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SÄÄNTÖ- JA TUOMARIVALIOKUNTA 

Aika: 12.2.2022 klo 11:00 - 14:00 

Paikka: Kangasalan Kisan toimisto, Kuohunharjuntie 51, Kangasala 

Läsnä: Immo Laine, Björn Palm, Mika Niskanen, Asko Angervo, Hannu Autio, Jaakko Kontula  

 

ASIALISTA 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

- Mahdollisten PM-kilpailujen tuomarikuluja ei ole STV:n budjetissa. (AP: Immo infoaa hallitusta) 

- Kaikkien STV:läisten on tilattava SP:n seurakirje (AP: kaikki) 

 

2. STV:n 2022 TOIMINTA 

Kilpailusäännöt 

- Säännöt ovat ajan tasalla. Tiedotetaan seurakirjeessä kenttää (AP: Immo) 

- Fatbike SM-säännöistä tehdään ehdotus kevätkokoukselle (AP: Immo) 

- Mahdollinen Gravel SM:stä tehdään kysely hallitukselle (AP: Immo) 

Tuomaritoiminta/tuomarivalinnat 

- Björnillä SM ehdotus hyvällä mallilla. Björn tekee CUP tuomariehdotukset, kun saa kaikki cup-

kalenterit helmikuun loppuun mennessä. (AP: Björn) 

- Hallitukselle tehdään alkuvuoden (fatbike, halli trial) SM-tuomariesitykset (AP: Immo) 

Tuomaritoiminta/koulutus 

- Kontaktoidaan Alvajärvelle ja Nivalaan koulutuksen järjestämiseksi (AP: Mika ja Björn) 

- Pyritään perinteisen Varalan yhteydessä järjestämään tuomarikoulutus ja -koe. 

Tuomaritoiminta/kortit eli lisenssit 

- Koe-erä näyttää hyvältä. Muovikotelo voisi olla vedenpitävä. 

- Seuraavaksi tilataan kortit Kn Komissaariluokan aktiivisille tuomareille erikseen sovitun 

prosessin mukaan. (AP: Björn valmistelee listan mukaan otettavista tuomareista)  
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Tiedotus 

- Markkinoidaan seurakirjeeseen tuomarikoulutusta (AP: Immo) 

- Seurakirjeeseen tiedotus tuomarikorttien tulemisesta ja pyydetään tuomareita varmistamaan, 

että tuomarikortistossa on ajantasaiset tiedot mm. turvaluokituksesta. (AP: Immo) 

 

3. TUOMARIKORTISTON ESITTELY 

- Björn esitteli tuomarikortiston (MS Access tietokanta). Uusia tietoja lisätty: UCI-ID, Sportti-ID, 

tuomarikortin ”valid until” päivämäärä. (AP: Björn) 

- Tuomarilista julkaistaan SP:n nettisivulla voimassaolevien tuomarien osalta (vain) Nimi ja 

Tuomariluokka (AP: Björn ja Immo) 

- Muita huomioita tuomarikortistosta: 

o Puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita puuttuu 

o Kortistossa ei ole tietoa henkilön mahdollisesta GDBR turvaluokituksesta 

o Joukossa tuomareita, joiden seura ei enää kuulu liittoon 

 

4. KV TUOMARITAPAAMINEN BALTAIASSA 

- Selvitetään tammikuun tuomaritapaamisen mahd. uusi ajankohta (AP: Mika) 

 

5. ”VARALA” 

- Keskusteltiin, voidaanko tapaaminen pitää kilp.järjestäjien ja tuomarien koulutustilaisuutena. 

- Alustava ajankohta maaliskuun viimeinen (26.-27.3.) viikonloppu. Varmistetaan Varalan 

varaustilanne ja laitetaan etukäteistiedotus seurakirjeeseen (AP: Immo) 

- Seuraavan STV:n kokouksen pääaihe on Varalan agenda. 

 

6. KOKOUSKÄYTÄNNÖT 

- STV kokoontuu etäkokouksena kuukausittain säännöllisesti. 

- Seuraava kokous helmikuun viimeinen tiistai (22.2.) klo 18-19. 

- Kuukausikokouksen vakioteemana käsitellään SP:N hallituksen päätökset ja tavoitteen ottaa 

asialistalle vain yksi käsiteltävä asia per kokous (esim. helmikuussa Varala). 
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7. MUUT ASIAT 

Tuomariasut 

- Selvitetään ensin, onko tarjoukset asuista vielä voimassa (AP: Asko) 

Sääntöuudistuksia 

- Joitain osia UCI:n säännöstä vielä suomentamatta, kuten kilpailujärjestäjien rangaistustaulukko, 

kurinpito-/sovittelulautakunta ja antidoping-säännöstö. 

- Osan I kansallisen liitteen taulukko kilpailun toimihenkilöistä on tehtävä tarkemmalle tasolle. 

(AP: kaikki, Immo laittaa taulukkopohjan). 

Tuomariyhdistys 

- Keskusteltiin, voitaisiinko tuomarikortisto joskus tulevaisuudessa ehkä siirtää SuomiSporttiin ja 

tuomariyhdistykseksi. Muiden lajien tuomarikerhotoiminnoista voi saada mallia. (AP: kaikki) 

 


