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TD-raportit



Yleistä

• Palautusprosentti melkein yhtä hyvä kuin edellisellä kaudella

• Raportit toimitettu pääsääntöisesti tallennettuna toivotussa muodossa -> Helpottaa seurantaa ja 
tallentamista

• Osittain käytetty vielä vanhaa raporttilomaketta

Kausi Järjestety kilpailut Palautuneet raportit

2019-2020 97 84 (86,6%)

2018-2019 169 155 (91,7%)

2017-2018 163 72 (44.2%)



Yleistä

• Osassa raporteista ei kaikkia pyydettyjä parametreja (osallistujamäärät, arvosanat, perustelut) ja 
osa täytetty edelleen käsin. 

• 14 raporttia jäänyt kokonaan palauttamatta

• Rullahiihtokilpailuista toimitettu ainoastaan 3 raporttia (12 kilpailua)!

• Muutama kisa missä ei ollut TD ollenkaan!



Kilpailujen yksilöinti

• Järjestetyt kilpailut
• Pystytty järjestämään ainoastaan 97 kilpailua!
• 34 kilpailua peruttu olosuhteiden takia (lumen puute tai pakkanen)
• 37 kilpailua peruttu Covid-19 takia (22%)

• Hiihtotapa
• Eniten järjestetty vapaan kilpailuja (61,5%)
• Hiihtotapa jouduttu välillä vaihtamaan viime hetkessä olosuhteiden takia

• Kilpailumuoto
• Eniten järjestetty väliaikalähtökilpailuja (väliaikalähtö 66,4%, sprintti 15,9%, yhteislähtö 7,5%)
• Suunniteltu kilpailumuoto ei ole aina pystytty järjestämään olosuhteiden takia, muutettu väli-

aikalähtökilpailuksi
• Lumiolosuhteet vaatinut järjestäjiltä ja TD:ltä luovuutta kilpailujen suunnittelussa ja läpiviennissä, on 

esim. järjestetty kilpailuja ns. formulalähdöillä ynm. 
• XCX-kilpailumuotoa kokeiltu onnistuneesti muutamalla paikkakunnalla. Kilpailumuodosta tullut hyvää ja 

rakentavaa palautetta!



TD-toiminta

• Ensimmäinen yhteydenotto tapahtuu pääsääntöisesti järjestäjän toimesta (67%).

• TD:t olleet aktiivisia ja käyneet ahkerasti tutustumassa kilpailupaikkoihin ennen kilpailua.



Kilpailurata

• Kilpailtu lyhyillä radoilla (keskiarvo 2,94 km)

• Jouduttu käyttämään paljon vaihtoehtoisia ratoja, myös FIS-kisoissa. Nousuparametrit ei aina 
tiedossa.

• Järjestäjät tehnyt valtavan työn kilpailuolosuhteiden luomiseksi! Olosuhteiden nähden järjestäjät 
hoitaneet radan kunnostaminen mallikelpoisesti.

• Kilpailtu usein tykkilumella ja/tai säilölumella (64% kilpailuista)



Organisaatio

• Organisaatiot yleensä varsin pienet ja eri vastuualueet joudutaan jakamaan hyvin pitkälti vain 
muutamien henkilöiden välillä -> Organisaatio on varsin haavoittuvainen.

• Avainhenkilöt osaavia ja motivoituneita tehtäviinsä, mutta ilmeisen ylikuormitettuja.

• Avainhenkilöiden varamiehet? Onko mietitty?

• Toimitsijoiden ikä ja määrä.

• Nuorempia henkilöitä pystytty rekrytoimaan eri tehtäviin mutta monen organisaation keski-ikä 
edelleen korkea.

• Varsinkin hiihtotapa- ja ratavalvontaan liittyvissä tehtävissä voisi olla enemmän toimitsijoita -> 
Työt voidaan jakaa vuoroihin eikä kukaan tarvitse seisoa samalla paikalla koko päivän!

• Miten saada uusia tekijöitä mukaan?



Tulospalvelu

• Tulospalvelu hoidetaan pääosin itse (67%)

• Eniten käytetään Extime (54%) ja Pirilä (11%) –softat

• Tulospalvelu toimii pääosin erinomaisesti (65%) mutta ongelmia esiintyy silloin tällöin.
• Lähtökellot

• Puutteelliset maalikamerat

• Tulosarkistolta puuttuu edelleen tuloksia

• FIS-kilpailuissa käytetty edelleen jonkin verran homologoimattomia laitteita.

• Online/live-tuloksen kanssa jonkin verran ongelmia, mutta sai myös paljon kiitosta silloin kun se 
toimi!

• Lähtöporttien käyttäminen sprinttien erissä? Poistaisi turhat spekulaatiot varaslähdöistä!



Turvallisuusjärjestelyt

• Turvallisuusjärjestelyt yleensä asianmukaiset mutta missä ovat turvallisuussunnitelmat? 15 
kilpailussa turvallisuussuunnitelma ei esitetty TD:lle.

• Ensiapuryhmä ei aina ollut paikalla, varsinkin virallisten harjoitusten aikana

• Aitaukset puutteelliset

• Ratavalvojien pieni määrä puhuttaa



Kokonaisuuden arviointi

• Suurin osa kilpailuista saanut kokonaisuutena arvosanan hyvä (42%) tai kiitettävä (55%). Tässä 
muutama kommentti:

• ”Erinomaisesti organisoitu kilpailu erittäin vaikeissa olosuhteissa.”

• ”Haasteellisessa lumitilanteessa saatiin pidettyä hyvin järjestetyt ja aikataulutetut kilpailut lyhyellä 
radalla.”

• ”Sitkeys palkittiin, kilpailut saatiin järjestettyä ja vietyä kunnialla läpi.”

• ”Järjestelyt olivat vaikeat lumiolosuhteen huomioiden hyvin suunniteltu ja toteutettu.”



Järjestäjän toiminta muilla osa-alueilla
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Järjestäjän toiminta muilla osa-alueilla

• Ennakkotiedottaminen (4,15)
• Ennakkotiedottaminen yleensä hyvällä tasolla mutta parannettavaakin löytyy. 

• Nettiin toivotaan enemmän tietoa ja hyvissä ajoin.

• Tiedottamisen tärkeys varsinkin haastavissa olosuhteissa, esim. mahdolliset muutokset, aikataulu, 
hiihdettävät matkat, suksien testaaminen, verryttely jne.

• Kilpailijainformaatio (4,10)
• Kilpailijainformaatio välillä vähäinen, esim. kilpailupaikalta/netistä ei löydy edes latukartta tai 

kilpailuohjeita.

• Tiedottamisen tärkeys haastavissa, ja nopeasti muuttuvissa, olosuhteissa. Milloin on latu auki? Missä ja 
milloin saa verrytellä/testata?

• Tiedotus ladulla verryttelystä ei aina mene kunnolla perille

• Protestien tekemisen sääntöjä ja menettelytapoja pitäisi ehkä kilpailuohjeissa tuoda paremmin esiin ja 
korostaa. Näin saataisiin mahdollisesti koetut virheet tai epäoikeudenmukaisuudet tuomarineuvoston 
viralliseen käsittelyyn.



Järjestäjän toiminta muilla osa-alueilla

• Huoltajat ja yleisö (4,01)
• Yleisöpalvelut välillä puutteelliset.

• Yleisöreitit ei merkitty aluekartalle ja/tai maastoon.

• Kielletyt alueet, sauvahuoltoalueet ja "no coaching" alueet tulisi merkata kartalle ja maastoon.

• Joukkueenjohtajien kokouksien osallistujamäärät alhaiset.

• Valitettavasti osalle hiihtäjille ja huoltajille radan sulkeminen tuntuu olevan tuntematon käsite.

• Sääntötuntemus ja noudattaminen (4,25)
• Tuntemus ja noudattaminen hyvä mutta välillä avainhenkilöiden sääntöjentuntemus myös puhuttaa.

• Hiihtotapavalvojia on koulutettava ja ohjeistettava paremmin. Mitä valvotaan? Millä kuvataan? Miten 
laitteet käytetään?

• Sprintin lähettäjä tulisi olla ammattitaitoinen ja kokenut, vähentää virhelähtöjen määrä.

• Hyvin harvoin tuomarineuvostolla on omat työskentelytilat.

• Tuomarineuvosto ei aina pidetä ajan-tasalla järjestelyjen etenemisestä ja muutoksista.



Järjestäjän toiminta muilla osa-alueilla

• Opastukset (3,91)
• Ladulla olevat opastukset usein pieniä, vaatimattomia eikä tarpeeksi selkeitä -> Muutama harmillinen 

harhaan hiihto tapahtunut johtuen opasteiden sekavuudesta.

• Kilpailukeskuksille paremmat opastukset, eri toimintoja välillä vaikea löytää. Varsinkin väliaikaisilla 
kilpailukeskuksilla kun kaikki toiminnot eivät välttämättä sijaitse stadionin läheisyydessä.

• Kilpailupaikoille ei opastusta! Oletetaan että kaikki tietävät missä kilpailupaikka sijaitsee…

• Pysäköinti ja liikenne (4,39)
• Turvallisuusriskit ei aina huomioida (tienvarsipysäköinti tai tien ylitykset parkkipaikan ja 

kilpailukeskuksen välillä)



Järjestäjän toiminta muilla osa-alueilla

• Kilpailukeskus (4,24)
• Väliaikaiset kilpailukeskukset ja stadionit -> Kaikki toiminnot eivät löydy!

• Ei ollut lämmintä tilaa!

• Hiihtostadion (3,97)
• Lumen vähyys haittasi! Rata kapea stadionalueella (lähtö- ja maalisuora).

• Stadionalueen suunnittelu ja toteutus (lähdön ja maalin sijoitus, kulkeminen), varsinkin väliaikaisilla 
kilpailupaikoilla, ei aina ollut paras mahdollinen tai edes sääntöjen mukainen.

• Maaliintulon jälkeinen turva-alue lyhyt.

• Kilpailun aikataulutus (4,49)
• Kilpailut usein jaettu "osiin" (esim. 8-14/16 -vuotiaat + loput) ja osien välillä tauko verryttelyä ja 

palkintojenjakoa varten. Koettu hyvänä ratkaisuna!

• Aikataulu välillä ollut liian tiukka -> Lyhyellä radalla liian paljon urheilijoita samaan aikaan



Järjestäjän toiminta muilla osa-alueilla

• Lämmittely ja testaus (3,60)
• Haastavista olosuhteista huolimatta verryttely ja suksien testaus yleensä pystytty järjestämään tavalla 

tai toisella, esim..

• erillisellä ladulla

• kilpailuladulla ennen kilpailua ja tauon aikana (hyvä aikataulutus)

• kilpailuladulla kilpailun aikana tietyllä ladunosuudella (numerolappu nurin päin käännetty) tai omalla kaistalla

• kilpailun aikana verryttely juosten

• Verryttely ja testaus kilpailuladulla kilpailun aikana aiheuttanut jonkin verran ruuhkaa ja jotain 
vaaratilanteita

• Tiedottamisessa puutteita! Missä ja milloin voi testata/verrytellä?

• Pesu- ja pukutilat, WC:t (3,91)
• Väli-aikaiset kilpailukeskukset -> Pesu tilat puuttuvat tai sijaitsevat kaukana kisapaikalta.

• Useampi kommentti, että on pesu- ja pukutilat ovat vähän pienehköt isolle henkilömäärälle.



Järjestäjän toiminta muilla osa-alueilla

• Kisaravintola (4,02)
• Väli-aikaiset kilpailukeskukset -> Puuttui kokonaan tai kaukana. Kauppa käy paremmin lähempänä 

tulostaulua!

• Ei lämpimiä tiloja eikä istumapaikkoja.

• Palkintojen jako (4,30)
• Yhdistetty kukitus ja palkintojenjako on todella hyvä ja toimiva käytäntö ja urheilijoiden mielessä. 

Laitevalmistajat eivät ole täysin tyytyväisiä siihen ettei urheilijat saaneet ottaa sauvat ja sukset mukaan 
palkintojen-jakoon (Suomen Cup ja SM-hiihdot).

• Palkinnot usein jaettu kahdessa eri osassa, nuorten sarjat ensin 8-14v ja loput kisojen jälkeen.

• Sijainti ei aina paras mahdollinen -> Kuuluvuus ja näkyvyys huono!

• Palkinnot kaikille! Saanut paljon kiitosta!



Järjestäjän toiminta muilla osa-alueilla

• Mediapalvelut, nettitulokset (4,17)
• Suomen Cup ja SM-hiihdoissa median edustajia palvellaan yleensä hyvin.

• Medialle ei ollut varattu työskentelytilaa stadionalueelta.

• Paikallislehdet ei tunnu aina huomioivan hiihtotapahtumat, vaikka heidät informoidaan tapahtumista.

• Online/live-tulokset saanut paljon kiitosta!

• Suhdetoiminta (4,21)
• Tapahtumien markkinointi hyvällä tasolla mutta parannettavaakin löytyy.



Muuta

• Viestijoukkueet
• Uusi ”kritisoitu” vajaita viestijoukkueita koskeva sääntö toimiva. Toteutus Vuokatilla hyvä ja maaliin 

hiihti eniten joukkueita moneen vuoteen.

• Fluorittomat kilpailut
• Fluorittoman voitelun kilpailuja testattu ja toteutus koettu hyväksi (Vuokatti).

• FIS-lisenssit
• Urheilijoilla ei aina ole FIS-lisenssiä, tai sitä ei ole aktivoitu, kun ilmoittautuvat FIS-kilpailuihin vaan 

hankkivat sen vasta sen jälkeen, kun ovat jo ilmoittautuneet kilpailuun.

• Käytös
• Nuorten urheilijoiden epäasiallinen käyttäytyminen (mm. sauvojen rikkomista ja alatyylin sanojen 

käyttöä) maaliintulon jälkeen puhuttaa.

• Kilpailijoiden, ja niitten valmentajien ja huoltajien, käytös tilanteissa, jossa kilpailija rangaistaan on 
välillä todella epäasiallista!



Muuta

• Millaista perinteisen hiihtoa halutaan edistää? Monissa paikoissa ei ole varsinkaan vähälumisina 
talvina perinteisen hiihtämiseen riittävän kovia maastoja, jolloin aikuisten miesten sarjoissa 
kilpailusta tulee helposti tasatyöntökilpailuja ja luistelusuksilla mentäessä houkutus luisteluun 
lisääntyy. Tehokkain keino olisi järjestää joihinkin ylämäkiin tasatyöntökieltoalueita.

• Nuorille oppia, että säännöt valvotaan ja rikkeistä huomautetaan ja annetaan sanktioita.



Varoitukset



Naiset

• Yhteensä 7 (2018-2019 10 )
• Hylkäys 1 (0)

• Ei seurannut kilpailureittiä 1 

• Kirjallinen varoitus 0 (4)

• Suullinen varoitus 6 (6)

• Estäminen 1 

• Hiihtotaparikkomus 3  (kaikki väliaikalähtökilpailuista)

• Asiaton kielenkäyttö toista kilpailijaa kohtaan 1 

• Varaslähtö 1 



Miehet

• Yhteensä 13 (2018-2019 35)
• Hylkäys 6 (8)

• Hiihtotaparikkomus 4 

• Hiihti virheellisen määrän kierroksia / Ei seurannut kilpailureittiä 2 

• Kirjallinen varoitus 3 (8)

• Hiihtotaparikkomus 2

• Estäminen 1

• Suullinen varoitus 4 (19)

• Hiihtotaparikkomus 4 (3 väliaikalähtökilpailuista)



Huomiot

• Rangaistukset yleisen ja yhteisen linjan mukaisia.

• Miesten sarjoissa jaettu tänä vuonna huomattavasti vähemmän suullisia ja kirjallisia varoituksia 
kuin edellisenä vuonna.

• 6 varoitusta vuorohiihtoalueen huomiotta jättämisestä.

• Vuorohiihtoalueen huomiotta jättämisestä erilaiset rangaistukset. Annettu sekä hylkäyksiä että 
suullisia varoituksia, mutta ei kirjallisia varoituksia.

• 6 suullista varoitusta hiihtotaparikkomuksesta väliaikalähtökilpailussa (ICR 343.8.1 & 352.1.1.1)

• TD-raporttien perusteella annettu jonkin verran ”epävirallisia” suullisia varoituksia, jota ei ole 
virallisesti raportoitu liitolle.



ICR 343.8.1 – Perinteinen hiihtotapa

• In Interval Start competitions and Sprint qualification any violation of classical technique (for 
example skating strides to maintain or increase the speed) will be considered to affect the results 
(due to improved time and better FIS points caused by the skating), and the jury will apply the 
appropriate sanction regardless of the time difference between skiers, even for a winning athlete.



ICR 352.1.1.1 – Päätöksentekokaavio*

• The following decision chart must be used when deciding on a sanction:

* Lievä hiihtotaparikkomus perinteisen väliaikalähtökilpailussa



Valitukset



Valitukset

• Valituslautakunnalla useampi tehtävä
• Suomen Cup, Vantaa - Aikainen lähtö miesten viestissä

• SM-hiihdot, Vöyri - Viktor Mäenpään hylkääminen

• Nuorten SM-hiihdot, Kontiolahti - Jälki-ilmoittautumismaksut

• Oulun Hiihtoseura - Seuramuuton esteettömyystodistus

• Näiden lisäksi useampi yhteydenotto liittyen mm
• Osallistumisoikeudet

• Ala-ikärajat (viestit)

• Jälki-ilmoittautumiset

• Osallistumismaksut (ylärajat)

• Osallistumismaksujen palauttaminen



Kysymykset?



Kiitos!


