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Puheenjohtajan terveiset
Katsaus viime kauteen
Viime jäsentiedotteessa puhuin, että edellinen kausi oli tuloksellisesti mäkihypyn osalta yksi
Suomen mäkihyppyhistorian huonoimpia. Mennyt kausi oli sitten kaikkien aikojen pohjanoteeraus
suomalaisessa mäkihypyssä. Tilastot näyttävät karua tosiasiaa. Vain kaksi suomalaista mäkihyppääjää keräsi maailman cupin pistetä; Antti Aalto 13 pistettä ja sijoitus maailman cupin yhteispisteissä sijalla 54. Eetu Nousiainen 6 pistettä ja sijoitus maailman cupin yhteispisteissä sijalla 66.
Olympiakisoissa Pyeongchangissa parhaan suomalaissijoituksen nappasi vanha konkari Janne
Ahonen sijoittuen ison mäen HS 140 sijalle 27. ja oli ainoana suomalaisena mukana toisella
kierroksella. Ei niin paljon huonoa, ettei jotain positiivistakin. Ilahduttavaa oli huomata, että nuori
ensikertalainen olympialaisissa Ounasvaaran Andreas Alamommo oli ison mäen kilpailun toiseksi
paras suomalainen sijalla 34. ja pienessä HS 109 mäessä paras suomalainen sijalla 38. Ilahduttavaa
oli myös toisen ensikertalaisen olympialaisissa Puijon Eetu Nousiaisen pääsy pienenmäen
joukkueeseen ja pääsyyn karsinnasta itse kilpailuun sijoittuen siinä sijalle 49. Positiivisena
tuloksena ei myöskään tule unohtaa Andreas Alamommon Nuorten MM-kisojen 7. sijaa henkilökohtaisessa kilpailussa.
Naisten/tyttöjen osalta niin ikään kausi meni kaksijakoisesti. Maailman cup edustajamme Julia
Kykkänen väläytteli kauden alussa hyviä tuloksia, mutta kauden edetessä hyppy polki paikallaan
eikä hyviä sijoituksia kaudella nähty. Maailman cupin kokonaiskilpailun 25. sija ja Olympialaisten
23. sija kertoo, ettei edistystä edelliseen kauteen ole juurikaan tapahtunut. Positiivista on
kuitenkin huomata, että toinen kansainvälisen tason naiskilpailijamme, vasta 15-vuotias Lahden
Julia Tervahartiala kävi kartuttamassa kokemusta Nuorten MM-kisoissa ja sijoittuen siellä hienosti
sijalle 39.
Itävaltalaisen päävalmentaja Andreas Mitterin kausi jäi vain kahden vuoden mittaiseksi ja uudeksi
päävalmentajaksi on tulevaksi kaudeksi valittu viime kauden kakkosvalmentaja Lauri Hakola.
Onnea ja menestystä matkaan Laurille, jonka tehtävä on melko haastava.
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Yhdistetyn osalta mennyt kausi oli edelleen nousujohteinen. Yhdistetyn joukkue keräsi yhteensä
1397 maailman cupin pistettä, joka on todella hyvä määrä moneen vuoteen. Hirvosen Eeron viisi ja
Herolan Ilkan yksi podium-paikka (kolme parasta) kertoo sekin tosi hyvästä yhdistetyn tasosta tällä
hetkellä. Maailman cupin lopputuloksissa Eero 6. ja Ilkka 10. sekä kuusi urheilijaa keräsi maailman
cupin pisteitä kertoo yhdistetyn tason laajuudesta.
Olympialaisten tulostaso jäi aavistuksen vaisuksi, vaikka Eero ottikin molemmissa mäissä 6. sijan
Ilkan ollessa pienen mäen 8. ja ison mäen 18. Joukkuemäestä odotettiin myös hieman parempaa
tulosta kuin 6. sija.
Nuorten MM-kisoissa yhdistetyn pojat eivät hätyytellyt kärkisijoja, mutta saivat erittäin tärkeää
kokemusta. Vaasan, Ylistaron Kilpaveljiä edustava Otto Niittykoski oli parhaana suomalaisena HS
106 + 10 km kilpailussa sijoittuen sijalle 27. ja HS 106 + 5 km kilpailussa sijoittuen sijalle 26. Oton
lisäksi kannattaa seurata seuraavia nuoria tulevia yhdistetyn maailman cup edustajia; Wille ja
Waltteri Karhumaa Ounasvaaralta, Atte Kettunen Jyväskylästä ja Jesse Pääkkönen Puijolta.
Kevään Seuraneuvottelupäivät
Kevään Seuraneuvottelupäivät pidettiin 27.−29.4.2018 Jyväskylässä. Päivillä käytiin läpi ja
keskusteltiin seuraavista asioista:
1.

Mäkihypyn ja yhdistetyn johtoryhmän jäsenten esittäytyminen ja kuuleminen
erovuoroisten tilalle. Erovuoroisten tilalle kuultiin Siilinjärveltä Jari ja Niina Meisiä,
Suonenjoelta Toni Hännistä, Lahdesta Pekka Tervahartialaa ja Marko Seppästä.
Erovuoroisten tilalle johtoryhmään valinnan tekee SHL liittovaltuusto tulevassa
kokouksessaan.

2.

Mäkihypyn ja yhdistetyn valmennusjärjestelmän kehittäminen seuratasolla. Ossi-Pekka
Valtan ja Olli Muotkan opinnäytetyön esittely; käsikirja seuroille laadukkaan juniorityön
varmistamiseksi. Tytöt- ja pojat samaan kilpailujärjestelmään.

3.

Niko Löytäinen avasi B-maajoukkueurheilijan elämää arjessa ja kilpailumatkoilla.

4.

Mäkihypyn ja yhdistetyn kansallisesta kilpailujärjestelmästä.

5.

Kilpailukalenterin rakentuminen tulevaisuudessa.

6.

Kilpailujen järjestelykustannukset.

7.

Mäkituomarikysymykset. Allekirjoittanut piti alustuksen/esityksen laadukkaasta
tuomarityöstä ja siitä miksi tuomareita tarvitaan.
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Asioista käytiin vilkasta ja ennen kaikkea rakentavaa keskustelua ja toivottavasti nämä Neuvottelupäivät saivat meidät kaikki mäki- ja yhdistetyn parissa omalla vapaa-ajallaan touhuavat tahot;
seuraväen, mäkituomarit, hiihtoliiton väen ja vanhemmat puhaltamaan yhteen hiileen Suomen
mäkihypyn ja yhdistetyn tason nostamiseen yhdessä.
Tulevaisuuden näkymiä
Kerhon hallituksen nimetessä teknisiä asiantuntijoita (TA) ja tuomareita ensi talven tehtäviin ovat
valintakriteereinä; TA- ja tuomarikurssi suoritettu ja/tai kerrattu, tuomaripassi tarkastettu kolmen
vuoden välein ja voimassa sekä SHL:n mäkituomarikerhon kannatusjäsenmaksu suoritettu.
Positiivinen tulevaisuuden näkymä on myös mäkihypyn ja yhdistetyn valmennusjärjestelmän
kehittäminen seuratasolla, jota Ossi-Pekka Valta ja Olli Muotka työstävät parhaillaan opinnäytetyönä suomen hiihtoliitolle.
Tulevana talvena Lahdessa kisaillaan taas MM-tasolla, kun Lahti sai järjestettäväkseen Nuorten
MM-hiihdot pohjoismaisissa hiihtolajeissa, mäkihyppy, yhdistetty ja hiihto, 21.−27.1.2019.
Salpausselän kisat järjestetään tänä vuonna melko aikaisin, jo 8.−10.2.2019.
Lämpimät kiitokset menneestä kaudesta kaikille teille, jotka jaksoitte ahertaa erilaisissa kilpailujen
järjestämistehtävissä niin omissa kisoissa kuin vierailla paikkakunnillakin. Nyt on hetki aikaa
hengähtää talven jälkeen ja nauttia kesästä!

t. Asko
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Jäsenmaksu kaudelle 2018−2019
Mäkituomarikerhon jäsenmaksu maksetaan Suomisport-palvelun kautta. Kauden 2018−2019
jäsenmaksun hinta on 25 €. Kerhon toimintaan osallistuminen edellyttää jäsenmaksun
maksamista. Jäsenrekisteriuudistuksen vuoksi ei Hiihtoliiton toimistolta lähetä enää paperilaskuja,
vaan jäsenmaksun suorittaminen tapahtuu kaikkien kerhojen jäsenmaksujen ja lisenssihankintojen
osalta verkkopalvelussa.

Jäsenmaksu maksetaan osoitteessa www.suomisport.fi. Alla pikaohjeet maksamiseen. Maksuohjeet kuvien kera löytyvät Suomen Hiihtoliiton kotisivuilta (hiihtoliitto.fi). Suomisport-palvelussa
puhutaan lisenssin ostamisesta, jolla tarkoitetaan tässä kohtaa Mäkituomarikerhon jäsenmaksua.
Suomisport sisältää Maksuturvan maksutoiminnot (pankki- ja luottokorttimaksu-painikkeet),
joiden avulla maksaminen on vaivatonta.

Pikaohjeet:
1. Mene osoitteeseen www.suomisport.fi ja klikkaa sisään Suomisportiin.
2. Anna sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi, johon voit vastaanottaa tekstiviestejä.
3. Luo itsellesi Suomisport-tili sähköpostiisi saamasi linkin tai puhelimeesi saamasi
kirjautumiskoodin kautta.
4. Klikkaa "osta lisenssi".
5. Valitse lajiksi Mäkihyppy.
6. Valitse Mäkituomarikerhon jäsenmaksu.
7. Valitse seurasi.
8. Valitse maksutapa ja suorita maksu.

Huom! Maksun välittäjänä toimii Maksuturva. Jos valitset laskuvaihtoehdon, maksuusi lisätään
palvelussa näkyvä laskutuslisä. Valitessasi lasku- tai erämaksuvaihtoehdon teet laskutussopimuksen Lindorffin ja Maksuturvan kanssa, et Suomen Hiihtoliiton kanssa.
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Suomen Hiihtoliiton Mäkituomarikerhon vuosikokous ja neuvottelupäivät
Suomen

Hiihtoliiton

Mäkituomarikerhon

vuosikokous

ja

neuvottelupäivät

järjestetään

20.−21.10.2018 UKK-instituutissa, Kaupinpuistokatu 1, 33500 Tampere. Kurssipaikka sijaitsee
Kaupin urheilupuiston tuntumassa, noin kolmen kilometrin päässä Tampereen keskustasta.
Osallistumismaksu 25,00 €/hlö, käteismaksu paikan päällä. Osallistumismaksu sisältää koko
viikonvaihteen opetuksen, kokous- ja kurssiaineiston sekä lauantain lounaan ja iltapäiväkahvin.
Lisätietoja kerhon puheenjohtajalta Asko Aallolta (yhteystiedot jäsentiedotteen lopussa).
Alustava ohjelma
Lauantai 20.10.2018
Klo 12.15 Keittolounas UKK-Instituutilla
Klo 13.00−14.15 SHL Mäkituomarikerhon sääntömääräinen vuosikokous
Klo 14.15−18.00 Neuvottelupäivät

Sunnuntai 21.10.2018
Klo 8.45−12.00 Neuvottelupäivät

Majoitukset ja sisältöä
Osallistujat hoitavat itse majoituksensa. Tampereen keskustassa mm. Scandic-ketjulla on useita
hotellivaihtoehtoja. Neuvottelupäivien ohjelmassa mm. mäkihypyn ja yhdistetyn sääntömuutokset
2019, ajankohtaista arvostelutuomari- ja TA-rooleista, sekä palautteet edelliseltä kaudelta. Lisäksi
arvosteluharjoituksia videolta. Ajankohtaiset asiat Hiihtoliiton suunnalta mm. kilpailukalenterit
sekä AT- ja TA-nimitykset kaudelle 2018−2019.

Ilmoittautuminen
Kerhon sihteerille Aino Marttiselle viimeistään 5.10.2018 (yhteystiedot jäsentiedotteen lopussa).
Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä mikäli et osallistu aloituslounaalle (ennakkotilausta
varten).
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FIS-tuomarikertaus
Järjestetään 19.−20.10.2018 UKK-instituutissa, Kaupinpuistokatu 1, 33500 Tampere. Perjantaina
19.10.2018 klo 17.30−21.00 ja lauantai 20.10.2018 klo 8.30−12.00.

Kesäkauden kilpailukalenteri
Heinäkuu 2018
4.7.

Summer Challenge leirikilpailu

Vuokatti

21.7.

Vaskiyhdistetty

Lieksa

4.−5.8.

Kansalliset kilpailut

Kuopio ja Jyväskylä

10.−12.8.

Nuorten kesä SM

Lahti

19.8.

Aluekilpailu

Jämsänkoski

26.8.

Aluekilpailu, Hervannan kesäkisa

Tampere

Elokuu 2018

Syyskuu 2018
8.−9.9.

Leirikilpailu

Ruka

14.−16.9.

Junioreiden kesäkisa (+leiri)

Lahti

29.9.

Kesämäkikisat

Kitee

Lokakuu 2018
5.−7.10.

Kesä SM

Lahti

Tulevat tuomari- ja TA-kurssit
Valtakunnallinen tuomarikurssi järjestetään syksyllä. Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin.
Alueelliset tuomarikurssit järjestetään tarpeen mukaan. TA-kurssia ei tänä vuonna järjestetä.
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Kisakertomus – Olympialaiset, Pyeongchang, Etelä-Korea
Annemarie FIS-toimistolta kirjoitteli kymmenkunta sähköpostia viimeisen puolen vuoden aikana ja
FIS Travel osti lentoliput Finnairin koneeseen suoralle lennolle Helsinki–Soul–Helsinki. Kaikki
tarvittavat dokumentit toimitettiin Annemarielle, jotta kaikki kisoihin liittyvät kuponkit saatiin
ennalta kuntoon. Bussilla Lempäälästä Vantaalle, lento Souliin kahdeksan tuntia, josta KTX junalla
pari tuntia Jinbuun. Tältä paikallisassalta loppumatka bussilla Hotelli Tower Kondon pihaan. Totaali
noin 16 tuntia. Ok.

Tower Kondo ihan kelpo hotelli Pyeongchangissa. Korealaisille suosittu lomakohde mutkamäkihommiin sekä kesäisin Golf-lomille. Hotellista kymmenisen minuuttia KIA:lla Alpensia Resotin
stadionille jossa mäet, hiihto- sekä ampumahiihtostadionit.
Paljon tuli hyppyjä katseltua kaikkineen. Kisat harjoituksineen, Ladyt, YH-kisat pikku ja isossa
mäessä, erikoismäet pikku ja isossa sekä molempien lajien joukkuekisat. Ison mäen kisassa olin
Gratzerin apupoika startkontrollerina. Seppi oli oman tyylinsä mukaisesti äänessä kaiken aikaa,
mutta hyvin meillä muutoin meni.
Kotiinpäin vetoja ei tullut, mutta eipä ollut paljon vedettävääkään, niin huonoja olivat. YH:n
puolelta Eero Hirvonen oli mäessä paras suomalainen myös mäkimiehet mukaan lukien. Pienellä
tuurilla olisi helposti taistellut Olympiamitalista. Harjoituksissa Eerolta paljon komeita laakeja,
mutta varsinkin ison mäen kisassa pieni epäonnistuminen vei tuon mitalin.
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Kisoissa annettiin vain kerran 20 tyylipistettä, vaikka muutamiin olisi ollut aineksia. Liekö välillä jo
Siperian unihiekkaa silmissä, kisat kun olivat useimmin ohi puoliltaöin. Eniten ehkä Puolan
Gunkalla… Kilpailujen Jury:t toimi kohtuu hyvin… ehkä hiukan liiankin ”tiukasti”. Varsinkin YH:n
kisoissa tuulia korridoitiin liian pienellä välyksellä. Kaikkineen pitkä ja antoisa matka. Ilman omaa
opastamme, Koren kolleega Jong Seon Munia olisimme olleet pulassa. Mukava ja arvostettu
henkilö korealaisen mäkiurheilun ytimessä.
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Suositus tuomarimääriin kansallisissa kilpailuissa
Nuorisokilpailut ja Veikkaus Tour -kilpailut
Tuomarikerho nimeää:
TD:n

joka ei ole järjestävästä seurasta

TD-assistentin

joka voi olla järjestävästä seurasta

Kolme tuomaria

joista kaksi voi olla järjestävästä seurasta

Jos paikalla on mahdollisesti muita tuomareita, voidaan käyttää viittä tuomaria, mutta samasta
seurasta saa olla enintään kolme tuomaria.
SM- ja HS-kilpailut sekä maajoukkueiden katsastuskilpailut
Tuomarikerho nimeää:
TD:n

joka ei ole järjestävästä seurasta

TD-assistentin

joka voi olla järjestävästä seurasta

Viisi tuomaria

joista kolme voi olla järjestävästä seurasta

Nimettäessä yllä mainittuja toimitsijoita pyritään toistaiseksi käyttämään lähellä asuvia ja sellaisia
jotka voivat käyttää yhteisiä kuljetuksia. Kilpailuun nimetty henkilö sopii ennakkoon järjestävän
seuran kanssa kaikista matkaan liittyvistä käytännön järjestelyistä.
Tuomareille maksettavat kulukorvaukset
Omalla autolla matkustaville maksetaan 0,22 €/km. Lisähenkilö 0,03 €/km. Mikäli samalta alueelta
tulee useampi henkilö, käytetään mahdollisuuksien mukaan kimppakyytiä tai julkisia
kulkuvälineitä.
Päiväraha 41 € maksetaan kahdelta päivältä, mikäli matka edellyttää yöpymistä kilpailupaikkakunnalla. Päiväraha 41 € maksetaan yhdeltä päivältä, mikäli matka ei edellytä yöpymistä
kilpailupaikkakunnalla.
Kilpailupaikkakunnalta kilpailuun nimetylle henkilölle ei makseta kulukorvauksia.
Kilpailun järjestäjä huolehtii ja vastaa parhaaksi katsomallaan tavalla kaikkien nimettyjen
henkilöiden ylläpidosta, kuten majoituksesta, ruokailuista ja kahvituksista kilpailujen aikana.
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Hallituksen yhteystiedot
Puheenjohtaja

Asko Aalto
puh. 050 4057 818

Varapuheenjohtaja

Jani Hyvärinen
puh. 040 5780 312

Jäsen

juho.welling@gmail.com

Petra Toivonen 30.9.2018 asti
puh. 050 3064 945

Sihteeri

karjalainen.janne@hotmail.com

Juho Welling
puh. 040 5911 297

Sihteeri

tom.nyman@luukku.com

Janne Karjalainen
puh. 044 5297 981

Jäsen

teppo.nieminen@sahkolaitos.fi

Tom Nyman
puh. 050 5246 164

Jäsen

jani.hyvarinen@pp.inet.fi

Teppo Nieminen
puh. 050 5969 229

Jäsen

asko.aalto49@gmail.com

petra.s.toivonen@gmail.com

Aino Marttinen 1.10.2018 alkaen
puh. 040 3572 385

norjan.aino@gmail.com

