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Puheenjohtajan terveiset
Nyt kun yhdistetyn kesä maailman cup kiertue on lopuillaan, voimme iloksi
todeta, että yhdistetyn miehemme ovat ”kunnossa ja kilpailevat mielellään”
kuten Oberhofin kisassa nähtiin. Ilkka Herola kilpaili kolme kisaa
nousujohteisesti ollen 16., 7. ja 2. Eero Hirvosen sarja oli myös lupauksia
antava 14., 27. ja 7. Kiitettävää menoa oli myös nuorten suksissa, Perttu
Reposen sijalla 15. ja Wille Karhumaan sijalla 26. heidän ottaessaan
ensimmäiset maailman cupin pisteet.
Yhdistetyn osalta saimme myös todeta historiaa (kuva edellä) tänä kesänä,
kun ensimmäisen kerran FIS:n historiassa yhdistetyssä kilpailtiin naisten kesä
maailman cupin kilpailut. Kilpailut käytiin kolmella saksan paikkakunnalla;
Oberwiesenthal, Klingenthal sekä Oberhof. Ohjelmassa oli henkilökohtaisten
kilpailujen lisäksi yksi sekajoukkekilpailu (2 miestä ja 2 naista).
Syksy tuo tullessaan myös SHL:n Mäkituomarikerhon vuosikokouksen ja
Neuvottelupäivät, joissa valitaan kerhon puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet.
Allekirjoittanut luopuu puheenjohtajan tehtävistä, eikä ole enää käytettävissä
jatkokausille, joten miettikääpä valmiiksi kenestä mahdollinen puheenjohtaja.
Neuvottelupäivät ja SHL:n mäkituomarikerhon vuosikokous ovat ansioituneen
ja pitkäaikaisen Obmanimme Pekka Hyvärisen viimeiset tässä roolissa.
Kerhon hallitus on valinnut Mika Jukkaran jatkamaan Obmanina Pekka
Hyvärisen jälkeen. Asiaan tarvitaan vielä suomen hiihtoliiton johtokunnan
hyväksyntä, jonka jälkeen hiihtoliiton johtokunta tekee esityksen
kansainväliseen hiihtoliittoon henkilön vaihdosta.
Lopuksi toivotan kaikki lämpimästi tervetulleeksi SHL:n mäkituomarikerhon
vuosikokoukseen ja Neuvottelupäiville Lahteen 19.- 20.10.2019 sekä LHS
mäkituomarikerhon 70-vuotis Juhla-illalliselle, joista ohjelma ja kutsu
jäljempänä.
t. Asko

Passien tarkastus
Muistattehan kaikki tuomarit, että passien tarkastus on keväällä 2020 kauden
päätteeksi. Passit annetaan tai lähetetään alueenne yhteyshenkilölle, joka
tarkastaa ja kuittaa ne tarkastetuiksi. Pohjoisen alueen passit Jani

Hyväriselle, Savon alueen passit Tuomas Pursiaiselle, Kymenlaakson passit
Juho Wellingille, Keski-Suomen alueen passit Teppo Niemiselle, LänsiSuomen alueen passit Tom Nymanille sekä Etelä-Suomen alueen passit
Pekka Tervahartialalle.
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.

Jäsenmaksu kaudelle 2019−2020
Mäkituomarikerhon jäsenmaksu maksetaan Suomisport-palvelun kautta.
Kauden 2019−2020 jäsenmaksun hinta on 25 €. 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
(pankkija
luottokorttimaksupainikkeet), 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.

Suomen
Hiihtoliiton
neuvottelupäivät

Mäkituomarikerhon

vuosikokous

ja

Lahdessa 19. -20.10.2019 Urheilukeskuksessa, Salpausselänkatu 8, 15110
Lahti 2.porras, 3krs. liikuntatoimen kokoustilat. Kokouspaketti á 27 €/henkilö
pitää sisällään lauantain ja sunnuntain tilavuokrat ja lauantaina lounaan
Ravintola Voitossa. Mahdollisuus lounaaseen myös sunnuntaina á 12€,
sunnuntaina Ravintola Voitossa.
Ilmoittautumiset perjantaihin 4.10.2019 mennessä;
makituomarikerho.lhs@gmail.com .
Toivomme, että maksat kokouspaketin 27€/henkilö ja mahdollisen
sunnuntain lounaan 12€/henkilö, tilillemme Nordea
FI0815193000112447 4.10.2019 mennessä.
Muistathan laittaa ilmoittautumiseen otatko mukaan sunnuntain lounaan.
Majoitustarjous
Majoitus 1hh 80€/vrk, omalla kylpyhuoneella
2hh 125€/vrk, omalla kylpyhuoneella
1hh 45€/vrk, yhteisillä kylpyhuone- ja wc-tiloilla
2hh 80€/vrk, yhteisillä kylpyhuone- ja wc-tiloilla
Hinnat sisältävät aamiaisen ja liinavaatteet.
Meille on varattuna hotellihuoneita viisi kumpaakin (1 hh. ja 2 hh) sekä yksi
kerros (n. 20 henkilöä) hostelli- tason huoneita 20.09.2019 asti, jonka jälkeen
varaustilanteen ja saatavuuden mukaan Varaukset tarjouksen hinnoin
suoraan opiston kunkusta tunnuksella "mäkituomarit" puh. 050 3447211
ok@kunkku.com.
Opiston Kunkku Harjukatu 46, LAHTI
Neuvottelupäivien yhteydessä järjestetään Lahden Hiihtoseuran
Mäkituomarikerhon Juhla-illallinen 19.10.2019 klo 19:00 Ravintola Voitossa,
Urheilukeskuksessa.

KUTSU

Meillä on ilo kutsua Sinut juhlimaan kanssamme Lahden
Hiihtoseuran Mäkituomarikerhon 70-vuotis taivalta.
Juhlavastaanotto ohjelmineen pidetään lauantaina 19.10.2019
klo 19.00 Urheilukeskuksessa Ravintola Voitossa.

Illalliskortin hinta on 50 euroa. Toivomme, että maksat
illalliskortin tilillemme Nordea FI0815193000112447
4.10.2019 mennessä.

Juhlaterveisin,

LAHDEN HIIHTOSEURAN MÄKITUOMARIKERHO
Jouni Forsström, puheenjohtaja

V.p. 4.10.2019 mennessä:
makituomarikerho.lhs@gmail.com

FIS- tuomari kertaus
Lahdessa 18. -19.10.2019 Urhelukeskuksessa, LHS-toimisto, 3.porras, 3.krs.
Kesäkauden kilpailukalenteri
15.9.
Siilinjärvi (Jaskan muovimäkikisat)
20.-22.9. Kuopio (Kesä SM ja yhdistetty)
Lokakuu 2019
5.10.
Lahti (HS70 ja pienemmät)

Tulevat kurssit
Valtakunnallinen tuomarikurssi
Järjestetään lauantaina 9.11.2019 klo 9:30-16:00 Tampereella, Varalan
Urheiluopistolla, Varalankatu 36, 33240 Tampere.
Osallistumismaksu on 30€ / henkilö ja pitää sisällään tilavuokran,
koulutuksen, koulutusmateriaalin, aamu- ja iltapäivä kahvit sekä lounaan.
Maksun suoritetaan paikan päällä.
Ilmoittautumiset; p.tervahartiala@gmail.com sunnuntaihin 2.11.2019
mennessä.
Tervetuloa uudet mäkihyppytuomariksi aikovat ja kertaajat!
Mäkihypyn- ja yhdistetyn valtakunnallinen TA- kurssi
Järjestetään Kuopiossa, hiihtostadionin toimistorakennuksessa, 3. krs. 2.3.11.2019. Mukaan kutsutaan kaikki vanhat TA:t kertaamaan, jotka eivät
olleet viimeksi 2017 Jyväskylän kurssilla. Toki Jyväskylässäkin olleet saavat
osallistua. Myös uusia kandidaatteja tarvitaan kurssille mukaan. Kurssi on
kaikille kaksipäiväinen, joten jos tarvitset majoitusta, niin järjestäthän sen itse.
Osallistumismaksu kurssille on 40€ / henkilö.
Ilmoittautumiset; asko.aalto49@gmail.fi sunnuntaihin 27.10.2019 mennessä.

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-, HS- ja 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 42 € maksetaan kahdelta päivältä, mikäli matka edellyttää
yöpymistä kilpailupaikkakunnalla.
Päiväraha 42 € maksetaan yhdeltä päivältä, mikäli matka ei edellytä
yöpymistä kilpailupaikkakunnalla.
Kilpailupaikkakunnalta
kulukorvauksia.

kilpailuun

nimetylle

henkilölle

ei

makseta

Kilpailun järjestäjä huolehtii ja vastaa parhaaksi katsomallaan tavalla
kaikkien nimettyjen henkilöiden ylläpidosta, kuten majoituksesta, ruokailuista
ja kahvituksista kilpailujen aikana.

Hallituksen yhteystiedot

Puheenjohtaja

Asko Aalto
puh. 050 4057 818 asko.aalto49@gmail.com

Varapuheenjohtaja Jani Hyvärinen
puh. 040 5780 312 jani.hyvarinen@pp.inet.fi
Jäsen

Teppo Nieminen
puh. 050 5969 229 teppo.nieminen@sahkolaitos.fi

Jäsen

Tom Nyman
puh. 050 5246 164 tom.nyman@luukku.com

Jäsen

Janne Karjalainen
puh. 044 5297 981 karjalainen.janne@hotmail.com

Jäsen

Juho Welling
puh. 040 5911 297 juho.welling@gmail.com

Sihteeri

Aino Marttinen
puh. 040 3572 385 norjan.aino@gmail.com

