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YLEISURHEILUJAOSTON KOKOUS 4/2019 
        
Aika: Keskiviikko 15.5.2019 klo 17:30 
Paikka: Otaniemen urheilukentän valvomo  
 
  

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat 
Kokous avattiin klo 17:39. Läsnäolijat Mari Kälkäinen (pj ja siht), Matti Hakala, Susanna 
Lintula, Raimo Paakkala, Ville Lepistö, Perttu Örn saapui  klo 18:15 ja poistui klo 19:20. 

 
2. Edellisen kokouksen 04.03.2019 pöytäkirja 

Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta. Jatkossa nettisivuille laitettava yu-jaoston 
kokouksen pöytäkirjaa kutsutaan muistioksi, joka tarvittaessa karsittu versio virallisesta 
pöytäkirjasta. 

 
3. Ajankohtaista 

Valmennuspäällikön rekrytointi ja haastattelut menossa.  
Seuran taloudellisesta tilanteesta keskusteltu ja ”Sparraustiimin” toimintaa pidettiin 
hyvänä. Pyydetään Eskoa tiedottamaan urheilijoille, perheille ja valmentajille 
mahdollisuudesta tienata puolet hankkimistaan sponsorirahoista omalle 
valmennusryhmälle.  
Keskusteltiin kannattaisiko drop out kyselyä jatkaa lopettaneille urheilijoille. 

 
4. Yleisurheilujaoston tiimien raportit ja esitykset 

• Nuorisotiimi: Kesän ulkokauden harrasteryhmät ovat täynnä.  
Silja Line seuracup päivät ovat 11.6., 13.6.,15,8. ja 20.8. Perttu infoaa valmentajat 
näistä päivistä.  
Junnuviestien ja seuraottelun viestijärjestelyt  menossa. 
 

• Valmennustiimi: Kesän SM-kisojen: vastuuvalmentajat nimetty (ottelut ja viestit 
sovitaan myöhemmin). SM-kisojen majoitusasiat kunnossa ja Eskon hoidossa.  
Korkeusklinikassa vielä yksi kerta jäljellä la 25.5.  

 

• Kilpailu- ja toimitsijatiimi:  
Hese Cup pidetty viime viikolla,  mukana vain 6 luokkaa, toimitsijoita oli hyvin.  
 
2 tason kolmannella tuomarikurssilla ei ollut yhtään osallistujaa.  
 
Harri pyrkii pitämään touko-kesäkuun aikana ennen juhannusta ns. 
toimitsijakoulutuksia harjoitusten yhteydessä Otaniemessä, jossa käydään läpi 
toimitsijan perustehtäviä kisan aikana per laji. Mukaan myös kesäleirien 
/urheilukoulujen ohjaajia, josta Perttu sopii Harrin kanssa. 
 
26.5. Tapiot Games:hin on ilmoittautunut hyvin toimitsijoita. 
Seuraotteluun 30.5 ja seuracuppiin 6.6 pyritään saamaan toimitsijoita osallistujien 
perheistä, pyydetään Harria ilmoittamaan tästä perheille etukäteen. 
Tulospalvelua hoitaa e.m. kisoissa Ville Lepistö ja team. Reaaliaikaista tulospalvelua 
toivotaan sekä optista mittausta heittolajeihin toivottiin, selvitetään Harrilta/Eskolta.  
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• Aikuisliikuntatiimi: ei raportoitavaa 
 

5. Vuoden 2019 kisat ja järjestelytilanne 
 
Seuracupin säännöt ovat muuttuneet: A- ,B- ,C-sarjoista pääsee vain 7 parasta seuraa 
Superfinaaliin. Susanna infoaa valmentajat seuracupista mahdollisimman pian, koska on 
tärkeää varmistaa että, joka lajiin osallistuu parhaat mahdolliset urheilijat. Aikataulutoive 
on että T15 ja P15 hyppäävät seivästä yhtä aikaa kisan alussa. 
 
Kesän ensimmäiset Espoonlahden heittokisat on pidetty. Osallistujia oli mukavasti ja hyviä 
tuloksia tehtiin, myös toimitsijoita oli tarpeeksi. Seuraavat Espoonlahden heittokisat ovat 
20.5. 
 
Suunniteltiin järjestettäväksi kolmet (kesä-, heinä- ja elokuu) seiväskisat  junnuille 
Otaniemessä,  Matti H ottaa asiakseen selvittää päivämääriä ja sopii järjestelyistä Harrin 
kanssa. Mikäli saadaan osallistumismaksuja,  käytetään ne uuden seipään ostoon. 
Pyydetään palkintoja OP-vakuutuksesta ja nimetään kisat tarvittaessa sponsorin mukaan, 
Mari hoitaa. 
 

6. Kesäkauden avaustilaisuus pidetty 
Tilaisuus pidettiin 13.5. Tilaisuuteen osallistui noin 50 henkilöä. Yhteistyökumppanit OP-
vakuutus ja Pohjola-Sairaala pitivät puheenvuoron. Esko K kävi läpi kesän kisoja. 

 
7. Muut mahdolliset asiat 

Sovittiin että Perttu toimii toistaiseksi ”välinevastaavana” kunnes uusi valmennuspäällikkö 
aloittaa. Seivästuppeja tarvitaan, pyydetty Perttua tilaamaan. 
Ensiapulaukun sisällän tarkistus ja päivitys kesää varten, Susanna tarkistaa että laukku 
kunnossa. Kylmäpakkauksia hankitaan Otaniemen kentän Tapioiden välinekaappiin 
(Susanna). 
 

    9.   Kokouksen päättäminen  
       Seuraava kokous 12.8. klo 17:30. Kokous päätettiin klo 19:33. 

 
 

Vakuudeksi 
 
 
Mari Kälkäinen    


