
Kilpailunjärjestäjien koulutus

Kisakallio 27.10.2019



Sisältö

1. Miten kilpailuja haetaan ja miten niitä myönnetään? 

2. Näyttökisat - mitä vaaditaan ja miten myönnetään?

3. SM-kisojen yleiset vaatimukset ja SM-kisojen ilme 

4. Teknisen asiantuntijan vaatimukset 

5. Kilpailujen tiedottaminen

6. Tulokset jatkossa - Kilpailu- ja tilastopalvelu käyttöön 

7. Palkintojen verotus 

8. Tietoa tulevasta: ”juniorimalja” 



MITEN KILPAILUJA HAETAAN JA MITEN 

NIITÄ MYÖNNETÄÄN?



SM-kilpailujen hakeminen ISSF-lajeissa

• Alustava järjestämislupahakemus toimistoon liiton nettisivujen kautta 30.9. 

mennessä 4 vuotta ennen aiottua kisaa 

• Lajijaosto laatii hakemusten perusteella kilpailuvaliokunnalle 1.11. mennessä 

perustellun esityksen hakuvuoden kalenterista oman lajiryhmänsä osalta. Jos 

jollekin lajille ja/tai sarjalle ei ole tullut ennakkohakemuksia, jaosto pyrkii löytämään 

järjestäjän.

– Jaoston huomioimia asioita:

• järjestäjän kyky järjestää SM-kilpailuja.

• rata- ym. puitteet ehdotetulla kilpailupaikalla. Painoarvoa pitää luotilajeissa antaa järjestäjän 

mahdollisuudelle järjestää kilpailut elektronisilla taululaitteilla.

• mahdolliset järjestäjän juhlavuodet ym. tapahtumat ja kehityshankkeet.

• alueellinen tasapuolisuus, ottaen huomioon myös aiemmille vuosille myönnetyt SM-kilpailut.

• vuosittain toistuvien ennätyskelpoisten kilpailujen pitoajat sekä tiedossa olevat kansainväliset arvokilpailut.



SM-kilpailujen hakeminen ISSF-lajeissa

• Kilpailuvaliokunta käsittelee lajijaostojen esitykset ja esittää liittohallitukselle 

hyväksyttäväksi yhdistettyä kilpailukalenteria

• Liittohallitus vahvistaa kilpailukalenterin joulukuun kokouksessaan

• Hakija täydentää alustavan hakemuksen viimeistään 30.9. kaksi vuotta ennen 

kilpailun järjestämisvuotta varsinaisella järjestämislupahakemuksella

• Lajijaostot tekevät tarkennetun esityksen lajiryhmiensä kilpailuajankohdiksi kahden 

vuoden kuluttua järjestettäville kilpailuille

• Kilpailuvaliokunta käsittelee esitykset marraskuussa ja tekee esityksen 

liittohallitukselle

• Liittohallitus vahvistaa tarkennetut ajat joulukuun kokouksessaan



SM-kilpailujen hakeminen muissa lajeissa

• Mustaruudin, siluetin, kasa-ammunnan ja practicalin

osalta lajijaostot käsittelevät kilpailukalentereitaan ja 

myöntävät järjestämisluvat ja vahvistavat itse tarkennetut 

ajankohdat.

• Lajijaostot informoivat kilpailuvaliokuntaa 

kilpailukalentereistaan ja tarkennuksista vuosittain 1.12. 

mennessä.



Järjestämisluvan peruminen

• Järjestämisluvan voi peruuttaa joko järjestäjä tai luvan 

myöntäjä
– Jos järjestäjä peruu varsinaisen lupahakemuksen määräajan jälkeen, 

lupamaksun joutuu silti maksamaan, ellei peruutus johdu viranomaisten 

toimenpiteistä

– Myöntäjä voi perua luvan, jos
• järjestämislupaa ei täydennetä

• on ilmeistä, että järjestäjä ei pysty järjestämään kilpailua tarkoituksenmukaisesti tai olosuhteet 

ovat oleellisesti muuttuneet

• järjestäjä on järjestänyt aiemmin myönnetyn SM-kilpailun moitittavasti ja on todennäköistä, ettei 

järjestäjä tule korjaamaan laiminlyöntejään riittävästi

• järjestäjälle on langetettu kilpailujen järjestämiskielto, joka ulottuu kilpailun ajankohdalle



Muiden kilpailujen järjestämisluvat

• Muiden kilpailujen osalta järjestämislupa haetaan samalla hakujärjestelmällä 

liiton nettisivuilla, mutta lupaa voidaan hakea myös myöhemmin 

• Muut ennätyskelpoiset kilpailut myöntää ISSF-lajeissa kilpailuvaliokunta ja 

muissa lajeissa lajijaosto

• Aluemestaruuskilpailut ja muut alueelliset kilpailut ISSF-lajeissa myöntää 

aluejaosto, muissa lajeissa lajijaosto

• Avoimista aluekilpailuista ja muista alueiden myöntämistä kilpailuista 

päättävät aluejaostot omien aikataulujensa mukaisesti. Jaostojen on 

ilmoitettava alueensa seuroille hakumenettelyistään.

• Paikallisen tason kilpailujen järjestämiseen ei tarvita järjestämislupaa



NÄYTTÖKISAT – MITÄ VAADITAAN JA 

MILLÄ PERUSTEILLA VALITAAN?



SM-KISOJEN YLEISET VAATIMUKSET JA 

SM-KISOJEN ILME



Yleiset vaatimukset

• Järjestelytoimikunta

– Perustettava järjestämislupaa hakiessa (viimeistään ennen 

hakemuksen täydennysvaihetta)

• Perustettava niin ajoissa, että toimikunnan jäsenet pääsevät 

tutustumaan edellisiin vastaaviin kisoihin

– Ainakin kilpailun, ammunnan, tulospalvelun ja kilpailutoimiston johtajan sekä 

viestintävastaavan tulee päästä tutustumaan yksityiskohtaisesti edellisiin 

kilpailuihin

– tehtävänä on laatia kirjallinen raportti kilpailun valmisteluista, 

varsinaisesta kilpailusta sekä kilpailun jälkeen suoritetusta 

arvioinnista



Tilat ja alueet

• Riittävä ratakapasiteetti lajiin

– Luotilajeissa finaalirata mielellään erikseen

• Kilpailijoiden vastaanotto

– Runsaasti tilaa huomioiden etenkin ensimmäisten erien ilmoittautumisiin kuuluva 

joukkueiden nimeäminen

– Ase- ja varustetarkastus mahdollisimman lähellä

• Kilpailutoimisto

• Tulospalvelun tilat

– Viralliset tulokset tulee julkistaa tunnin sisällä kilpailun päättymisestä

• Asesäilytystilat (mahdollisuuksien mukaan)



Tilat ja alueet

• Ensiaputilat 

• Dopingtestaustilat 

– odotustila, jossa on juomia

– näytteenottotila, jonka yhteydessä on WC

• Lehdistötilat 

– työpöytä ja tuloslokerikot kutakin toimittajaa varten

– langaton internetyhteys ja sähköpistokkeita kannettavia tietokoneita varten

– tiedotusvälineiden yhteystiedot

– edellisten vastaavien kisojen tulokset

– ennätykset

– käsiohjelma tai kilpailuohjeet ja aikataulu 

– henkilötietoja ennakkosuosikeista 

– kisapaikan yhteystiedot



Kilpailuorganisaatio

• Kilpailun johtaja
– Vähintään I-lk tuomari

• Tekninen asiantuntija

– ylituomari

• Kilpailun juryt

– Vetoomusjury

• Pj (ylituomari tai kansainvälinen tuomari) ja kaksi jäsentä (vähintään kokeneita I-lk tuomareita)

• Ei järjestävästä seurasta

• Ei muita tehtäviä

– voivat olla kilpailujoukkueiden johtajia tai kilpailijoita

• Ei läsnäolopakkoa, oltava puhelimitse tavoitettavissa

• Vetoomusjurynä liiton kilpailuvaliokunta, jos lajin säännöissä ei vetoomusjuryä

• Vetoomusjuryn päätöksistä ei voi valittaa

• Practical-kilpailuissa vetoomusjury nimetään IPSC-sääntöjen mukaan

• Vetoomusjuryn kokouksista on tehtävä pöytäkirja



Kilpailuorganisaatio

– Muut juryt

• Kilpailuissa tulee olla jury jokaiselle radalle 

• Pj (ylituomari tai kansainvälinen tuomari) sekä kaksi tai neljä jäsentä (vähintään I-lk

tuomareita)

– Ei saa olla kilpailuun kuuluvia muita tehtäviä 

» Pj ei voi olla kilpailija (pl. haulikkolajit), juryn jäsen voi olla kilpailija (ei voi osallistua 

omaa kilpailuaan koskevaan päätöksentekoon)

• Tulostarkastusjury nimetään kivääri-, pistooli- ja riistamaalikilpailuihin

• Ammunnan johtajat (haulikossa päätuomari)

– vähintään kokenut I lk:n tuomari 

– haulikossa on pätevä myös kansainvälinen ratatuomari



Kilpailuorganisaatio

• Ratahenkilöstö

• Kilpailutoimisto

• Ase- ja varustarkastus

– Johtaja vähintään I-lk tuomari

• Tulostoimisto

• Tiedotustiimi

– Viestintävastaavan tehtävänä on vastata kilpailun tiedottamisen suunnittelusta ja 

toteuttamisesta

• ei tarvitse olla tuomaripätevyyttä

• Huoltotiimi



Muut vaatimukset

• Viralliset tulokset tulee julkistaa tunnin sisällä kilpailun 

päättymisestä

– Tulokset medialle mediamuodossa

• SM-mitaleina on käytettävä liiton virallisia palkintomitaleita

KY:n liitteissä muistilista järjestäjän avuksi kisojen 

valmisteluun



SM-kisojen ilme

• Lajin näyteikkuna

• Huomioitava koko kilpailualue

– Erityispanostus finaalirataan

• Kisalogot tms. tunnukset saavat (ja pitääkin) näkyä 

• Yhteistyökumppaneiden näkyvyys

– Siistit mainokset tukevat ilmettä huippu-urheilutapahtumana

– Huomioi kuvaussuunnat

• Kilpailijat ovat osa kisojen ilmettä

– Pukeutuminen sekä suorituksen aikana että palkintojen jaossa

• Ilmeeseen vaikuttaa myös äänimaailma ja palvelut/oheistapahtumat



TEKNISEN ASIANTUNTIJAN 

VAATIMUKSET



Tekninen asiantuntija (TA)

• TA nimetään kaikkiin ennätyskelpoisiin (ja sitä vastaaviin) 

kilpailuihin

– Kilpailuvaliokunta nimeää ISSF-lajeissa, lajijaosto nimeää 

muissa lajeissa (practicalissa TA:na ratamestari) 

• Voidaan nimetä myös muihin kilpailuihin, esim. aluejaosto 

AM-kisoihin, jolloin TA raportoi luvan myöntäjälle

• TA toimii kilpailuissa SAL:n edustajana

• TA raportoi kilpailuista kilpailuvaliokunnalle



TA:n tehtävät ennen kilpailua

• Varmista, että sääntökirjasi ovat ajan tasalla

• Kertaa ennätyskelpoisten kilpailujen järjestelyohjeet ja 

valmistaudu tarkistamaan toteutussuunnitelma

• Tarkista kilpailun pelastus- ja turvallisuusohjelma

• Ota yhteys kilpailun johtajaan ja sovi ensimmäisistä 

toimenpiteistä
– Uuden kilpailupaikan tai järjestäjän ollessa kyseessä pyri käymään 

paikalla, muutoin yhteydenotot ennen kilpailua voidaan pääsääntöisesti 

hoitaa puhelimitse ja sähköpostitse



TA:n tehtävät ennen kilpailua

• Ensimmäisellä yhteydenotolla tai käynnillä:
– varmistutaan, että järjestäjän resurssit ja suorituspaikat ovat riittävät

– laaditaan kirjallinen suunnitelma järjestelyjen aikataulusta ja raportoinnista 

TA:lle.

• Raportoinnissa kiinnitä erityistä huomiota ainakin:
– Suunnitelmien ja aikataulujen realistisuuteen ja konkreettisuuteen

– Tarkkaile suunnitelmien toteutumista

– Varmista toimihenkilöiden pätevyys ja muistuta koulutustarpeesta.



TA:n tehtävät ennen kilpailua

• Toisella yhteydenotolla tai käynnillä:
– Varmistu toimihenkilöiden tietojen ja taitojen ajantasaisuudesta

– Varmistu toimihenkilöiden ajantasaisista sääntökirjoista

• Ole järjestäjän tukena, opastajana, muistuttajana ja 

kannustajana. Vaadi laaditun suunnitelman ja 

väliraporttien mukaisia toimenpiteitä ja aikataulussa 

pysymistä.



TA:n tehtävät kilpailun aikana

• päätehtävänä on varmistaa, että kilpailun järjestelyissä 

noudatetaan SAL:n kilpailutoiminnan yleissääntöjä ja kilpailussa 

ammuttavien lajien voimassa olevia lajisääntöjä

• TA:n tehtäviin kuuluu olla läsnä kilpailupaikalla koko kilpailun ajan

• Jos kilpailussa tehdään ennätystulos, pitää kilpailupaikalla 

varmistua ennätyksen hyväksymisen edellytykset rata- ja 

taululaitteiden sekä ampujan varusteiden osalta.



TA:n tehtävät kilpailun aikana

• Erityisesti tulee varmistaa:
– että ennen kilpailua pidetään toimitsijoiden palaveri, jossa varmistutaan 

toimitsijoiden valmiudesta johtaa kilpailut (TA läsnä, mahdollisuuksien 

mukaan johtaa tilaisuuden)

– rata- ja taululaitteiden toiminta

– juryjen sekä toimitsijoiden tunnollinen ja sääntöjen mukainen toiminta

– varustetarkastuksen välineistö

– osuma-arvon määrittämisen asiallisuus ja sääntöjenmukaisuus

– tulospalvelun toiminta, virallisten tulosten julkaiseminen ja protestiaikojen 

noudattaminen



TA:n tehtävät kilpailun jälkeen

• Heti kilpailun päätyttyä:

– Täytä ennätysilmoitukset sähköisesti 
• automatiosoituu KITI:n myötä

– Varmista, että kilpailunjohtaja lähettää tulokset heti kilpailun päätyttyä 

SAL:n toimistoon (1.1.2020 alkaen suoraan KITI:n tietokantaan)

• SAL:n toimistolle viikon kuluessa kilpailun päättymisestä:

– TA-raportti sähköisesti, kopio raportista kilpailujen järjestäjälle

– Kopiot mahdollisista protesteista, vetoomuksista ja niiden päätöksistä

• Kaikki raportti- ja ilmoituslomakkeet löytyvät liiton internetsivuilta, 

jossa ne voidaan täyttää ja lähettää sähköisesti



KILPAILUJEN TIEDOTTAMINEN



Kilpailuista viestiminen 

– mitä merkitystä sillä on?

Kuva: Juha Laaksonen 



Kilpailutiedotus  

• Mitä se on? 

• Miksi se on meille tärkeää?

• Miten SAL tekee järjestäjien kanssa yhteistyötä?

• Miten yhteistyötä voisi kehittää nykyisilläkin 

resursseilla?



Nykytilanne

• ampumaurheiluliitto.fi: noin 440 uutista

• Medialle: 216 tiedotetta (26.10.)

• Facebook: noin 360 päivitystä 

• Lisäksi: Instagram

• Noin 40 SM-kilpailua vuodessa

• Kv. arvokisat sekä muut kotimaiset ja kv. kilpailut

• Urheiluampuja: 5 numeroa vuodessa



Normaali viikonloppu

• Yksi työntekijä

• Useita kilpailuja ”työjonossa”

• Tuloksia kisajärjestäjien sivuilla ja niitä tulee 

sähköpostissa ja WA-viesteinä…

• Tuloksia tulee etenkin ulkomailla järjestettävistä 

pienemmistä kisoista kännykkäkuvina

• Usein tulee myös yhteydenottoja urheilijoilta/valmentajilta, 

jotka ovat maailmalla sellaisella kisareissulla, josta SAL 

Media ei ole etukäteen lainkaan tietoinen



Ideaalitilanteessa

• Lajien päätapahtumilla on yhteyshenkilö, joka on 

yhteydessä liiton viestintään hyvissä ajoin sopiakseen 

yhteisistä viestintätoimista

• Kisasivuilla on aikataulu ja yhteyshenkilöt selvästi esillä

• Tulokset tulevat nopeasti kilpailun päättymisen jälkeen 

sekä pdf- että lehdistömuodossa



Ideaalitilanteessa 

• Tapahtumasta on saatavilla uutisoinnin yhteydessä 1-2 kunnollista kuvaa, 

jossa ihmiset selvästi näkyvissä – näitä hyödynnetään Instagramiin (kuvien 

ottaminen onnistuu myös nykypuhelimilla mainiosti lajissa, jossa liike on 

melko vähäistä)

• Tapahtuman viestintäyhteyshenkilö toimittaa voittajien kommentteja vaikka 

ääniviestinä tai ranskalaisilla viivoilla sähköpostitse

Syntyy tiedote, joka lähetetään tulosten kera SAL:n mediajakelulistalle ja 

päivitetään nettiin ja someen 



Nykytilanteessa

• Yhteyshenkilöitä ei aina joko ole tai siihen on nimetty henkilö, joka ei ehdi 

ajatellakaan viestintää tai saattaa jättää vastaamatta SAL:n

viestintähenkilöltä tuleviin ennakkokyselyihin

• Esimerkki: Kilpailukutsussa oli vain yhteyshenkilön nimi. Kilpailun johtajan 

sähköposti oli täynnä. TA ei vastannut kahteen tekstiviestiin > sunnuntain 

finaalien aikataulu selvisi vasta edellisenä iltana

• Ennakkojuttuja tehdään harvoin, koska niihin ei ole aineistoa eikä liiton 

viestintäihmisellä ole resursseja niiden tekemiseen



Nykytilanteessa

• Aikataulua ja varsinkin yhteyshenkilöitä puhelinnumeroineen 

saattaa joutua etsimään sivuilta (”sisäpiirin hommaa” -mielikuva 

vahvistuu…)

• Jos tulokset tulevat nopeasti kisajärjestäjän sivuille, ne ovat 

useimmiten pdf-muodossa. Tästä aiheutuu lisätöitä, jonka 

tekeminen vie lisää aikaa.

• STT: ”Pdf-tiedostot menevät suoraan roskiin.”

• ”Saisiko tulokset lehdistömuodossa Turun Sanomiin.” Kiitoksin 

TS-urheilu



Nykytilanteessa

• Jos on saatavilla kuvia, aivan liian usein niissä joko ei näy ihmisiä ollenkaan 

tai ihmiset ovat totisia palkintojenjaossakin (lajimielikuva?) 

• Jos voittajista on arkistokuvaa, se pelastaa usein – ei tosin Instagramia

• Tulosten jälkeen SAL Media alkaa metsästää voittajien kommentteja

Syntyy tiedote, joka lähetetään tulosten kera SAL:n mediajakelulistalle sekä 

päivitetään nettiin ja someen

Millainen on ruuhka, kun päivässä on viisi 

kisatiedotetta, joissa yhdessäkään edes 

tulokset eivät tule helposti?



Miksi kilpailutiedottamisella ja urheilijoiden esiin 

nostamisella on väliä ja mitä meidän on mietittävä?

• Nykymedia huutaa persoonia, ilmiöitä, tarinoita

• Tulosraportointiin perustuvien juttujen aika on laajemmassa 

määrin ohi ts. ”peruskilpailutiedottaminen” tulokset + voittajien 

kommentit + kuva on peruskauraa > pohja, jonka joitain 

paikallismedioita lukuunottamatta oletetaan ”tulevan jostain” 

tiedotteena

• Mediaa ei ole juuri kilpailuissamme paikalla, mikä lisää vaatimusta 

ns. omalle tiedotukselle > muuten kilpailumme eivät näy missään



Miksi kilpailutiedottamisella ja urheilijoiden esiin 

nostamisella on väliä ja mitä meidän on mietittävä?

• Kommentteja, niukkasanaisuutta ja haastattelujen 

karttamista perusteltu vaatimattomuudella ja ettei haluta 

olla esillä 

• Osaammeko käyttää mahdollisuutemme nostaa esiin 

urheilijoitamme, kovia tuloksia, toimivia seuroja, 

tasokkaita kilpailuja, tarinoita tulosten takana?  



Miten voisimme yhdessä kehittää 

kotimaan kilpailujen viestintää?

• ”Pääkilpailuista” sovitaan SAL 

Median ja järjestäjien kesken 

kilpailuviikon alussa toimintatavat 

laadukkaan tiedotuksen hoitamiselle

• SM-tasoisten kilpailujen tulospalvelu 

tietää, mikä on lehdistömuoto ja 

miksi tulokset pitää siinä muodossa 

olla (ja myös hoitaa tämän asian 

ripeästi kilpailujen jälkeen, kuten se 

niin monissa muissa lajeissa 

hoidetaan)



Miten voisimme yhdessä kehittää 

kotimaan kilpailujen viestintää?

• Järjestäjällä on henkilö, joka ottaa pari laadukasta vaakakuvaa voittajasta / 

kärkikolmikosta ja lähettää ne kuvateksteineen SAL Medialle mieluummin 

sähköpostitse tai sitten WhatsAppina

• Kilpailuissa syntyneet SE:t kirjataan tuloksiin selvästi (ja kerrotaan vaikka 

erikseenkin viestillä)

• Urheilijakommentit joko ääninauhoina tai muutamina lauseina. Tämä edellyttää 

myös urheilijoilta viestintävalmiuksia, jotta kommenteissa on sisältöä eikä vain ”ihan 

hyvin meni”.

Yhdessä enemmän, 

yhdessä paremmin



Tiedote

• Miten?
• Rakenne

• Kommentti elävöittää
• Selkeys
• Nopeus

• Vältä liitetiedostoja



Miten?

• Kynnys aloittaa tiedottaminen on turhan usein turhan korkea
• Tiedotteen laatiminen ei ole kiinni siitä, kenelle tai keille se on 

tarkoitettu > samat perussäännöt pätevät riippumatta siitä, 
lähetetäänkö se seuran jäsenille vai tiedotusvälineille

• Tiedotteen laatimiseen pätee sama yhtälö kuin uutisen 
kirjoittamiseen: 5 x M + 2 x K = tiedote

• Se vastaa kysymyksiin: Mitä tapahtui? Missä? Milloin? Miten? Miksi? 
Kuka järjestää? Keneltä ja mistä numerosta saa lisätietoja?

• Kirjoita tekstikenttään, vältä liitetiedostoja



Rakenne

• Otsikko: 4-6 sanaa, tiedotteen uutinen lyhyesti kerrottuna
• Ingressi: tiedotteen ensimmäinen kappale, kertoo 

olennaisimmat asiat tiedotteesta
• Leipäteksti: loppuosa tiedotteesta selittää ja taustoittaa 

tapahtunutta
• Tulokset: lehdistömuodossa



Kommentti elävöittää

• Tiedotusväline pystyy vain harvoin lähettämään toimittajansa 
seuraamaan kilpailuja

• Jos toimittaja saa riittävästi tietoa kilpailusta, syntyy 
toimittajan päätteelle kelvollinen juttu, vaikka hän ei olisikaan 

ollut paikan päällä
• Lauseen tai parin kommentti on monelle tiedotusvälineelle 

arvokasta ”pääomaa” > pari kysymystä riittää, kirjailijaksi ei 
tarvitse ryhtyä



Selkeys ja nopeus

• Tiedottamisessa on ensiarvoisen tärkeää, että materiaalista saa 
helposti selvää minkä lajin mistäkin kilpailusta on kyse

• Esimerkiksi STT on uutistoimisto, jolle tulokset pitää toimittaa 
mahdollisimman pian

• Tiedotusvälineet eivät julkaise vanhoja tuloksia. Sunnuntain tulokset 
ovat maanantaina vanhoja ellei kyseessä ole aikaero

• Tuloksia ei kirjoiteta VERSAALILLA
• Vältä tabulointeja

• Internet-osoite ei riitä



Selkeys ja nopeus…

• Yhteys paikallistoimituksiin alkuviikosta, jotta osaavat varautua 
viikonlopun kisoihin > tulevat paikan päälle tai varaavat tilaa lehdestä

• Toimituksissa illat hektisiä
> mitä aikaisemmin tiedotteet tulevat, sitä parempi

• Lehdet menevät kiinni noin klo 21-22 > sitä ennen toimittajat 
käsittelevät jutut ja taittajat taittavat

• Toimituksissa arvostetaan nopeutta ja sitä, ettei tiedotteita tarvitse 
käsitellä ja muokata > näkyvyyttä haluavat kaikki muutkin lajit!



Practicalin ohjeistusta…

Kokosin ohjelistan siitä, mitä tietoja voitte lähettää Lassille, niin artikkeli onnistuu. Meillä ei ole olemassa practical-tiedottajaa tms, 

joten jokainen kisaaja voi Lassille tiedot kisoista lähettää ja näin ollen olemme kaikki vastuussa siitä, miten meidän kisoista Sallin 

medioissa tiedotetaan. Olemme tässä asiassa täysin samalla viivalla muiden lajien kanssa. Erityisesti ulkomailla kisaajat olette itse 

vastuussa näkyvyydestä. Tässä mallilista tiedoista Lassille:

1) Kilpailupaikka (kaupunki/maa)

2) Kilpailun ajankohta

3) Vähintään 1kpl kuvia kisasta. Muista ilmoittaa kuvaajan nimi. Kun kuvan lähettää antaa sallille kuvaan käyttöoikeudet. Kuva voi 

olla millainen vaan ja kamerakännykällä otettu. Tietysti voi ajatella, että kuva tulee vaikka facebookiin, niin se edustaa kisaa edes 

jollain tasolla.

4) Vähintään muutama lause tapahtumasta / fiiliksistä. Ihmisiä kiinnostaa kuulla jotain muutakin kuin pelkkä kilpailun nimi ja paikka. 

Esimerkiksi ”Oli mahtava kisa ja järjestelyt toimivat loistavasti. Kisassa ammuttiin normaalista poiketen jopa 10 stagea, mikä oli 

kilpailijoista loistavaa”

5) Parhaat Suomalaissuoritukset esim top 3. Ampujien nimi ja edustettu seura

6) Linkki tuloksiin tai sitten pdf liitteenä. Äärimmäisessä hädässä hyvä laatuinen kuva tuloksista, mistä saa selvää suurentamalla.

7) Tiedon lähettäneen puhelinnumero

Kaikki tiedot lähetetään Lassi Palolle sähköpostille lassi.palo@ampumaurheiluliitto.fijos olet reissun päällä niin tiedot voi 

myös lähettää whatsupilla numeroon 0503390644

Jos kisoissa on tehty jotain erikoista, kuten rikottu ennätyksiä tai vastaavaa, niistä on myös hyvä mainita. Isoista kisoista ja

tapahtumista olisi hyvä tiedoittaa etukäteen, koska silloin Lassi osaa varata aikaa isomman jutun tekemiseen ja lopputulos on tietysti 

parempi.

mailto:lassi.palo@ampumaurheiluliitto.fi


Esimerkki practicalista



Esimerkki 

kasa-

ammunnasta



Esimerkki 

sportingista



Palautetta SAL Mediasta

• ”Tiedotteet laadittu huolellisesti, ja niissä kerrotaan mitä 
pitääkin.”

• ”Tiedotteet ovat kattavia.”
• ”Tiedottaminen on aktiivista.”

• ”Kaikkien pitäisi ymmärtää yleisen aktiivisuuden merkitys.”
• Lahden MC: ”Näin asioita voi tehdä, kun ne tehdään hyvin! 
Ampumaurheiluväen aktiivisuus ja ulospäinsuuntautuneisuus 

tekivät vaikutuksen. Homma toimi ja kisoissa oli kivaa!”



Yhteenvetoa…

• KY 4.6.3.2: ”Tuloksia tulee toimittaa tiedotusvälineille tekstitiedostoina 
(ei PDF).”

• KY L.1.5.10: ”Viestintävastaavan tehtävänä on vastata kilpailun 
tiedottamisen suunnittelusta ja toteuttamisesta.”



Yhteenvetoa…

• Kun SM-kisoja haetaan, tiedotukseen pitää panostaa
• Tulospalvelu ei ole tiedottamista: ”Tiedottaminen on ihan oikeaa 

työtä. Se ei käy vasemmalla kädellä siinä sivussa, kun vaihtaa 

tauluja tai laskee tuloksia.”

• Vuosi 2020 on olympiavuosi, jolloin yleinen kiinnostus 

ampumaurheilua kohtaan kasvaa

• > YHDESSÄ ENEMMÄN, YHDESSÄ PAREMMIN!



TULOKSET JATKOSSA

Kilpailu- ja tilastopalvelu KITI käyttöön 1.1.2020



Mikä KITI?

• Kilpailu- ja tilastopalvelu kaikille liiton kilpailuille tasosta tai 

lajista riippumatta

• Ei ole tehty hoitamaan kilpailun aikaista tulospalvelua

• Tavoitteena automatisoida toimintoja ja kerryttää tietoa 

kilpailutoiminnasta

• Nyt testausvaiheessa tilastopuoli, myöhemmin tulossa 

kilpailuun ilmoittautumispuoli



Havainnollistus

Suomisport / KITI

• Kilpailukalenteri 

(toteutus ratkaistaan 

myöhemmin)

• Kilpailuilmoittautumi

set ja maksut

• Lisenssitarkistus 

• II lk tuomarikortti-

tarkistus

Tuloslaskenta-

ohjelma, esim. 

SIUS, SSI, DS-

Ranking

• Eräluettelot

• Kilpailun aikainen 

tulospalvelu 

KITI

• Tulosluettelot 

yhtenäisessä 

muodossa 

• Mediamuotoiset 

tulokset seuran ja 

liiton käytettävissä

• Urheilija- ja 

lajikohtaiset tilastot, 

ranking-tilastot, 

arvokisakarsinnat 

ym. laskennat

• Automaattiset 

ennätysilmoitukset

Ilmoittautuneet 

luokittain
Tulokset datana



Testipalvelu

• https://kiti-testi.ampumaurheiluliitto.fi/

https://kiti-testi.ampumaurheiluliitto.fi/


PALKINTOJEN VEROTUS



Yleistä palkintojen verotuksesta

• Kilpailuista saadut palkinnot ovat saajan veronalaista 

ansiotuloa

• Arvoltaan merkityksettömät palkintoesineet ja 

tavarapalkinnot kuten pokaalit, mitalit, lippikset, 

karkkipussit, kahvipaketit yms. eivät kuitenkaan ole 

veronalaista tuloa

– Ei euromääräistä alarajaa tällä hetkellä



Kuka ilmoittaa?

• Palkinnon antajan on ilmoitettava palkinnot tulorekisteriin niiden arvosta ja 

laadusta (raha- vai tavarapalkinto) riippumatta 

– Urheilijarahastoon siirrettyä urheilijan palkkiota ei ilmoiteta tulorekisteriin

• Veronalaisen palkinnon saajan on ilmoitettava palkinnon arvo 

veroilmoituksellaan, jos se ei näy hänen esitäytetyllä veroilmoituksellaan jo 

valmiiksi palkinnon maksajan tulorekisteriin antaman ilmoituksen perusteella

• Palkinnon saajalla on oikeus vähentää tuloistaan niiden hankkimisesta tai 

säilyttämisestä johtuneet menot

– Esim. kilpailun osallistumismaksut ja matkakulut



Käytännössä

• Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden kalenteripäivän 

kuluessa 

– Tulorekisteri säätelee vain ilmoittamisen velvoitteita, ei sitä, milloin tulot pitää maksaa

• Muuna kuin rahana annetut edut ja suoritukset on ilmoitettava kuukausittain viimeistään 

seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä, jos tulonsaajalle ei samassa yhteydessä 

makseta rahasuoritusta

• Tavarana saadut kilpailupalkinnot arvostetaan niiden käypään arvoon eli siihen arvoon, joka 

tavarasta saataisiin, jos se myytäisiin välittömästi

• Tiedot ilmoitetaan tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa www.tulorekisteri.fi

– kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla

– Voi käyttää myös palkka.fi-sivustoa

http://www.tulorekisteri.fi/


Lisätietoa

• https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-

meist%C3%A4/tietoa-

tulorekisterist%C3%A4/esitysjakoulutusmateriaalit/urheilu

seuroille/

https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/esitysjakoulutusmateriaalit/urheiluseuroille/


TIETOA TULEVASTA: ”JUNIORIMALJA”



”Juniorimalja”

• Vuotuinen seurapalkinto 1 000 euroa

– SAL100-juhlavuoden pysyvä muisto

• Kriteerit työn alla, julkaistaan vuoden 2019 aikana

– Ensimmäinen jako vuoden 2020 perusteella

– Tarkastelussa kalenterivuosi?

• Merkitystä kuitenkin myös muulla kuin kilpailutoiminnalla, 

esim. nuorten jäsenmäärällä ja sen muutoksilla

• Mikä nimeksi?


