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Puheenjohtajan terveiset
Katsaus viime kauteen
Tarkasteltaessa viime kautta tuloksellisesti mäkihypyn ja yhdistetyn osalta,
kausi kehittyi myönteisenpään suuntaan. Aallon Antti vakiinnutti paikan
maailman kolmenkymmenen parhaan joukossa ja oli jopa kolme kertaa
kymmenen parhaan joukossa. Karsinnoissa hän oli jopa viisi kertaa
kymmenen joukossa. Lisäksi cupin pisteitä keräsi Jarkko Määttä ja Eetu
Nousiainen. Mutta edelleen on kovin kapea-alainen suomalainen
mäkihyppymenestys.
Yhdistetyn koko joukkue paransi edellisestä kaudesta tasaisesti. Vahvimpana
heistä Herolan Ilkka, joka sijoittui maailman cupissa seitsemän kertaa
kymmenen joukkoon joista kahdesti kakkoseksi.
MM hiihdot 2019 Seefeldissä Itävallassa menivät mäkijoukkueelta ihan
”penkin” alle. Yhdistetyn joukkueelta kisat menivät paremmin, mutta kuitenkin
odotettua heikommin. Ilkka Herola parhaana isossa mäessä 11. ja pienessä
mäessä 5. Joten parannettavaa jäi vielä kovasti.
Naisten osalta maailman cup tasolla ei ole edistytty, mutta ilahduttavaa on
ollut huomata miten Continental- ja FIS cupissa tyttöjen taso on kohentunut.
Todella ilahduttavaa on ollut myös tyttöjen harrastajamäärän nousu
juniorisarjoissa. Joissain kisoissa/ sarjoissa tyttöjä on jopa enemmän kuin
poikia.
Nuorten MM-kisoista Lahdesta ei tullut menestystä. Mäkimiehet olivat
kaukana kärjestä. Parhaana urheilijana Heikkisen Kalle sijoittui 31. Yhdistetyn
urheilijat sijoittuivat kohtuullisesti. Parhaiten sijoittui Otto Niittykoski sijalle 8.
ja Atte Kettunen sijalle 12.
Positiivisesti lajin kehitykseen juniori- ja kilpailutoiminnassa on vaikuttanut
Kimmo Ylirieston mukaantulo hiihtoliiton kotimaisten kilpailujen
kilpailukoordinaattoriksi. Hän suoritti, opasti ja ohjasi ansiokkaasti nuoria
urheilijoita kilpailuissa varustesääntöasioissa ja varustekontrollissa.
Kevään Seuraneuvottelupäivät
Kevään Seuraneuvottelupäivät pidettiin 26.- 27.4.2019 Turussa.

Mäki- yhdistetyn lajiryhmäosuudessa käytiin läpi ja keskusteltiin seuraavista
asioista;
1. Kisapalautteista viime kaudelta
2. Kilpailutoiminnan kehittämisestä
- kilpailukalenterista
- sääntöpäivityksistä
- cup-toiminnan kehittämisestä
3. Tulevat koulutukset ja tapahtumat
4. Mäkituomarikerhon kuulumisia- ja kehitysehdotuksia kilpailujen
järjestämiseen.
Allekirjoittanut piti esityksen asiasta ja ilmaisin huolenaiheeni
mäkituomareiden jäsenmäärän jyrkästä vähenemisestä sekä
suorituspaikkojen huonosta kunnosta.
Asioista käytiin vilkasta ja ennen kaikkea rakentavaa keskustelua.
Neuvottelupäivät yhdistää 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
Niin kuin jo kevään neuvottelupäivien yhteydessä olen kertonut, niin olen
todella huolissani mäkituomareiden ja TA:den määrän vähentymisestä
kerhossamme. Vetoankin kaikkiin vielä mukana olevien seurojen
mäkituomareihin ryhtymään yhteisiin talkoisiin uusien mäkituomareiden- ja
TA:den saamiseksi koulutuksiin syksyksi 2019. Kursseista on tietoa
jäljempänä tässä tiedotteessa.
Lisäksi muistutan kaikkia tuomareita passien tarkastuksesta, joka toimitetaan
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, Länsi-Suomen 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.
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. Rentouttavaa
kesää!
t. Asko

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 Mäkituomarikerhon vuosikokous ja neuvottelupäivät
Järjestetään 19. -20.10.2019 Lahdessa Lahden Hiihtoseuran
Mäkituomarikerhon täyttäessä 70 vuotta. Paikka on vielä avoin, se ilmoitetaan
myöhemmin. Neuvottelupäivien yhteydessä järjestetään Lahden Hiihtoseuran
Mäkituomarikerhon juhlaillallinen 19.10. klo 19:00, johon kaikki
neuvottelupäivien osallistujat ovat lämpimästi tervetulleita. Tilaisuuteen
tullaan myymään Illalliskortteja.
FIS- tuomari kertaus
Järjestetään 18. -19.10.2019 Lahdessa. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Kesäkauden kilpailukalenteri
Kesäkuu 2019
6.6
Vuokatti (HS15, HS35, HS54)
Heinäkuu 2019
26.7.
Lahti (HS100 ja pienemmät)
27.7.
Kuopio (HS100 ja pienemmät)
28.7.
Kuopio (HS127 ja pienemmät)
Elokuu 2019
23.8.
Saarijärvi (Keski-Suomen Mäkiviikko 1.osakilpailu)
24.8.
Jyväskylä (Keski-Suomen Mäkiviikko 2.osakilpailu)
25.8.
Jämsänkoski (Keski-Suomen Mäkiviikko 3.osakilpailu)
Syyskuu 2019
1.9.
Tampere (mäki ja yhdistetty)
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 syksyllä loka-marraskuun
tienoilla. Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. Alueelliset tuomarikurssit
järjestetään tarpeen mukaan.
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. Tarkempi ohjelma ilmoitetaan
myöhemmin.
Kisakertomus
Kilpailupaikkakunta: Nizhny Tagil, Venäjä
Kilpailu: Naisten maailmancup, mäkihyppy
Tehtävä: Tuomari
Aika: 15.-17.3.2019
Sain kutsun sähköpostitse 1.2., tämän jälkeen useampia yhteydenottoja
viisumi- ja matkajärjestelyihin liittyen. Sähköposteihin vastattiin nopeasti.
Järjestäjä ohjeisti, että ostan lentoliput itse. Lensin molempiin suuntiin
Helsinki-Moskova-Jekaterinburg ja vaihtoajat olivat mukavan lyhyitä.
Lentoyhtiönä Aeroflot. Lentokentällä minua oli vastassa järjestävän
organisaation edustajat ja toinen heistä halusi välttämättä ottaa selfien
kanssani. Luulen tarkoituksen olleen näyttää toteen, että olen todistettavasti
saapunut maahan, mikäli sattuisin esim. katoamaan. Matka Jekaterinburgista
Nizhny Tagiliin vei noin kaksi tuntia siitäkin huolimatta, että 70km/h
nopeusrajoituksesta ei oikeastaan Lada-kuskimme välittänyt, vaikka tien
kunto olisi sitä mielestäni edellyttänyt. Pääni iskeytyessä kattoon
ensimmäisen töyssyn kohdalla opinkin nopeasti oikeanlaisen
takapenkkiläisen tekniikan, eli jalkoja apuna käyttäen painoa keventämällä
välttyi jatkossa pääosumilta. Perillä Nizhny Tagilissa hieman ihmettelin
hotellin nimeä, jonka pihaan kurvasimme. Se oli jotain muuta, mitä muistelin
kutsussa lukeneen, mutta koska vastaanottotiskin henkilö ilmoitti iloisesti jo
tovin odottaneensa saapumistani, olin kuitenkin tyytyväinen. Syy
ihmetykseeni selvisikin seuraavana päivänä. Järjestäjä oli jotenkin unohtanut

minut ja hyppyrimäkien luona sijaitseva toimitsijoiden hotelli oli täyteen
varattu ja minut jouduttiin sijoittamaan samaan hotelliin urheilijoiden kanssa.
No en osannut olla tilanteesta kovin pahoillani, kun näin hotellin, jossa muut
tuomarit olivat majoittuneena, sillä se oli kauniisti ilmaistuna ”hieman
vaatimattomampi.”
Kilpailupaikalle oli hotellilta n. puolen tunnin ajomatka ja kuljetukset
tapahtuivat pikkubusseilla. Mäet olivat erittäin hienossa kunnossa ja
tuomaritornikin kelvollinen. Hieman läheltä ja takaa oli näkymät arvostelun
näkökulmasta, mutta homman sai kyllä hoidettua.
Arvostelu meni hyvin, mutta toki jälkikäteen Yle Areenasta katsottuna joitakin
epäkohtia havaitsin. Tämä on kuitenkin tavanomaista analysointia ja
oppimista, joka on normaalia itseänsä kehittävän tuomarin toimintaa. Melko
erilaiselta hypyt kuitenkin näyttivät televisiokuvasta, mitä tuomaritornista
katsottuna ja tämä on toki tilanne suurimmassa osassa mäistä.
Matka yllätti minut positiivisesti. Kaikki olivat erittäin ystävällisiä sekä
kohteliaita ja odotankin jo seuraavaa matkaa itänaapuriin. Jännä nähdä
milloin korvaukset viisumin ja lentolippujen hankinnasta näkyvät tililläni.
Siihen voikin kulua tovi, jos toinenkin.
Juho Welling

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 41 € maksetaan kahdelta päivältä, mikäli matka edellyttää
yöpymistä kilpailupaikkakunnalla.
Päiväraha 41 € 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

