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YLEISURHEILUJAOSTON KOKOUS 1/2019 
 

Aika: Maanantai 28.1.2019 klo 17:30 – 20:30 
Paikka: Espoon Tapioiden toimisto 

 

Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat 

Kokous avattiin klo 17:35 ja todettiin läsnäolijat: Mari Kälkäinen (pj), Susanna 
Lintula, Raimo Paakkala, Ville Lepistö, Matti Hakala, Jani Lehtinen, Kirsi Ahonen 
ja Harri Lammi (siht). Esko Kuha oli myös kutsuttuna mukana. 

 
Mari K avasi kokouksen keskustelulla siitä, mikä on yleisurheilujaoston 
toiminnan tavoitteet ja jäsenten toiveet jaoston toimintaan. Esille tuli seuraavia 

asioita ja pääkohtia: Kaikessa tekemisessä avoimuus, hyvin toteutettu ja 
kohdistettu viestintä, tehdyt päätökset muuttuvat konkretiaksi, seuran 

toiminnan jatkuva kehittäminen, jatkossa kokouksista lyhyt tiedote nettisivuille, 
seurahengen ja yhteisöllisyyden kohottaminen, yhteistyötä kaikessa 
tekemisessä. 

 

2. Edellisen kokouksen 28.11.2018 pöytäkirja 
Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin pöytäkirja muutoksitta. 

 

3. Ajankohtaista 

Todettiin seuran edustajat muissa elimissä - liitteenä. 
 

4. Yleisurheilujaoston tiimien raportit ja esitykset, 
 

• Nuorisotiimi 

Tampere JIG koskevat edellisen kokouksen päätökset on tiedotettu urheilijoille 
ja valmentajille. 

 

• Valmennustiimi 

Valmentajasopimukset on tehty lähes kaikille, valmentajien tapaaminen 5.2. 
Kilpaurheilu- ja valmennusstrategiatyöryhmä kokoontuu 26.2. Uusi 
kestävyysjuoksukoulu on alkanut 26.1. Seurassa aloitetaan myös analysoimaan 

tehtyjä testejä, Kirsi A ja Jyrki Riikinsaari vetävät sitä työryhmää. SM-hallikisat 
alkavat viikon sisällä, ilmoittautumisista lähtee ohjeet urheilijoille ja 
valmentajille ensi tilassa – Kirsi A hoitaa. 

 

• Kilpailu- ja toimitsijatiimi 

Viime kokouksessa päätetyn mukaisesti yleiset toimitsijaohjeet ja lajikohtaiset 
ohjeet ovat seuran sivuilla netissä 

Uudet lasten urheilusäännöt julkaistu 01/2019 – niistä tehdään jakelu kaikille 
alle 13v urheilijoille. 

Toimitsijaryhmät Tapiot Games ja Motonet – valmennusryhmille lähtee tällä 
viikolla ohjeet, missä kisoissa odotamme heidän olevan mukana 

toimitsijana. Tehdään samalla kysely tästä valmennusryhmien ”jojo” 
halukkuudesta. 

2 -tason kurssit pidetään SM-ikäisille urheilijoille 23.2. ja 23.3., kutsut lähtevät 
tällä viikolla. Kurssi avoin myös valmentajille sekä vanhemmille. 
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Urheilijasopimusehdot valmennusryhmille laitetaan nettiin – mukaan myös 
maininta toimitsijavelvoitteesta. 

 

• Aikuisliikuntatiimi 
Ei erityistä mainittavaa. 

 

5. YU-jaosto/johtokunta/strategiatyötyhmät – Esko Kuha 

Esko K esitteli johtokunnan ja yu-jaoston tehtävät, ne pyritään ensitilassa 
julkaisemaan myös selkeästi seuran sivuilla. 

Seurassa käynnistetty strategiatyö jatkuu tänä vuonna aktiivisena, neljän eri 
osa-alueen työryhmää kokoontuu alkuvuoden aikana tavoitteena löytää 

tarvittavat työkalut ja keinot seuran vuodelle 2022 asettamien tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Keskusteltiin siitä, että johtokunnan tulisi asettaa nyt selkeä 
aikataulu työryhmille työn saattamiseksi valmiiksi, yksi hyvä tavoite olisi saada 

seuran uudet säännöt valmiiksi esiteltäviksi ja hyväksyttäväksi ensi syksyn 
vuosikokouksessa. 

 

6. Vuoden 2019 kisat ja järjestelytilanne 

Päivitettiin seuran vuoden 2019 kisojen järjestelytilanne, päivitetty lista 

liitteenä. 
Tapiot Games uusi pvm on 26.5., ja seuraottelu EspTa-HIFK-JKU-SSU 
järjestetään 30.5., seuraottelun lajivalikoimaan ottaa valmennus kantaa 

viimeistään 5.2. kokoontumisen jälkeen. 
Seuracup 1 ja Junnuotteluiden järjestämisestä Otaniemen kentällä varmistetaan 

vielä, että se on teknisesti mahdollista - lähinnä ongelmaksi voi tulla 
maalikameran toiminta. 

 

7. SM-kisat toimintaohjeet 2019 

Läpikäytiin SM-kisojen toimintaohjeet kuluvalle vuodelle. Ohjeet lähetetään ensi 
tilassa kaikille SM-ikäisille urheilijoille, heidän huoltajilleen ja valmentajille. Kirsi 
pyytää samalla halli-SM kisoihin lähtevien urheilijoiden nimet valmentajilta. 

 

8. Kesän avaustilaisuuden ajankohta 

Kesän avaustilaisuus järjestetään 9.5. – tarkka aloitusaika ja paikka vielä 
päättämättä. 

 

9. Muut mahdolliset asiat 

Todettiin, että seuran jäsenistöllä ei ole tarkkaa kuvaa siitä, mitä 
yleisurheilujaosto tiimeineen tekee sekä päättää. Tämän takia päätettiin 
jatkossa laittaa jaoksen kokouksista soveltuvin osin muistio seuran sivuille. 

Seura-asujen osalta lähetetään perheille infoa, jossa kerrotaan uusista 
materiaaleista, tilauskäytännöistä sekä muista asusteisiin liittyvistä seikoista. 
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10. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin klo 20:30 

 

Seuraavat kokoukset 4.3. ja 8.4., molemmissa aloitus klo 17:30. 

 

Vakuudeksi 

 

 

Mari Kälkäinen Harri Lammi 

puheenjohtaja sihteeri 
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Espoon Tapiot ry 

Edustukset seuran ulkopuolisissa elimissä ja ryhmissä 2019: 

Suomen Urheiluliitto - SUL 
Kimmo Oila:  hallitus vpj., lakiasiat ja talous;  kansainvälisten asioiden valiokunta 
Esko Kuha:  liittovaltuusto vpj.;  kilpailuvaliokunta, kilpakävelytoimikunta pj.;  eteläisen alueen 
(HelsY, NÅID, UuDy) kilpailuvastaava 
Esa-Pekka Mattila:  eettinen valiokunta 
Eeva Kantomäki:  valmentajayhdistyksen hallitus 
Tuomo Salonen:  liittovaltuusto ja kilpailuvaliokunta (urheilijaedustaja);  maantiereittien mittausten 
valtakunnallinen pääkouluttaja 
Mikko Friman:  maalikamerakoulutuksen valtakunnallinen pääkouluttaja 

HelsY 
Esko Kuha: hallitus pj.; työvaliokunta 
Tapio Kesä-Heino:  hallitus; seura-, koulutus- ja nuorisotoimikunta 
Harri Lammi:  kilpailutoimikunta; päätuomarikouluttaja 
 
Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry 
Harri Lammi:  Parayleisurheilun kehittämisryhmä; Elinsiirtourheilun ohjausryhmä pj 
Esa-Pekka Mattila:  Parayleisurheilun kehittämisryhmä 
 

 

 


