
Vuoden 2014 kansallisten ja kansainvälisten 
kilpailujen, vuoden 2016 SM-kilpailujen ja vuoden 
2017 Kalevan kisojen hakeminen 
 

Kilpailujen luokittelu ja hakuajat 

 

Kalevan kisat 2017; haku 15.2.2014 mennessä 

SM-kilpailut 2016; haku 15.10.2013 mennessä 

Vammaisyleisurheilun SM-kilpailut 2014 ja 2015; haku 15.10.2013 mennessä 

Eliittikisat 2014; haku 30.9.2013 mennessä 

Tähtikisat 2014; haku 30.9.2013 mennessä 

Nuorten Eliittikisat 2014; haku 30.9.2013 mennessä 

Kansalliset kilpailut 2014; haku 15.11.-30.11.2013 välisenä aikana 

Nuorisokansalliset 2014; haku 15.11.-30.11.2013 välisenä aikana 

Karnevaalit 2014; haku 15.11.-30.11.2013 välisenä aikana 

Avoimet aluekisat 2014; haku alueiden/piirien ohjeiden mukaisesti 15.1.2014 alkaen 

Youth Athletics Games / Nuorten suurtapahtuma 2014; haku 30.9.2013 mennessä 

Vattenfall Seuracup’in finaalit 2014; haku 30.9.2013 mennessä 

Jokaisen kilpailuluokan tarkemmat hakuohjeet löytyvät ko. kisojen kohdalta. 

 

 

Eliittikisojen 2014 hakeminen (haku 30.9.2013 mennessä) 

 

SUL julistaa vuoden 2014 aikuisten Eliittikisat haettaviksi. 

Haettavat kilpailupäivät 2014 ovat: la/su 14./15.6., su 13.7., su 20.7., to 24.7. ja 
la/su 23/24.7. (Tarkat kisapäivät päätetään myöhemmin). 

Eliittikisojen hakemukset tulee tehdä 30. syyskuuta 2013 mennessä. Hakemukset 
tulee lähettää suoraan SUL:n toimitusjohtaja Jarmo Mäkelälle mainittuun 
päivämäärään mennessä. Hakemukseen tulee liittää hakijan alustava suunnitelma 
kilpailun organisaatiosta, markkinoinnista, viestinnästä ja taloudesta. 

Huom! Tämän lisäksi hakijan tulee viedä kilpailunsa sähköiseen järjestelmään 
tekemällä yleisen kilpailuhaun edellyttämä täydellinen hakemus 15.–30.11.2013 
välisenä aikana. Hakulinkki: http://www.sul.fi/sektorit/kilpailu. (Sivun oikea reuna.) 

Hakijoita pyydetään huomioimaan, että SUL:n hallituksen päätöksen mukaisesti 
kaikki TV-sopimusasiat käsitellään, koordinoidaan ja hyväksytään SUL:ssa. Tämä 

http://www.sul.fi/sektorit/kilpailu


 

merkitsee myös sitä, että kaikki Eliittikisoihin liittyviä televisiointeja koskevat 
neuvottelut hoitaa liiton toimitusjohtaja. 

Eliittikisojen hakemista ja järjestelyehtoja koskeviin kysymyksiin vastaa liiton 
toimitusjohtaja (e-mail: jarmo.makela@sul.fi, p. 0400 506 014). 

 

Tähtikisat 2014 (haku 30.9.2013 mennessä) 

 
SUL julistaa vuoden 2014 Tähtikisat haettaviksi.  

Haettavat kilpailupäivät 2014: la/su 24/25.5, to 29.5, su 1.6, la/su 7/8.6, to/pe 
19/20.6, la/su 21/22.6, ke 2.7, ke 9.7, su 27.7, la/su 9./10.8. ja ke 20.8. 

HUOM! Tarkat kisapäivät päätetään myöhemmin. 

Kisojen järjestelyoikeuksista kiinnostuneiden tulee lähettää vapaamuotoinen 
hakemus kilpailu- ja olosuhdepäällikkö Mika Muukalle SUL:oon 30. syyskuuta 2013 
mennessä.  

Tämän lisäksi hakijan tulee viedä kilpailunsa sähköiseen järjestelmään tekemällä 
yleisen kilpailuhaun edellyttämä täydellinen hakemus 15.–30.11.2013 välisenä 
aikana. 

Hakulinkki: http://www.sul.fi/sektorit/kilpailu 

HUOM: Tähtikisojen lajit koordinoidaan ja päätetään yhdessä SUL:n kanssa. 
Kisajärjestäjä esittää lajit sähköisen kilpailuhaun yhteydessä. 

 

Tähtikisoille asetetut hakuvaatimukset:  

 Kestopäällystekenttä 400 m (hyvä pinnoite). 

 Aikuisten kisat. Minimivaatimus on 15 kpl M/N-sarjan lajeja kattaen kaikki 

lajiryhmät. Lajit tulee järjestää tiiviisti yhtenä kokonaisuutena. 

 Mikäli ohjelmassa on nuorten lajeja, niin ne tulee järjestää esikisana tai 

poikkeuksellisesti täytelajeina. 

 Reaaliaikainen tulospalvelu (tulokset lajin päätyttyä). 

 Kisajärjestäjä sitoutuu maksamaan palkintorahat kolmelle parhaalle 

urheilijalle kuudelle eri lajille (v.2013 palkinnot olivat 300-200-100 e/laji.) SUL 

sitoutuu maksamaan lajiryhmäpalkinnot. Palkintomalli päätetään 

myöhemmin. 

 Myös muut vaatimukset päätetään myöhemmin kisajärjestäjien kesken 

esimerkkinä kaksi kuuluttajaa, SM-kisatasoiset lähettäjät, pakollinen 

maalikello jne. 

Kisajärjestäjät valitsee vuosittain SUL:n kilpailu- ja olosuhdevaliokunta hakemusten ja 
edellisen vuoden kisapisteiden perusteella ottaen huomioon alueellisuuden. 
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Huom!: Tämän lisäksi hakijan tulee viedä kilpailunsa sähköiseen järjestelmään 
tekemällä yleisen kilpailuhaun edellyttämä täydellinen hakemus 15.–30.11.2013 
välisenä aikana.  

Hakulinkki: http://www.sul.fi/sektorit/kilpailu 

 

Tähtikisoja koskeviin kysymyksiin vastaa liiton kilpailu- ja olosuhdepäällikkö Mika 
Muukka (e-mail: mika.muukka@sul.fi, tai p. 040 830 6792). 

 

 

Nuorten Eliittikisat 2014 (haku 30.9.2013 mennessä) 

 
SUL julistaa vuoden 2014 nuorten Eliittikisat haettaviksi. Kisojen 
järjestelyoikeuksista kiinnostuneiden tulee lähettää vapaamuotoinen hakemus 
kilpailu- ja olosuhdepäällikkö Mika Muukalle SUL:oon 30. syyskuuta 2013 
mennessä. Hakemuksessa tulee esittää sekä kilpailu- että varapäiväehdotus.  

Nuorten Eliittikisojen sarjat ovat 17- ja 19-vuotiaat. Kilpailupäivämäärät 
koordinoidaan Eliitti- ja Tähtikisojen kanssa. 

Huom!: Tämän lisäksi hakijan tulee viedä kilpailunsa sähköiseen järjestelmään 
tekemällä yleisen kilpailuhaun edellyttämä täydellinen hakemus 15.–30.11.2013 
välisenä aikana.  

Hakulinkki: http://www.sul.fi/sektorit/kilpailu 

Nuorten Eliittikisoja koskeviin kysymyksiin vastaa liiton kilpailu- ja olosuhdepäällikkö 
Mika Muukka (e-mail: mika.muukka@sul.fi, tai p. 040 830 6792). 

 

 

Kansalliset kilpailut 2013 (hakuaika 15.–30.11.2013) 

 
Kansallisia kilpailuja ulkoratakaudelle sekä hallikilpailuja sisäratakaudelle 2013 
haetaan sähköisesti hakupalvelun kautta. Hakulinkki: 
http://www.sul.fi/sektorit/kilpailu 

Kansallisten kilpailujen hakuaika alkaa 15.11.2013 ja päättyy 30.11.2013.  

Kansallisiin kuuluvat: Hallikilpailut, kansalliset kilpailut, nuorisokansalliset kilpailut, 
karnevaalit, kävelykilpailut sekä kansalliset maasto- ja maantielajien kilpailut.  

Lisäksi on olemassa ryhmä ”erikoiskilpailut”, jolla on oma erityisasemansa ja jota ei 
ole suoraan sisällytetty mihinkään yllä olevista ryhmistä. 

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee merkitä haetun kilpailun luokka. Kilpailulle 
myönnettävän lopullisen luokituksen ja ajankohdan päättää kilpailu- ja 
olosuhdevaliokunta hakemusten pohjalta. Luokituksen pohjana ovat lähtökohtaisesti 
alla esitetyt kilpailu- ja olosuhdevaliokunnan linjaukset. 
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HUOM!   

Vain määräaikaan mennessä sähköisen palvelun kautta haetut kisat huomioidaan.  

Ei-riittävän lajiohjelman kattavat kilpailut kuuluvat avoimien aluekisa -luokkaan.  

 

Kansallisille ja nuorisokansallisille kilpailuille asetetut hakuvaatimukset 

 
Kansalliset kilpailut  

 Kestopäällystekenttä 400 m (hyvä pinnoite, jonka alue varmistaa esityksen 

yhteydessä).  

 Aikuisten kisat. Minimivaatimus on 15 kpl M/N-sarjan lajeja kattaen kaikki 

lajiryhmät. 

 Mikäli ohjelmassa on nuorten lajeja, niin ne tulee järjestää esikisana tai 

täytelajeina. 

Kansallisia kisoja myönnetään noin 30 kpl perustuen pääosin vuoden 2013 
kisapisteisiin. Kisajärjestäjät valitsee vuosittain SUL:n kilpailu- ja olosuhdevaliokunta.  

 
Nuorisokansalliset kilpailut 

 Kestopäällystekenttä (piiri/alue varmistaa, että olosuhteet ovat hyvässä 

kunnossa). 

 Nuorisokansalliset kilpailut on erityisesti ikäluokkien M/N19/17, P/T15-kisat. 

 Minimivaatimus on ikäluokittain (19,17,15 v.) kattava lajiohjelma (jokaisesta 

ikäluokasta vähintään yksi laji/lajiryhmä), esim: 

M19: 100m, pituus. N19: 1500m, moukari 

M17: 3000m, seiväs. N19: 400m aj, kuula. 

P15: 3-loikka, kiekko. T15: 100m, 800m. 

 M/N-sarjan lajeja ei hyväksytä. 

Kisajärjestäjät valitsee vuosittain SUL:n kilpailu- ja olosuhdevaliokunta hakemusten 
pohjalta. 

Lisätietoja kansallisiin kilpailuihin koskeviin kysymyksiin vastaa liiton kilpailu- ja 
olosuhdepäällikkö Mika Muukka (e-mail: mika.muukka@sul.fi, tai p. 040 830 6792). 

 

Kansalliset hallikilpailut 

 Ikäluokkien M/N, M/N19 ja M/N17 -kilpailut, joissa vähintään tulee olla 
mukana sarjojen M/N tai M/N19 ja 17 -lajeja. 

 Tai valtakunnallisesti merkittävät nuorisohallikilpailut. 
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Hakurajoitukset kansallisille kisoille 

 

 Kalevan Kisojen järjestäjä ei voi hakea samalle vuodelle: Eliittikisoja, nuorten 

Eliittikisoja tai muita SM-kilpailuja (pois lukien hallit sekä maraton ja muut 

maantiekisat). 

 Eliittikisojen järjestäjä ei voi hakea samalle vuodelle: Tähtikisoja tai nuorten 

Eliittikisoja. Eliittikisat ovat järjestäjän päätapahtuma kesällä 2014. Muiden 

tapahtumien vaikutus huomioidaan järjestäjiä päätettäessä. 

 Nuorten Eliittikisojen järjestäjä ei voi hakea samalle vuodelle: Tähtikisoja.  

HUOM! 

 Eliittikisa- ja Tähtikisapäiville ei myönnetä muita kansallisia kilpailuja (M/N). 

 Nuorten eliittikisapäivinä ei voida järjestää 19- tai 17-sarjan lajeja muissa 

kansallisissa tai nuorisokansallisissa kilpailuissa ja Vattenfall seuracup -

osakilpailuja. 

 Maaottelut tms. ovat yllä mainittujen rajoitusten ulkopuolella. 

 Kansallisia kisoja ei myönnetä alue/pm-kisapäiville. 

 

Youth Athletics Games (Nuorten suurtapahtuma) 2014 

SUL julistaa haettavaksi vuoden 2014 YAG-tapahtuman. Kisa järjestetään 13.–
15.6.2014 sarjoille 9 – 17 –vuotiaat.  

Hakuvaatimukset:  

 Kaksi - kolme hyväkuntoista urheilukenttää, jotka sijaitsevat lähekkäin. 

 Osallistuville urheilijoille ja huoltajille on majoitus- ja ruokailumahdollisuus. 

 Innostunut ja osaava kisajärjestäjä. 

 Mahdollisuus mielenkiintoiseen oheisohjelmaan. 

 

Vapaamuotoinen hakemus tulee toimittaa 30.9.2013 mennessä osoitteeseen: 
harri.aalto@sul.fi.    

 

Lisätietoa YAG-kisahausta antaa tarvittaessa liiton seurapalvelujohtaja Harri Aalto e-
mail: harri.aalto@sul.fi, p. 040 823 4200. 
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Vattenfall Seuracup finaalihaku 2014 

 

SUL julistaa vuoden 2014 Vattenfall Seuracup finaalit haettaviksi. 

 

Finaalit järjestetään lauantaina 30.8.2014 neljällä eri paikkakunnalla neljässä eri 
sarjassa.  

Kilo-sarja, alle 5000 asukkaan paikkakunnilla toimivat seurat 

Mega-sarja, 5000 - 10 000 asukkaan paikkakunnilla toimivat seurat 

Giga-sarja, 10 000 - 25 000 asukkaan paikkakunnilla toimivat seurat 

Tera-sarja, yli 25 000 asukkaan paikkakunnilla toimiva seurat 

 

Hakuvaatimukset:  

 Hyväkuntoinen urheilukenttä. 

 Majoitus- ja ruokailumahdollisuus. 

 Innostunut ja osaava kisajärjestäjä. 

 Max. 100 km säteellä Helsingistä. 

Vapaamuotoinen hakemus tulee toimittaa 30.9.2013 mennessä osoitteeseen: 
ritva.immonen@sul.fi.    

 

Lisätietoa Vattenfall Seuracup finaalihausta antavat tarvittaessa nuorisopäällikkö 

Ritva Immonen e-mail: ritva.immonen@sul.fi, p. 0400 670 033 ja seurapalvelujohtaja 
Harri Aalto e-mail: harri.aalto@sul.fi, p. 040 823 4200. 

   

 

Arvokilpailukalenterit 

Arvokilpailukalenterit ovat SUL:n kotisivuilla kohdassa: Kilpailu - Kilpailukalenterit. 
Vuoden 2014 kalenteri on erityisen tärkeä tulevia kilpailuja haettaessa, koska sieltä 
löytyvät Eliitti-, Tähti- ja nuorten Eliittikisojen päivät, joiden kohdalla on 
hakurajoituksia. Em. kisojen päivät päätetään ennen kuin kansallisten kisojen hakua 
alkaa 15.11.2013. 

Lisätietoja arvokilpailukalenterista antaa tarvittaessa liiton kilpailu- ja 
olosuhdepäällikkö Mika Muukka 
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Piireissä/alueilla myönnettävät avoimen aluekilpailut vuodelle 2014 

Piireissä/alueilla myönnettävät avoimen aluekilpailut haetaan sähköisen 
hakujärjestelmän kautta ja niille avataan oma hakujakso kilpailukalenteri.fi- 
järjestelmässä 15.1.2014 alkaen. Tarkemmista hakuajoista ja -ohjeista tiedottavat 
alueet/piirit itse. 

 

 

SM-kilpailujen hakeminen 

 
SM-kilpailut 2016 

Suomen Urheiluliitto julistaa haettaviksi Yleisurheilun mestaruuskilpailusääntöjen 
mukaiset Suomen mestaruuskilpailut vuodelle 2016: 

 SM-viestit 

 SM-maraton 

 SM-maantiejuoksut 

 SM-maantiekävelyt 

 SM-maastojuoksut 

 M/N 22-19 sarjojen SM-kilpailut 

 M/N 17-16 -sarjojen SM-kilpailut 

 P/T 15-14 -sarjojen SM-kilpailut 

 Moniottelujen mestaruuskilpailut (kaikki nuorten sarjat) 

sekä seuraavat hallimestaruuskilpailut: 

 Miesten ja naisten SM-hallikilpailut 

 M/N 22-19-17-sarjojen SM-hallikilpailut 

 Moniottelujen SM-hallikilpailut (M/N, M/N 22-19-17. Sekä mahdollisesti 

myös P/T15-sarja riippuen 1.1.2014 astuvista mestaruuskilpailusäännöistä.) 

SM-kilpailut myönnetään liittovaltuuston hyväksymän alueellisen kiertojärjestyksen 
mukaan. Voimassa oleva kiertojärjestys on julkaistu oheisena. Huomaa, että kaikki 
SM-kilpailut eivät ole kiertojärjestykseen sidottuja, vaan viittä voi hakea vapaasti! 

Nuorten SM-hallikilpailuja on mahdollista hakea myös erikseen vain M/N 17-sarjalle 
ja M/N 22-19-sarjoille, jos kaksi hakijatahoa ovat sopineet tällaisesta 
hakujärjestelystä etukäteen. 

Ulkoratojen SM-moniottelut haetaan ja myönnetään tyypillisesti kahdelle samalta 
alueelta olevalle paikkakunnalle, jotka sijaitsevat suhteellisen lähellä toisiaan. 

Lisätiedusteluihin vastaa SUL:n kilpailu- ja olosuhdepäällikkö Mika Muukka. 

Huom!  SM-kilpailujen ohjelmassa on myös pitkien heittojen talvimestaruuskilpailut. 
Niitä ei haeta samalla tavoin kuin muita SM-kilpailuja, vaan kisojen kiertoa 



 

koordinoivat SUL:n kilpailu- ja olosuhdevaliokunta ja SUL:n valmennusyksikkö. 
Kevättalven 2014 kisojen järjestämistä harkitsevat tahot voivat ilmoittaa 
kiinnostuksestaan SUL:n heittolajien lajivalmentaja Lassi Korhoselle 
(lassi.korhonen@sul.fi, 040-709 6037). 
 

 

Kiertojärjestyksen ulkopuolella olevat SM-kilpailut 

 
SM-maantiekävelyt ja SM-hallimoniottelut, SM-maraton ja SM-maantiejuoksut ovat 
olleet irti kiertojärjestyksestä. Näiden kilpailujen kiertoa koordinoi liiton kilpailu- ja 
olosuhdevaliokunta, joka pyrkii sijoittamaan maantiekilpailut pääsääntöisesti jo 
olemassa olevien ja järjestelyiltään hyviksi osoittautuneiden massatapahtumien 
yhteyteen. Hakemuksia voi vapaasti lähettää kaikilta alueilta. Kilpailu- ja 
olosuhdevaliokunta ei kuitenkaan ole sidottu ehdokasvalinnassaan rajoittumaan 
pelkästään hakemuksen lähettäneisiin järjestäjätahoihin. Myöskään Kalevan kisat 
eivät enää sisälly kiertojärjestykseen, vaan sitä voidaan hakea vapaasti (kisan haku 
kohdassa Kalevan Kisat). 

 

 

Hakeminen 

 
Vuoden 2016 SM-kilpailujen hakemukset on mestaruuskilpailusääntöjen mukaan 
lähetettävä lokakuun 15. päivään 2013 mennessä piirille ja sieltä edelleen 
marraskuun 1. päivään mennessä oman alueensa kilpailuvastaavalle. Tämä toimittaa 
hakemukset alueen käsittelyyn pohjautuvalla lausunnollaan varustettuna SUL:n 
kilpailu- ja olosuhdevaliokunnalle marraskuun 15. päivään mennessä. Hakemukset 
tulee tehdä virallisella SM-kilpailujen hakulomakkeella, joka löytyy SUL:n 
materiaalipankista huomioiden kuitenkin yleiset SM-kisojen hakemista koskevat 
ohjeet (kts. jäljempänä). 

 

Päätöksen SM-kisojen järjestämisoikeuksista tekee liittovaltuusto kevään 2014 
kokouksessa. Kiertojärjestyksen ulkopuolisista kilpailuista (pl. Kalevan kisat) päättää 
SUL:n hallitus keväällä 2014. 

 

 

Kalevan Kisat 2017 

 
Suomen Urheiluliitto julistaa vuoden 2017 Kalevan Kisat haettaviksi SUL:n 
mestaruuskilpailusääntöjen kohdan 2.3 (Kalevan Kisojen tarjoukset) mukaisesti. 
Kalevan Kisojen hakutarjouksesta tulee selvitä: 

 Seuran/seurojen luokka. 
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 Kentän tekninen varustelu, pinnoitteen ikä sekä ratojen määrä. 

 Katsomotilojen määrä. 

 Muut mestaruuskilpailu- ja IAAF:n sääntöjen mukaiset vaatimukset 

suorituspaikoille. 

 Paikkakunnan majoituskapasiteetti. 

 Edellytykset järjestää urheilullisesti ja yleisöystävällisesti hyvät kisat. 

 Seuran/seurojen kunniakierroksen tulos vuonna 2013.  

 Kaupungin/kunnan tuki ja muut suunnitelmat tapahtumaan liittyen. 

 

Erityisen tärkeätä on liittää hakemukseen kentän ja sitä ympäröivien alueiden tarkka 
käyttösuunnitelma sekä myös kaupungin/kunnan kirjalliset luvat siinä tapauksessa, 
että kisoja varten tarvitaan jotain huomattavia erikoisjärjestelyjä. 

Kalevan Kisojen urheilukentän on oltava vapaa mainoksista SUL:n ja järjestäjien 
käyttöön. 

Kalevan kisojen viralliselle hakulomakkeelle (SUL:n materiaalipankista) tehtävästä 
tarjouksesta tulee selvitä myös tarjoussumma, SUL:n ja sen nimeämien Kalevan 
kisojen pääyhteistyöyritysten asettamien velvoitteiden täyttäminen sekä järjestäjien 
tai ulkopuolisen tahon antama taloudellinen takuu SUL:lle kisojen tarjoussummasta. 
Tarjouksen on oltava vähintään yhtä suuri kuin SUL:n hallituksen asettama 
minimitulostavoite, jotta hakemus tulisi huomioiduksi. Tarjouksen liitteenä tulee olla 
kisojen alustava tulo- ja menoarvio. 
 

Tarjoukset on jätettävä SUL:n toimistoon suljetussa kirjekuoressa, jonka päällä 
lukee ”Kalevan kisojen tarjous”, helmikuun 15. päivään 2014 mennessä. 

Lisätiedusteluihin vastaa ja minimitulostavoitteen kertoo toimitusjohtaja Jarmo 
Mäkelä. 

Päätöksen Kalevan Kisojen järjestämisoikeuksista tekee liittovaltuusto kevään 2014 
kokouksessa. 

 

Tärkeää huomioitavaa kaikkia SM-kisoja haettaessa 

 
Yleiset edellytykset SM-kilpailujen hakemiselle on määritelty Yleisurheilun 
mestaruuskilpailusäännöissä. Myös yleiset talousehdot on määritelty siellä. 

Hakijan on huolehdittava siitä, että ulkokenttien SM-kilpailujen yleiset 
olosuhdevaatimukset on jo täytetty, tai että tarvittavista kunnostuksista on jo 
olemassa kuntien vahvistetut päätökset. Nämä olosuhdevaatimukset löytyvät SUL:n 
nettisivuilta (reitti: Materiaalipankki  -  Väline- ja lajitietoja). Kalevan kisoille on 
samassa kansiossa oma luettelonsa kilpailualueen olosuhdevaatimuksista. 

Hakijan tulee varmistaa ennen hakemuksen jättämistä, että varsinaisten 
kenttäolosuhteiden lisäksi myös muut tapahtuman sujuvaan läpivientiin tarvittavat 



 

tilat (media-, sosiaali-, VIP-, yleisöpalvelu- yms.) ja palvelut ovat ko. tapahtuman 
luonteeseen nähden riittävät sekä laadultaan että kapasiteetiltaan. 

 

Piirin ja alueen tulee hakijoita arvioidessaan ja omaa puoltoaan 
muodostaessa ottaa huomioon edellä mainitut olosuhdeasiat. 

 

Mikäli olosuhdeasioissa on kysyttävää tai epävarmuutta, on syytä olla hyvissä ajoin 
yhteydessä liiton kilpailu- ja olosuhdepäällikköön Mika Muukkaan tarkempien 
ohjeiden saamiseksi. 
 

Huom! Kaikkien SM-kisojen hakemuksissa tulee ilmoittaa ko. seuran/seurojen 
kunniakierroksen tulos vuodelta 2013. Kunniakierroksen suorittaminen on yksi 
keskeisiä edellytyksiä SM-kisojen saamiselle. 

Kaikkien niiden SM-kilpailujen kohdalla, joiden ohjelmassa on pitkiä heittolajeja, 
tulee hakemuksen liitteenä olla kisojen varsinaisen kilpailukentän käytöstä 
päättävän tahon antama kirjallinen vahvistus siitä, että kaikki kisojen virallisessa 
ohjelmassa olevat lajit (myös moukari) saadaan suorittaa kyseisellä 
kilpailukentällä! 

Edelleen hakijan tulee huomioida, että SUL:n haltuun jäävät seuraavat 
mainosoikeudet: 

- sisäkentän mainospaikat 
- 30 m laitamainostilaa hyvältä TV-näkyvyysalueelta 
- kilpailunumeroiden mainostila 

Huom! Kalevan Kisojen kohdalla tehdään mainosoikeuksista erillinen laajempi 
yhteistyösopimus SUL:n ja kisojen järjestäjän kesken. 

 
SUL:n hallituksen päätöksen mukaisesti kaikki TV-sopimusasiat käsitellään, 
koordinoidaan ja hyväksytään SUL:ssa. Tämä merkitsee myös sitä, että kaikki 
televisiointeja koskevat neuvottelut hoitaa liiton toimitusjohtaja Jarmo Mäkelä. 
 

Mikäli mestaruuskilpailusääntöihin tehdään liittovaltuuston päätöksellä 
muutoksia, koskevat muutokset automaattisesti myös jo myönnettyjä SM-kisoja. 

 

 

 

 

 

 

 



 

SM-kisojen alueellinen kiertojärjestys 2016 – 2020 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 

SM-viestit Etelä Lounas Itä Länsi Kaakko 

SM-maastot Länsi Kaakko Lounas Etelä Länsi 

SM-hallit M/N Lounas Länsi Etelä Pohjoinen Lounas 

SM 22-19 Kaakko Länsi Lounas Etelä Pohjoinen 

SM 17-16 Pohjoinen Itä Etelä Lounas Länsi 

SM 15-14 Lounas Etelä Länsi Kaakko Lounas 

SM-hallit 22-19-17 Etelä Lounas Länsi Itä Etelä 

SM-moniottelut, nuoret Itä Etelä Pohjoinen Länsi Lounas 

 

 

Vammaisyleisurheilun SM-kilpailut 2014 ja 2015 

SUL:n sääntömääräisten mestaruuskilpailujen lisäksi myös Suomen Vammaisurheilu 
ja -liikunta VAU ry:n vammaisyleisurheilun mestaruuskilpailusääntöjen mukaiset SM-
kilpailut julistetaan haettaviksi vuosille 2014 ja 2015. Ulkoratojen mestaruuskilpailut 
pyritään sijoittamaan elo-syyskuun vaihteen läheisyyteen, sisäratojen SM-kilpailut 
puolestaan tammi-maaliskuulle. 

Vammaisyleisurheilun ulkoratojen SM-kilpailut liikunta-, näkö- ja 
kehitysvammaisille sekä elinsiirron saaneille. 

Kilpailuluokat ja sarjat: liikunta-, näkö-, ja kehitysvammaisten luokat: M/N, M/N19, 
M/N 50 ja elinsiirtoväen ikäluokat M/N19, M/N20–39, M/N40–59, M/N60.  
 
Lajit: 

Kilpailut käydään kaksipäiväisinä (la-su) 

Ensimmäisen päivän ohjeelliset lajit: 

100m, 400m, 800m, pituushyppy, kuulantyöntö, linkopallo (näkövammaiset), 
pallonheitto (elinsiirtoväki), 3-ottelu (100 m, kuulantyöntö, pituushyppy) 
(kehitysvammaiset M/N), 5-ottelu (IPC:n sääntöjen mukaiset lajit) (näkövammaiset, 
liikuntavammaiset M/N). 

Toisen päivän ohjeelliset lajit: 

200m, 1500m, 3000m, 3000m kävely, 5000m (ei elinsiirtoväki), korkeushyppy, 
kiekonheitto, keihäänheitto, 4 x 100m (M/N). 

------------------- 

Vammaisyleisurheilun SM-hallikilpailut liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille sekä 
elinsiirron saaneille 

Kilpailuluokat ja sarjat: liikunta-, näkö-, ja kehitysvammaisten sekä elinsiirtoväen 
luokat: M/N, M/N 50  



 

Lajit: 

Kilpailut käydään yksipäiväisinä (la/su) 

Lajiohjelma: 

60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m kävely, korkeushyppy, pituushyppy, 3-
loikka, kuulantyöntö (kiekonheitto, keihäänheitto). 

 

Osallistumisoikeus 

SM-kilpailuihin saavat osallistua kaikki luokitellut liikunta-, näkö- ja 
kehitysvammaiset sekä elinsiirron saaneet. Urheilijat luokitellaan omien kansallisten 
/ kansainvälisten luokitusten mukaan. Lisäksi järjestetään kilpailut avoimessa 
luokassa, johon voivat osallistua vammaisurheilijat, joilla ei ole luokitusta: 
Liikuntavammaiset avoin (pysty- ja tuoliluokka), näkövammaiset avoin ja 
kehitysvammaiset avoin.  Järjestäjällä on oikeus yhdistää luokkia osanottajien 
lukumäärän vähyyden vuoksi, kun osallistujia on vähemmän kuin 3. Urheilijalta ei 
vaadita yleisurheilulisenssiä, mutta urheilijan on edustettava joko SUL:n tai VAU:n 
alaista jäsenseuraa tai -järjestöä.  Lisätietoa vammaisyleisurheilusta: 
www.vammaisurheilu.fi 

 

 

Kilpailujen hakeminen 

Vuosien 2014 ja 2015 SM-kilpailujen vapaamuotoiset hakemukset tulee lähettää 
15.10 mennessä osoitteella: SUL / Kilpailu- ja olosuhdevaliokunta, Radiokatu 20, 
00240 Helsinki 

Lisätiedustelut:  

Lisätiedustelut (lajiohjelmat, erityisvaatimukset): VAU, Hannele Pöysti, p. 050-517 
6151 (e-mail: hannele.poysti@vammaisurheilu.fi). 

Lisätiedustelut (kilpailujen haku- ja myöntämisjärjestelyt syksyllä 2013): SUL, Mika 
Muukka (e-mail: mika.muukka@sul.fi, tai p. 040 830 6792). 

 

 

Alue/pm-kisat 

 

Alue/pm-kisapäivät on merkitty arvokilpailukalanteriin. Kisat tulee järjestää 
merkittyinä päivinä ts. pm/aluekisapäiviä ei piiri/alue voi vaihtaa toiseksi. 

 

 

 

 

http://www.vammaisurheilu.fi/
mailto:hannele.poysti@vammaisurheilu.fi
mailto:mika.muukka@sul.fi


 

Alueiden kilpailuvastaavat 

 

Alueiden kilpailuvastaavat ovat kaikki SUL:n kilpailu- ja olosuhdevaliokunnan jäseniä. 
He auttavat tarvittaessa kilpailujen hakijoita sopivan päivämäärän valinnassa. 

 

Eteläinen alue 
(Hel, NÅID, Uus) 

Hannu Nurmi 
Kallioruohontie 6 A 
01300 Vantaa 

p. 0400-700 401  
E-mail: hannu.nurmi@koti.fimnet.fi 

 

Kaakoinen alue 
(EK, Kym, Lahti) 

Hannu Nurminen 
Poppelipolku 3 H 96 
15520 Lahti 

p. 044-716 1092 
E-mail: hannu.nurminen@lahti.fi 

 

Lounainen alue 
(Häme, Sat, VS, ÅID) 

Kari Suominen 
Luolavuorentie 42 
21250 Masku 

p. 0400-848 526 
E-mail: kari.suominen@ppc.inet.fi 

Läntinen alue 
(EP, KP, KS, ÖID) 

Ari Honkanen 
Aronkuja 1 
64700 Teuva 

p 040-721 9654 
E-mail: honkanen.ari@gmail.com 

 

Itäinen alue 
(PK, PS, ES) 

mailto:hannu.nurmi@koti.fimnet.fi
mailto:hannu.nurminen@lahti.fi
mailto:kari.suominen@ppc.inet.fi
mailto:honkanen.ari@gmail.com


 

Jaana Kujala 
Tallitie 1 A 
73500 Juankoski 

p. 0400-673 056 
E-mail: jaana.kujala@juankoski.fi 

 

Pohjoinen alue 
(Kai, Lappi, LP, PP) 

Harri Heikkilä 
Rekimatka 8 
96440 Rovaniemi 

p. 050-327 2740 
E-mail: hheikkil@ulapland.fi 

 

mailto:jaana.kujala@juankoski.fi
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