihtää toisella 
lähtöajalla



Toimenpiteitä toiminnan kehittämiseksi
(edellä esitettyjen lisäksi)

� Hiihtotapavalvonnan tueksi kirjallinen ohjeistus + 
videomateriaali
o Vastuullisena allekirjoittanut
o Lopputuotos liiton sivuille
o Tavoitteena toiminnan yhtenäistäminen

� Joukkueenjohtajien kokoukselle valmis powerpoint-pohja
o Vastuullisena Jussi Prykäri
o Lopputulos liiton sivuille
o Tavoitteena kokousmateriaalin yhtenäistäminen sekä 

valmistelujen tukeminen



Toimenpiteitä toiminnan kehittämiseksi
(edellä esitettyjen lisäksi)

� Pitkänmatkan kilpailuille nimetään sääntöryhmään oma 
vastuuhenkilö tulevalle kaudelle
o Vastuullisena sääntöryhmän pj
o Tavoitteena toiminnan koordinointi , yhtenäistäminen ja 

kilpailutoiminnan tukeminen

� Rullahiihtokilpailuille nimetään sääntöryhmään oma 
vastuuhenkilö tulevalle kaudelle
o Vastuullisena sääntöryhmän pj
o Tavoitteena toiminnan koordinointi , yhtenäistäminen ja 

kilpailutoiminnan tukeminen


