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Ajankohtaista
Kalevan Kisojen järjestelytoimikunta on järjestäytynyt toukokuussa 2018. Pääsihteerinä toimii Mauri
Auvinen. Järjestelytoimikunta on pitänyt kolme kokousta ensi vuoden Kalevan Kisoja silmällä pitäen.
Tältä osin tapahtuman suunnittelu on jo kovassa vauhdissa.
Ensimmäinen toimitsijakorttikoulutus järjestetään tammikuussa la 12.1.2019. Ilmoittaudu mukaan 7.1
mennessä osoitteessa: www.eventilla.com/tuomarikoulutus
Ensimmäinen Järjestyksenvalvojakorttikoulutus järjestetään kahdessa viikonlopun mittaisessa
koulutuksessa tammikuussa 12.-13.1.2019 ja 26.-27.1.2019 tai vaihtoehtoisesti 16.-17.2 Ilmoittaudu 7.1
mennessä osoitteessa www.eventilla.com/jarjestyksenvalvojakurssi
Onko joululahjat ostamatta? Kalevan Kisojen 2019 lipunmyynti starttaa 1.12.2018. www.liveto.fi
Kalevan Kisojen nettisivuja seuraamalla saat ajantasaista Kalevan Kisa-tietoa. Seuraathan myös
facebookissa ja Twitterissä.

Toimitsijat Kalevan Kisojen tekijöinä!
Hienoa että olet mukana jättämässä oman kädenjälkesi Kalevan Kisojen tekijänä. Tehdään yhdessä
Kalevan Kisat 2019 huippuhyvä tapahtuma!
Toimitsijaksi/talkoolaiseksi on ilmoittautunut 115 henkilöä. Tämä on tässä vaiheessa hyvä määrä, kun
tapahtumaan on vielä aikaa noin 9 kuukautta. Toimitsijoita tarvitaan kaikkiaan noin 550, joten siihen on
vielä matkaa. Kalevan Kisat rakentuu talkoovoimin.
Laita viidakkorumpu soimaan! Houkuttele ystäväsi, sukulaisesi, työ- ja harrastuskaverisi mukaan
toimitsijoiksi. Yhdessä tekeminen on antoisaa ja hauskaa!

Toimitsijatiedotteet
Kalevan Kisat 2019 toimitsijatiedotteita tulee tästä lähin kerran kuukaudessa ja ensi kesänä ennen
Kalevan Kisoja useamminkin. Tiedotteissa kerromme järjestelyjen etenemisestä,
koulutuksesta, toimialojen tehtävistä jne. Löydät nämä tiedotteet myös netistä
www.kalevankisat.fi/vapaaehtoiseksi/

Toimiala esittelyssä
Esittelemme tässä ja tulevissa tiedotteissa Kalevan Kisojen toimialoja, millaisia tehtäviä kunkin toimialan
alla on. Näin saat paremmin kuvan tapahtumasta ja eri toimitsijatehtävistä sekä löydät sen sinua
kiinnostavan tehtävän. Aloitetaan esittely ensimmäisenä:

Kilpailutoimiala
Kilpailutoimiala vastaa kilpailun toteuttamisesta yleisurheilukentällä. Kilpailutoimialan
vastuualueeseen kuuluu kilpailun sujuva toiminta tapahtuman aikana. Kilpailuihin kuuluvat
juoksulajit, kävelyt, kenttälajit ja ottelut. Juoksulajeja ovat 100 metristä 10000 metriin,
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aitajuoksut ja estejuoksut. Kävelyissä on 10 km ja 20 km maantiekävelyt. Kenttälajeja ovat
pituushyppy, 3-loikka, korkeushyppy, seiväshyppy, kuula, kiekko, keihäs ja moukari.
Kilpailutoimialasta vastaa kilpailun johtaja Ari Jussila apunaan kilpailun apulaisjohtaja Mia Peltola
ja lajijohtajat. Kentällä tapahtuviin toimitsijatehtäviin tarvitset Tason2 tuomarikortin.
Koulutamme halukkaita. Kts ylhäältä toimitsijakorttikoulutus. Kilpailutoimialan tehtäviin
tarvittavat toimitsijat:

•

Juoksulajit (2+52 hlöä)
Juoksulajeihin kuuluvat seuraavat toimitsijat: Juoksujen lajijohtaja (2), maalituomarit (5),
juoksujen ratavalvojat (10), lähettäjät (10), ajanottajat (5) ja korinkantajat (2+20). Juoksujen
johtaja johtaa kaikkia radalla suoritettavia juoksulajeja ja valvoo, että niiden sääntöjä
noudatetaan. Apunaan hänellä on maalituomarit, juoksujen ratavalvojat, lähettäjät ja ajanottajat.
Maalituomareiden tehtävänään on katsoa missä järjestyksessä juoksijat tulevat maaliin.
Maalituomareiden apuna toimii maalikameraryhmä. Heidän tehtävänsä on tarkkailla juoksulajeja
ja ilmoittaa juoksujen johtajalle kaikista tapauksista, joissa he mielestään näkevät sääntöjä
rikotun. Lähetysryhmä on vastuussa juoksujen lähdöistä. Lähetysryhmään kuuluu lähetysryhmän
johtaja, päälähettäjä, varalähettäjä, palauttaja, vilppilähdön valvoja, lähettäjän apulaiset 2 kpl ja
Start referee. Vaikka maalikameroita käytetään yhä yleisemmin kaiken tasoisissa kilpailuissa, on
sekuntikelloa käyttävä käsiajanottaja edelleen erittäin tärkeä yleisurheilun toimihenkilö
varmistamaan ajanoton esimerkiksi mahdollisen sähkökatkon aikana. Korinkantajat toimivat
urheilijoiden varusteiden korin kantajina lähtöpaikasta maalialueelle. Korinkantajilla on
vastuuhenkilö. Korinkantajina toimivat lapset ja nuoret 10 vuodesta ylöspäin.

•

Kävelyt (1+14 hlöä)
Kävelyihin kuuluvat seuraavat toimitsijat: Kävelyjen lajijohtaja, kävelyn ylituomari, kahdeksan
tuomaria, ylituomarin sihteeri, varoitustaulun hoitaja, kierroslaskijat ja lähetit.

•

Kenttälajit pituushyppy (1+10 hlöä)
Pituushyppyyn kuuluvat seuraavat toimitsijat: kenttälajin johtaja, sihteeri, päätevastaava,
suoritusaikakellon vastuuhenkilö, lippumies, tuulimittarin lukija, vahalankun vastuuhenkilö, kaksi
pituuden mittauksen vastuuhenkilöä ja kaksi hiekkalaatikon tasoittajaa.

•

Kenttälajit 3-loikka (1+10 hlöä)
3-loikkaan kuuluvat seuraavat toimitsijat: kenttälajin johtaja, sihteeri, päätevastaava,
suoritusaikakellon vastuuhenkilö, lippumies, tuulimittarin lukija, vahalankun vastuuhenkilö, kaksi
pituuden mittauksen vastuuhenkilöä ja kaksi hiekkalaatikon tasoittajaa.

•

Kenttälajit Korkeushyppy (1+5 hlöä)
Korkeushyppyyn kuuluvat seuraavat toimitsijat: lajijohtaja, sihteeri, päätevastaava,
suoritusaikakellon hoitaja, lippumies ja riman nostaja.

•

Kenttälajit Seiväshyppy (1+7 hlöä)
Seiväshyppyyn kuuluvat seuraavat toimitsijat: lajijohtaja, sihteeri, päätevastaava,
suoritusaikakellon hoitaja, lippumies, riman nosto/mittaushenkilö ja kaksi riman nostohenkilöä.

•

Kenttälajit Kuula (1+8 hlöä)
Kuulan työntöön kuuluvat seuraavat toimitsijat: lajijohtaja, sihteeri, päätevastaava, lippumies,
työntöringin valvoja, välineiden valvoja, kaksi mittamiestä ja merkkaaja/palauttaja.

•

Kenttälajit Kiekko (1+10 hlöä)
Kiekon heittoon kuuluvat seuraavat toimitsijat: lajijohtaja, sihteeri, päätevastaava, lippumies,
heittoringin ja häkin sulkuvalvoja, välineiden valvoja, kaksi mittamiestä, kaksi
merkkaaja/liputtaja ja palautusauton ohjaaja.

•

Kenttälajit Keihäs (1+9 hlöä)
Keihään heittoon kuuluvat seuraavat toimitsijat: lajijohtaja, sihteeri, päätevastaava, heittoradan
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ja suoritusaikakellon lippumies, heittoradan valvoja, välineiden valvoja, kaksi mittamiestä,
merkkaaja/liputtaja ja palautusauton ohjaaja.

•

•

Kenttälajit Moukari (1+9 hlöä)
Moukarin heittoon kuuluvat seuraavat toimitsijat: lajijohtaja, sihteeri, päätevastaava, lippumies,
ringin ja häkin sulkuvalvoja, välineiden valvoja, kaksi mittamiestä, merkkaaja/liputtaja ja
palautusauton ohjaaja.
Ottelut
Yleisurheilun lajikirjoon kuuluvat myös ottelut. Naisilla 7-ottelu ja miehillä 10-ottelu.
Ottelulajeissa toimitsijoina/tuomareina toimivat juoksun ja kenttälajien toimitsijat.

Hyvä toimitsija/tuomari
Hyvän toimitsijan kokovartalokuvaa voitaisiin piirtää seuraavia ominaisuuksia korostaen:
*
*
*
*
*
*

Terve maalaisjärki ja yleinen tahdikkuus
Tarkka keskittyminen omaan tehtävään
Hyvä reagointikyky
Päättäväinen käytös; luja, mutta ei röyhkeä
Hyvä sääntöjen ja kilpailun järjestämisen tuntemus
Urheilijan tarpeiden ymmärtäminen

Seuraava toimitsijatiedote ilmestyy joulukuussa. Silloin esittely vuorossa ovat kilpailutoimintaan liittyvät
tukitoimet ja turvallisuustoimiala.

Rauhallista joulun odotusta!
Jarkko Uitto
Vapaaehtoiskoordinaattori
jarkko@kalevankisat.fi

Toimitsijatiedote lähetetään kaikille Kalevan Kisojen toimitsijarekisteriin ilmoittautuneille toimitsijoille. Tiedotteet löydät myös
netistä www.kalevankisat.fi/vapaaehtoiseksi/. Nettisivujen seuraaminen muutoinkin auttaa sinua pysymään ajan tasalla
tapahtuman rakentumisen vaiheista.
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