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TD –raportit kaudelta 2015-2016

 Yhteensä kauden aikana saapunut                    

124 TD-raporttia käsittäen SM-tason, Suomen 

Cupin ja Kansalliset kilpailut

 Raporteista kerätty palaute 
o Mauno Peltokoski, Hiihtoliitto, TD-ryhmä

 Esittelen ne toimenpiteet ja kehitysehdotukset, 

mitä raporttien perusteella on lähdetty 

työstämään



Palautteet ja niiden perusteella tehdyt 

kehittämistoimet

 Kilpailujen nettisivut 

 Luettavuudessa, selkeydessä ja löydettävyydessä ollut puutteita

 Nuorten SM-kilpailuihin ja Hopeasompa-kilpailuihin on rakennettu 

valmis nettisivupohja, mitä kilpailunjärjestäjät voivat itse täydentää 

omilla tiedoillaan

o http://www.nuortensmhiihdot.fi/

o http://www.hopeasompa.fi/

 KLL- kilpailuihin ilmoittautuminen

 Ilmoittautumisissa on ollut hankaluuksia, koska poikkeaa 

normaalista protokollasta. Ilmoittautumisia tullut kouluilta, kunnilta, 

seuroilta, vanhemmilta

 Ilmoittautumisten selkiyttämiseksi ja päällekkäisyyksien 

välttämiseksi Jorma Tuomimäki on yhtenäistänyt 

ilmoittautumiskäytäntöä KLL-kilpailujen osalta

 Käytetään KLL:n omaa järjestelmää, mistä tiedot saatavissa kuten 

Kilmosta

http://www.nuortensmhiihdot.fi/
http://www.hopeasompa.fi/


RULLAHIIHTO -KILPAILUT

 Rullahiihtokisoja on toivottu lisää

 Kilpailujen taso, radat ja järjestelyt ovat vaihdelleet varsin 

paljon

 Tahtotila kehittää kilpailuja koko lajin kehittämisen kannalta

o Sprintit, ylämäkihiihdot, normaalimatkat

o Massahiihtotapahtumat esim. Oulun Tervahiihto

 FIS:n sääntökomiteassa lähdetty osaltaan kehittämään 

rullahiihtokilpailuja kansainvälisesti eteenpäin

 Suomesta ollut erittäin pieni osanotto kansainvälisesti 

esim. MC-kilpailuissa ei lainkaan osallistujia Suomesta

(Turkin ja Armenian kanssa samoissa)!!!!



TOIVEITA KILPAILUNJÄRJESTÄJILLE

 Selkeät ilmoittautumisohjeet

 Yhteislähtökisoja ja puistohiihtoja toivotaan lisää

 Palkintojenjakoon toivotaan juhlavuutta, 

arvokkuutta sekä  mm. koordinoinnin parantamista 

kuuluttajan ja palkintojen jakajan välillä

 Tehtävien jaon ja delegoinnin parantaminen 

organisaation sisällä

o Ei liikaa tehtäviä yhdelle henkilölle

o Organisaatiokaavion luominen

o Selkeät työnkuvat, päällekkäisten toimintojen 

välttäminen



 Lämmittely ja suksien testaus on oleellinen osa hiihtokilpailua

 Tämän päivän vaatimukset ovat erilaiset kuin ennen

o Paritestaus aikuisten sarjoissa

o Perinteinen liukutestaus nuoremmilla

o Erilaiset vaatimukset perinteisen ja vapaan hiihtotavan 

kilpailuissa

 Lumen puute usein ongelma

o Mietittävä etukäteen, miten organisoidaan, ohjeistetaan ja 

valvotaan

 Suksien testaus ja lämmittely huomioitava jo ratoja 

kunnostettaessa 

o Leveämpi lumialue, minne voi laittaa suksia (hiihtokoulut 

voivat hyödyntää)

o Alue, missä on mahdollista kääntyä

o Alue, missä mahdollisuus hiihtää kilpailuladun sivussa, 

kilpailuolosuhteissa

SUKSIEN TESTAUS JA LÄMMITTELY



KILPAILUNJÄRJESTÄJÄN 

OPAS

 Useita vuosia ollut toive, että kilpailun järjestäjät saisivat lisää 

konkreettista tietoa kilpailujen järjestämiseen liittyvistä asioista

 Oppaan on tarkoitus olla elävä dokumentti, joka kehittyy ja 

täydentyy matkan varrella saatujen kokemusten ja palautteen 

myötä

 Tavoitteena on ollut luoda käsikirja, minkä avulla voidaan 

siirtää ns. hiljaista tietoa seurojen sisällä ja seurojen välillä

 Voidaan käyttää kaikissa kilpailuissa soveltuvin osin

 Opasta ei ole tarkoitus noudattaa sanatarkasti vaan sieltä voi 

ottaa vinkkejä omaan tapahtumaan ja omiin olosuhteisiin 

tarpeen mukaan

 Auttaa hahmottamaan paremmin niitä kokonaisuuksia ja 

yksityiskohtia, mitä hiihtokilpailun järjestämisessä tulee 

huomioida hakuprosessista käytännön toteutukseen



KILPAILUNJÄRJESTÄJÄN 

OPAS

Sisältö: 

1. SM-tason kilpailun hakeminen

2. SM-tason kilpailun järjestäminen 

3. Kilpailutapahtuman suunnittelu

4. Kilpailun järjestelytoimikunta

5. Ajanotto ja tulospalvelu hiihtokilpailuissa

6. Viestintä- ja mediapalvelu

7. Tapahtuman ilme ja ennakkomarkkinointi 

8. Kuulutus ja äänentoisto hiihtokilpailuissa



KIITOS 

Antamastanne palautteesta  ja raporteista!

Tehdään yhdessä entistä parempia tapahtumia …

… kohti loistavia MM-kotikisoja Lahdessa 2017!


