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1. Taustaa 

 

Kisaraportin tarkoitus 

Kisaraportti on tarkoitettu helpottamaan tulevia kisajärjestäjiä tehtävässään ja nostamaan 

keskusteluun mahdollisia kehittämiskohteita. Olemme saaneet paljon positiivista palautetta ja 

myös rakentavia parannusehdotuksia. Tämän kisaraportin tarkoituksena on tarkastella 

kriittisesti omaa tekemistä ja pohtia miten asiat voisi tehdä vielä paremmin. 

 

Seura 

Keravan Urheilijat on yleisseura, jossa lajijaostoina ovat hiihto, paini, soutu, suunnistus ja 

yleisurheilu. Jäsenmäärä on noin 700.  

 

Keravan Urheilijat ei ole aiemmin järjestänyt vastaavanlaisia pienveneiden soutukisoja. 

Soutujaosto on järjestänyt sisäsoudun maratonmatkan SM-kisat x vuoden ajan. Vuonna 1993 

Keravan Soutajat järjesti kirkkoveneiden SM-kisan Tuusulanjärvellä. Sittemmin Keravan 

Soutajat yhdistyi KeUhun. 

 

Kisajärjestelyjen startti 

Kisat myönnettiin KeUlle 2015 syksyllä, jonka jälkeen alkoi kisojen alustava suunnittelu. 

Kisojen pitopaikaksi valikoitui Gustavelundin ranta, joka on toiminut KeUn soutajien 

”kotirantana”. Maa-alueiden omistajatiedot saatiin Tuusulan kunnasta, jonka jälkeen kysyttiin 

luvat alueiden hallitsijoilta.  

 

 

2. Kilpailuorganisaatio 

 

Kisojen suunnittelusta vastasi järjestelytoimikunta, johon kuului vastuuhenkilöt seuraavilta 

osa-alueilta: kilpailun johto, kisakanslia, kilpailuvaliokunta, tulospalvelun, kenttätoiminnot, 
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viestintä, markkinointi, sidosryhmät, turvallisuus ja talous. Lisäksi 

järjestelytoimikuntaan kuului muutama asiantuntijajäsen. Järjestelytoimikunta kokoontui 

käytännössä hiukan vaihtelevalla kokoonpanolla.  

 

Vastuualueiden (valiokuntien) tehtävät määriteltiin toimintasuunnitelmassa seuraavasti: 

Kisatoimisto 

- toimitsijalista,  

- kilpailukutsu ja kilpailuohjeet 

- kisapäivien ohjelma ja kilpailujen aikataulu 

- ilmoittautumiset, arvontaryhmät ja sarjajärjestys  

- kisalisenssien tarkistus 

- venenumerot 

- info, materiaalin jako kilpailijoille 

- venekatsastus 

- tulostaulu 

- protestit 

- palkinnot ja palkintojen jako 

- ensiapu 

 

Kilpailu 

- vesialueen käyttö 

- ratamerkinnät 

- lähtöjärjestelyt 

- maalijärjestelyt 

- ratakartta 

- valvonta- ja tuomariveneet, pelastusvalmius 

 

Tulospalvelu 

- lähtöarvonta ja lähtöluetteloiden tekeminen 

- tulospalvelu, kilpailutulokset ja on-line tulosseuranta 

- kuulutuslaitteet ja kuulutus 

 

Kenttä 

- rannan toimintojen sijoitus, kilpailukeskuskartta, infotaulut, opasteet 

- maissa olevat rakenteet 

- sähkö 

- viestintäyhteydet 

- liikennejärjestelyt, paikoitus, liikenneopastus 

- veneiden lasku- ja nostopaikka 

- järjestys (maissa), turvallisuussuunnitelma 

- jätehuolto, WC 

- alueen vartiointi 

 

Viestintä ja markkinointi 

- Tapahtumasta tiedottaminen eri sidosryhmille (kilpailijat, talkoolaiset, yhteistyökumppanit, 

media ja yleisö).   

- Sponsorien hankkiminen tapahtumaan 

- Sponsorien näkyvyyden varmistaminen 

- Tapahtuman markkinointi (mm. tapahtumalehti Sporttia ja Sirkushuveja) 

- Kuvaus kisapäivinä 
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Vastuualueet tarkentuivat kisojen lähestyessä. 

 

3. Toimintasuunnitelma ja valmistautuminen 

Vastuualueiden suunnitelmat koottiin toimintasuunnitelmaksi, joka ”lukittiin” kokouksessa 

juhannuksen alla. Sen jälkeen toimintasuunnitelmaa ei enää päivitetty. Toimintasuunnitelma 

sisälsi vastuualueittain: 

- vastuutehtävissä olevien nimet ja yhteystiedot 

- listan vastuualueen tehtävistä 

- suunnitelma kisan läpiviennistä 

- toimitsijatarve 

- puitteet, varustus, hankintatarpeet, ym. 

- riskitarkastelu (olosuhteisiin liittyvät, tekniset, kilpailijoihin liittyvät, toimitsijoiden 

virheisiin liittyvät). 

 

Järjestelytoimikunta kokoontui tässä muodossa 4 kertaa, joskin sitä ennen oli pidetty 

useampia kokouksia ja kisojen suunnittelu oli edennyt jo pitkälle.  

Juhannuksen alla pidettiin kisapaikan ja järjestelyjen katselmointi, jossa olivat mukana 

ylituomari Veikko Kivelä ja maalituomari Jukka Paananen. 

Sprinttiradan ja –lähdön testaus pidettiin 21.7., päähuomio kilpailuvaliokunnan ja 

tulospalvelun toiminnoissa. 

Kenraaliharjoitus pidettiin 23.8., jossa oli tavoitteena harjoitella kilpailunomaisesti kaikki 

toiminnot. 

 

Havaintoja: 

 Soutukisojen järjestämisestä ei ollut aiempaa kokemusta. Suuri osa KeUn soutajista 

osallistui järjestelytehtävien lisäksi kisoihin kilpailijana. Toimitsijoita saatiin muista 

lajeista ja heidän vahvuutenaan oli vankka kisajärjestelykokemus.  

 Kisapaikan ja järjestelyjen katselmointi hyvissä ajoin oli erittäin hyödyllinen tilaisuus ja 

lämpimästi suositeltavissa, sikäli kun ei ole vakiintunut käytäntö. 

 

Parannettavaa: 

 Järjestelytoimikunnan keskeisenä tehtävänä on nähdä kokonaisuus, varmistaa 

järjestelyjen eteneminen aikataulussa, varmistaa vastuualueiden rajapinnat ja ottaa 

tarvittaessa kantaa olennaisiin asioihin. 

 Toimintasuunnitelman laatiminen olisi syytä aloittaa aiemmin, nyt kesäkuun alussa. 

 Vastuualueiden tulee olla aktiivisia oma toimintansa suunnittelussa sekä sitouttaa ja 

viestiä oman vastuualueen henkilöstölle.    

 Osalla valiokuntia oli kaksi vetäjää. Tavoitteena on syytä pitää, että vetäjiä on yksi, 

joka osaltaan huolehtii vastuiden pilkkomisesta oman vastuualueen sisällä ja 

henkilöiden värväämisestä.  

 Vastuuhenkilöitä nimettäessä piti varmistaa, että kisojen aikana oli koko ajan saatavilla 

vastuualueen tehtäväkokonaisuuden tunteva henkilö. Johtuen ilmeisesti osin siitä, että 

vastuisiin nimetyt henkilöt eivät olleet keskenään ennestään tuttuja, kaikkien 

vastuualueiden osalta tieto valiokunnan sisällä ei liikkunut riittävästi. 

 

4. Kisojen toteutus 

 

4.1 Kilpailutoimisto 

Kisakanslian päällikkö Piia Auranen, 050-469 5574, piia.auranen@kolumbus.fi 
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Kisakanslian miehitys 5 + 1, kisakanslian aukioloaikana miehitys 2 – 3 henkilöä kerrallaan. 

Tehtävät ennakkoon: 

- Numeroiden hankinta ja järjestäminen 

- Lähtölistojen tulostus 

- Lisenssien tarkistus 

- Kilpailuihin liittyvät kysymykset 

- Palkintojen hankinta 

 

Tehtävät kisapäivinä: 

- Kilpailunumeroiden luovutus ja vastaanotto 

- Tulosten nouto ajanottokopista ja kiinnittäminen ilmoitustaululle 

- Seuraavan kisapäivän valmistelut (numeroiden järjestäminen) 

- Neuvonta 

- (Palkintojenjako) 

 

Kisaa edeltävät tehtävät eivät sinällään työllistäneet paljon ja ne olivat pääsäätöisesti 

hoidettavissa päivätyön ohella. Ilmoittautumisajan jälkeen tosin esim. kysymyksiä tuli melko 

paljon. Pari viimeistä päivää ennen kisaa olisi ollut hyvä saada rauhoitettua kisajärjestelyille.  

  

Kisakanslian miehitys oli suunniteltu niin, että paikalla on vähintään kaksi henkilöä. Näin siitä 

syystä, että tulospalvelu saatiin toteutettua. Ennen kilpailua toivoin, että olisin saanut 

useampia henkilöitä kisakansliaan, jotta vuorot olisivat olleet lyhyemmät. Jälkeenpäin ajatellen 

useammalle henkilölle ei ehkä olisi ollut edes tarvetta, tällä miehityksellä homma toimi hyvin 

ja tauotkin saatiin järjestettyä. Kisakansliassa ei ollut kisapäivinä havaittavissa varsinaisia 

piikkiaikoja. Kilpailijat hakivat numeroita tasaisesti, eikä jonoa muodostunut missään 

vaiheessa. Numerot ehdittiin myös järjestää seuraavaa päivää varten sitä mukaa kun niitä 

palautettiin, joten lauantaina ei juurikaan jäänyt tehtäviä kisojen jälkeen seuraavaa päivää 

varten. 

 

Palkintojen hankinnasta ja palkintojenjaosta vastasi Carla Urbano. Carlan kokemus oli 

ensiarvoisen tärkeää, ja palkintojen jako olikin hyvin organisoitu. Palkinnot oli lajiteltu hyvin 

etukäteen ja aiempien kisojen kokemuksen perusteella palkintojenjako saatiin vietyä nopeasti 

päätökseen. Ensimmäisen kisapäivän jälkeen huomioin itsekin, että tuloslistojen nimet tulee 

täydentää, jotta palkintoja jakaessa ei tarvitse arvailla palkinnon saajaa. 

 

Venekatsastus  

Kalevi Vikman, 040 776 1441 

  

Katsastuksessa oli kaikkiaan 5 henkilöä, yhtäaikaisesti vähintään 3. Käytössä oli kiertävässä 

materiaalissa ollut sapluuna veneiden leveyden mittaamiseen. Järjestäjillä oli oma sapluuna 

vuoroveneiden peräpenkin mittaukseen. 

 

Venekatsastus toteutettiin veneiden laskupaikalla ja mittaus tehtiin muutamaa poikkeusta 

lukuun ottamatta ennen vesillelaskua. Kaikki veneet mitattiin. Käytössä oli veneiden 

lähtölistat.  

 

Katsastuksessa havaittiin runsaasti tulkinnanvaraisia rakenteita, mm. hankainten 

kiinnityskohdan loveaminen, hankainten kiinnityskohdan levennys, vuorosoutuveneissä 

melojan polvituen kiinnitys, penkin korkeus ja takapenkin etureunan etäisyys perästä.  
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Veneiden rakenteiden sääntöjenmukaisuuden tulkintaan vaikutti mm. se, että omistajien 

mukaan veneitä oli hyväksytty aiemmissa tarkastuksissa. Lisäksi näyttäisi siltä, että veneiden 

tekijöillä on erilaisia tulkintoja rakennesäännöistä. 

 

Tuomarineuvosto 

Tuomarineuvostoon kuuluivat 

Veikko Kivelä, pj, SMSL 

Jukka Paananen, maalituomari, SMSL 

Pertti Syrjälä, kilpailunjohtaja, KeU 

Veikko Nyyssönen, Kouvolan Soutajat 

Netta Herranen, Sulkavan Urheilijat -41 (sprintti) 

Päivi Ihamäki, Virtain Urheilijat (normaalimatka) 

 

Kisakanslian huomioita: 

 Puuvenesäännöt eivät ole kovin yksiselitteiset. Kun säännöissä on tulkinnanvaraa, tulee 

kisaorganisaation vetää raja jonnekin ja kaikkia kohdellaan tasapuolisesti.  

 Esimerkkinä hankalista tulkintatilanteista on sääntöjen kohta, jonka mukaan 

”kilpailusarjaa ei saa vaihtaa ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Poikkeuksena 

tähän on venekunnan jäsenen sairastuminen, mikä todistetaan lääkärinlausunnolla.” 

Sääntökohta on kirjoitettu ehdottamana. 

 Lauantain myrskytuuli pakotti tuomarineuvoston kokoontumaan useampaan kertaan ja 

huomio oli ensisijassa kilpailijoiden turvallisuuden varmistaminen. Tuomarineuvoston 

ensimmäinen päätös kelluntaliivien käytöstä alle 18 vuotiaiden sarjoissa aiheutti 

epäasiallisia kommentteja tuomarineuvostoa kohtaan. Ehkäpä onneksi, 

tuomarineuvoston päätös kohdistui ensisijassa oman seuran edustajiin.  

 Venenumeroista saatiin viimehetken työllä melko edustavan näköiset. Kaikkien 

kisakanslian tyttöjen toimesta Liitolle kommenttina / harkittavaksi esitettiin kysymys 

yhteisistä numeroista, kuten nyt on poijutkin.  

 Tuomarineuvoston työskentely oli ammattimaista. 

 

4.2 Kilpailuvaliokunta 

 

Kaj Lehtinen, kilpailuvaliokunnan vetäjä, radat, 040 545 1553, kaitsu@jyp.fi 

Matti Salo, kilpailuvaliokunnan vetäjä, radat, 045 158 2009 matti.salo@kotikone.fi 

Kari Huttunen, lähtö, 040 762 3748, karihuttunen@elisanet.fi 

Aimo Kurki, valvontaveneet, 050 534 4146, aimokurki@elisanet.fi 

 
Radat 

Varasimme Tuusulan purjehtijoilta vene kaluston sekä poijuja marraskuussa 2015. Samalla 

varmistettiin, ettei järvellä muita kisoja samana viikonloppuna. Lähtölaiturin saimme varattua 

vasta toukokuussa. Matti Karjalainen lupasi kesäkuussa myös venelautan käyttöön. 

 

Materiaalin hankinta 

- Keväällä kävimme myös paikallisen Tuusulan Purjehtijoiden juttusilla ja sieltä saimme isoja 

poijuja ja kumiveneitä vuokralle nimellishintaan, ja muutenkin heidän antama kalusto-apu oli 

ensiarvoisen tärkeää. Heiltä saimme myös ison laituriponttoonin (pituus 13 metriä ja leveys 

2,5 metriä), joka mahdollisti 1000 metrin kilpailuun tehdä kaksi rataa rinnakkain.  

- Radan rakentajan puolelta haastavinta oli saada tietoa mistä löytyy tarvittavat välineet ja 

millä hinnalla.  

mailto:matti.salo@kotikone.fi
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- Esimerkiksi ratapoijujen löytyminen (pitääkö meidän ostaa vai voiko 

vuokrata) oli ongelma, joka sitten vahingossa selvisi, että Soutuliitolla oli ns. poijuvaunu jota 

he vuokraavat, siellä on 14 kpl punaisia ja 14 kpl keltaisia + 2 kpl valkoisia poijuja + veneen 

mittaussapluuna.  

- Tämä poijuvaunu kiertää kilpailusta kilpailuun ja noiden poijujen käyttäminen on siis 

kisaviikonlopun aikana mahdollista.  

- Myös Gustavelundin alihankkija elämysmatkoja tekevä Matti Karjalainen ja hänen kalustonsa 

oli ensiarvoisen tärkeää. Heiltä saimme mm. lähetyslautan ja yhteysaluksen henkilöiden 

viemiseen lautalle.  

 

Valmistautuminen 

Kilpailujen 1000 m harjoituspäivä 21.7 sovittiin hyvissä ajoin keväällä. Radan merkintä ja 

lähtölaiturin väliaikainen kiinnitys kesti noin kaksi päivää. 

- 1000 metrin testauksella halusimme todentaa toimiiko 1000 m rata kahdella radalla 

rinnakkain. Testirata piti rakentaa kilpailurataa vastaavaksi ja jouduimme kokeilemaan rataa 

ilman varsinaisia poijuja ja keksimme laittaa kokeiluun ilmapallopoijut (ilmapallocenter myy 

kumi-ilmapalloja 80 cm halkaisija) kpl 3,00 euroa. Ilmapallot toimi hyvin tässä testissä. 

Haastavinta oli saada keskiratapoijutus suoraksi ja se ratkaistiin niin että laitoimme 

leppäseipäät suoraan pohjaan kiinni (tämä onnistuu Tuusulanjärvellä kun rata-alueella 

keskisyvyys on noin 1,7 metriä, syvin kohta oli 3 metriä). Keskipoijujen väli laitettiin 100 

metriä jotta kilpailijat näkisivät ne paremmin. Kilpailupäivänä oli erittäin kova tuuli ja näiden 

poijujen paikallaan pysyminen olisi ollut ilman seipäitä varmasti mahdotonta.  

Kenraaliharjoitus 23.8 1000 m rata ja lähtölaituri rakennettiin kovin haastein, jotta kestäisi 

kovan tuulen sekä 15 henkilön kuorman. Aikaa tässä kului pari päivää kolmelta mieheltä. 

Tässä on kiinnitettävä suurta huomiota radan suoruuteen sekä tuleviin sääolosuhteisiin. 

- Kenraaliharjoitus kannatta tehdä sillä siinä tulee selvästi esille miten systeemi toimii.  

 
Kisaratojen toteutus 

Sprintin 1000 metrin rata oli valmiina kenraaliharjoituksen jäljiltä.  

 

Kisapäivänä 27.8 oli tuuli melkein myrskylukemissa ja emme päässeet rakentamaan 5 km:n 

rataa kun vasta sunnuntai-aamuna aikaisin ja siinä meinasi tulla kiire.  5000 m radan 

osittainen rakentaminen aloitettiin onneksi torstaina 25.8 lähinnä kääntöpaikan osalta eli 

meillä oli tehty radasta valmiiksi kääntöpaikka 2,5 km:n kohdalle ja muut piti laittaa aamulla. 

Rata valmistui sunnuntaina klo 9.00. Ylituomari ajoi radan lävitse 9.30 ja hyväksyi  radan. 

 

Ensivaiheessa 5 km rata merkattiin punaisilla poijuilla soutajan vasemmalle/sisäreunan 

puolelle (kiertosuunta myötäpäivään). Lisäksi käytettiin keltaisia poijuja ulkoreunalla. 

Ylituomarin katselmuksen jälkeen keltaiset poijut poistettiin. Tästä ei ole säännöissä mainintaa.  

Poijuvaunussa on kaksi valkoista poijua mutta ne ovat pieniä(60 cm) ja likaisia. Jos 

mahdollista niin hommatkaa vaikka kaksi jätti-ilmapalloa (ilmapallocenter 120 cm maksaa noin 

kympin ) ja toimii.  

 

Ratojen purkaminen ei vaadi isoa porukkaa 3-4 henkilöä kunhan tehdään ripeästi töitä ja 

organisoidusti. 

Kaikki oli purettu sunnuntaina klo 21.00.  

 

Havaintoja ja parannettavaa 

 Kilpailu organisaatio toimi rönsyillen ennen järjestäytymistä. Kilpailuorganisaatio ja 

vastuuhenkilöt pitää nimetä heti kun kilpailut on saatu tai mieluummin jo ennen.   
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 Kokonaisuutena kilpailu organisaatio toimi kilpailujen aikana 

loistavasti. Ennen kisoja organisaation toimintakykyä häiritsi sääntöjen ja käytäntöjen 

ristiriita, joka aiheutti turhaa vääntöä, vei aikaa ja jopa motivaatiota. Lähtökohtaisesti 

Suomen mestaruuskilpailuissa pitää toimia sääntöjen mukaan.  

 Tuomarineuvostossa toiminta oli avointa ja rehellistä. Arvostan suuresti seurojen 

edustajia jotka eivät vetäneet yhtään kotiinpäin kun rangaistuksia tuli oman seuran 

soutajille.  

 Sovituista valmistautumisaikataulusta tulee pitää kiinni. 1000 metrin harjoituskilpailusta 

sovittiin hyvissä ajoin keväällä, jolloin se myös tulee olla jokaisen oman seuran jäsenen 

kalentereissa ensisijaisena merkintänä.   

 

Lähtö 

Kari Huttunen, (040-7623748), karihuttunen@elisanet.fi 

 

Yleistä   

Lähtöpaikka oli ponttonilaituri keskellä Tuusulanjärveä. Lisänä oli lautta  (5x5 m), jota 

käytettiin lähtötoimintaan ja huoltoon. Henkilöstön huolto tapahtui lähtötaukojen aikana 

eväspohjalta ja lisäksi käytössä oli eko-wc. 

 

Tulospalvelu toimitti lähtölistat ja –kellot. Käytössä oli lisäksi radiopuhelin. 

 

Sprintin lähtö toteutettiin laiturin päistä kahdelta lähtöpaikalta (A, B). Kilpailunumeroista 

parittomat lähetettiin A- ja parilliset B -lähdöstä. Lähtöväli sarjan sisällä oli 30 sekuntia. 

Normaalimatkalla oli yksi lähtöpaikka ja lähtöväli yksi (1) minuutti. Sarjojen lähtöväli oli viisi 

(5) minuuttia.  

 

Henkilöstö ja lähettäminen  

Sprintin lähdössä oli kaksi ja normaalimatkan lähdössä yksi lähtöryhmä. Ne muotoutuivat 

seuraaviksi tehtävineen. 

- pöytäkirjan pitäjä huolehti oikeasta lähtöjärjestyksestä ja kirjasi lähtijät ja lähtöajan 

- kellomies luki 30 sek, 10 sek, jolloin nosti valkean lipun ylös, 5, 4, 3, 2, 1, VETO, jolloin 

heilautti lipun alas 

- lähettäjä eli kiinnipitäjä piti kiinni veneen perästä ja irrotti otteen lähtöhetkellä (= veto) 

- liputtaja liputti valkoisella lipulla hyväksytyn lähdön. (Varaslähtöjä ei ollut, jotka olisi 

osoitettu punaisella lipulla ja puhaltamalla pilliin.) 

- veneen uittaja avusti kilpailuveneen lähtöpaikalle apunaan puoshaka 

- kuuluttaja ohjasi veneet lähtöön megafonin avulla 

- lähtövastaava hoiti toiminnan yleisjohtamisen ohella viestityksen tulospalveluun 

(lähteneet sarjoittain).  

 

Henkilöstöä oli sprintin lähdössä 1+5+5 ja normaalimatkan lähdössä 1+5. 

 

Valmistautuminen  

Lähtötoimintaa testattiin harjoituksessa 21.7. ja kenraaliharjoituksessa 23.8. 

Toiminnan arviointi  

Lähettäminen toteutettiin sääntöjen ja suunnitelmien mukaisella tavalla.  

 

Henkilöstön määrä oli oikea. Paikalla oli asiantuntijana tuomarineuvoston jäsen (Veikko 

Nyyssönen, Kouvolan Soutajat), joka avusti erityisesti sprintin lähtöä olosuhteiden ollessa 

vaikeat myrskytuulen takia. 

mailto:karihuttunen@elisanet.fi
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Sprintin kahden lähtöpaikan systeemi toimi täydellisesti; kumpikin toimi itsenäisesti ja 

kilpailijoille ei tästä menettelystä ollut mitään haittaa. Paikan päältä katsottuna hakemallakaan 

ei löydy mitään poikkeavaa verrattuna yhden lähtöpaikan menettelyyn. 

 

 

Valvontavenetoiminta 

Aimo Kurki, 050 534 4146, aimokurki@elisanet.fi 

 

Käytössäoli  kolme venettä, kaksi perämoottorillista kumivenettä ja yksi purjehtijoiden 

tuomarivene. 

 

Kaitsu ja Matti olivat valmistautuneet tehtävään huolella, jolloin tehtäväkenttä oli selkeä.  

 

Henkilöstö  

Tarkoituksena oli saada 2 henkeä venettä kohden, jotta olisi mahdollista pitää tarvittaessa 

taukoja. 2 henkeä venettä kohden tarvitaan esim. auttamistilanteissa. Lauantaina miehitys oli 

5 ja sunnuntaina 6 henkilöä. 

 

Havaintoja ja parannettavaa 

 Tarkennettu tieto valvontaveneiden roolista kilpailijoiden valvonnassa (ratarikot) saatiin 

vasta kilpailun alla. 

 Lauantai oli vaativa päivä, sunnuntai leppoisa. Lauantaina ei ratarikkojen valvontaan 

jäänyt juuri aikaa. Kaiken kaikkiaan homma hoitui mielestäni kohtalaisen hyvin. Yhteys 

pomoihin ja muihin veneisiin hoitui radiopuhelimilla hyvin. 

 Henkilöstö tulisi sitouttaa esim. kilpailunjohtajan tai seuran puheenjohtajan viestillä. 

Uskoisin, että peruutukset jäisivät silloin vähemmälle. 

 Joukossa olleet käsin kirjoitettuja venenumeroita oli vaikea tulkita vähänkin 

etäämmältä 

 

 

4.3 Tulospalvelu 
 

Kilpailun tulospalvelun vastuuhenkilöt: 

- Tuomas Turunen, tulospalvelun päällikkö ja kuulutus 

041-4349332, tuomas.turunen@tsvesi.fi 

- Jukka Selin, tekninen toteutus 

040-3446757, j.selin@kolumbus.fi 

- Antti Pylkkänen, liveseuranta ja äänentoiston toteutus 

040-5442904, koti.pylkkanen@gmail.com 

 
Ilmoittautumisten vastaanotto 
 

Ilmoittautumisten vastaanotto ei alun perin kuulunut tulospalvelun vastuualueeseen vaan 

lisättiin suunnittelun myöhemmässä vaiheessa lisätehtäväksi. Kilpailutietojen vastaanottamisen 

periaatteeksi järjestelytoimikunta päätti, että ilmoittaja ottaa vastuun lähettävien tietojen 

oikeellisuudesta ja järjestäjä ohjeistaa täyttämään tarvitsemansa tiedot siinä muodossa, jossa 

haluaa tiedot tulospalvelujärjestelmään.  

 

Tarkoitusta varten luotiin sporttisaitin tiedonkeräyslomake, jossa oikeinkirjoituksen 

varmistamiseksi sarja ja seura valittiin alasvetovalikosta. Nimikenttään ohjeistettiin 

kirjoittamaan nimien ensimmäiset kirjaimet isoilla alkukirjaimilla ja erottamaan vuoro- ja 

parisoutusarjoissa nimet kauttaviivalla, jotta kaikki ilmoittautumiset olisivat yhdenmukaiset. 

Yhdenmukaisuus on ilmoittautumisessa tärkeää, että vältytään turhalta korjaustyöltä. Tietojen 

tarkistamiseksi lomakkeeseen lisättiin toiminto, jossa tallennuksen jälkeen on mahdollisuus 

mailto:tuomas.turunen@tsvesi.fi
mailto:j.selin@kolumbus.fi
mailto:koti.pylkkanen@gmail.com
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tarkistaa tiedot ennen lähetystä. Lisäksi lähetetyt tiedot välitettiin 

automaattisesti ilmoittajan sähköpostiosoitteeseen. Yhteydenottopyyntöä tai tarkennuksia 

varten lomakkeessa oli myös kommenttikenttä. Lomake testattiin ennen käyttöönottoa ja 

otettiin käyttöön kun sen toimivuus oli varmistettu. 

 

Kilpailuun ilmoittautui soutajia 31 seurasta ja pääasiassa ilmoittautumiset toteutettiin 

ohjeistuksen mukaan. Kolme seuraa ilmoitti kilpailijoita virheellisesti sähköpostilla ja eri 

muodossa kuin kilpailuohjeissa oli määritelty. Näistä kaksi ilmoittautumista lähetettiin 

viimeisenä iltana ilman erillistä yhteydenottoa. Samanaikaisesti osa kyseisten seurojen 

kilpailijoista oli ilmoittautunut omatoimisesti ohjeiden mukaan, jolloin listalle jäi 

tuplailmoittautumisia, jotka tuli erikseen tarkistaa 

 

 
 

Kuva ilmoittautumislomakkeesta. Kehityskohtana voisi olla usean matkan 

ilmoittautumismahdollisuus. 

 

 

Parannusesityksiä ja huomioita 

 Lomakkeessa olisi täytynyt olla ilmoittautumismahdollisuus useaan lähtöön saman 

kilpailupäivän aikana, joka olisi helpottanut ilmoittautumista. Seurakohtaisen 

ilmoittautumislomakkeen luonti ei ollut teknisesti mahdollista sporttisaitin lomakkeella. 

 Kilpailusäännöissä mainitaan yksiselitteisesti, että ”SM-kilpailuihin ilmoittautuminen 

tulee tapahtua kilpailukutsussa ilmoitetulla tavalla”. Tämä tarkoittaa, että 

kilpailunjärjestä määrittää ilmoittautumistavan. Ilmoittajien tulee kunnioittaa 

sääntökirjaa myös tältä osin ja noudattaa annettua ohjeistusta. Poikkeustapaukset 

voidaan tarvittaessa käsitellä erikseen, mutta ne vaativat hyvien toimintatapojen 

mukaan erillisen yhteydenoton, joka tulee tehdä hyvissä ajoin ennen ilmoittautumisajan 

päättymistä. Osa kilpailijoista ei välttämättä ymmärrä tulospalvelun kokonaisuutta, 

jossa kilpailutietojen keräys on tärkeä vaihe onnistuneen tulospalvelun toteuttamisessa. 

 Säännöissä mainitaan myös, että ”ilmoittautuminen tulee tapahtua viimeistään kilpailua 

edeltävän viikon tiistaina klo 24.00 mennessä”. Kilpailunjärjestäjän kannalta säännön 

valvonta ja tietojen koonti lähtölistojen suunnittelua varten helpottuisi, jos määritelty 

ajankohta olisi lyhennetty samalle päivälle aikaisempaan ilta-aikaan, jolloin lähtölistojen 

valmistelu saataisiin käyntiin saman vuorokauden aikana. Toisaalta ilmoittautumisaikaa 

voitaisiin pidentää esimerkiksi suoritettavaksi viikkoa ennen kilpailua, jolloin seuraavan 

kohdan ”kilpailun aikataulu ja lähtölista” kehitysehdotuksia tulisi harkita tarkemmin. 

 Urheilijaa, seuroja ja kilpailunjärjestäjää ajatellen selkein tapa olisi kehittää 

ilmoittautumisjärjestelmä, joka olisi käytössä kaikissa kilpailuissa eikä järjestelmä 

antaisi mahdollisuutta selityksille ”näin on aina ennenkin toimittu”. Toinen vaihtoehto 
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olisi määrittää säännöissä miten ja missä muodossa 

kilpailutietojen ilmoittaminen tulisi tehdä. Tapahtumana noin 200 hengen kilpailu on 

kuitenkin sen verran suuri, että sähköposti- ja puhelinilmoittautumiset eivät ole 

mielekäs tapa järjestäjän kannalta ja samalla aiheuttavat luonnollisesti epäselvyyksiä ja 

virhemahdollisuuksia. 

 

Kilpailun aikataulu ja lähtölistat 
 

Kilpailupäivien aikataulusuunnitteluun luotiin taulukko edellisvuoden osallistujien ja sarjojen 

mukaisesti. Tämä oli hyvä työväline, jolla aikataulua pystyi ennakoimaan etukäteen ennen 

ilmoittautumisajan umpeutumista. Ilmoittautumisajan jälkeen sarjakohtaiset osallistujat 

lisättiin taulukkoon, jolloin kokonaisaikataulu lähtöjen osalta oli selkeä ennen lähtölistojen 

valmistumista. Taulukon avulla kilpailun pystyi kuvitteellisesti simuloimaan esimerkiksi 

arvioiden ”ruuhkat” tulospalvelussa. 

 

 
Kuva aikataulun suunnittelutaulukosta, joka toimi hyvänä ”demovälineenä”. 

 

Lähtölistoja varten koottiin kaikista ilmoittautumistiedoista ns. kilpailutiedosto (sarja, nimi ja 

seura), johon lisättiin lähtöryhmät yksi ja kaksi eli kuumaryhmä. Kuumaryhmä muodostettiin 

sääntöjen mukaan yli yhdeksän kilpailijan sarjoissa edellisvuoden tulosten perusteella. Kaikissa 

sarjoissa molempien lähtöryhmien lähtöjärjestys arvottiin automaattisesti. Sarjat järjestettiin 

kilpailusääntöjen mukaiseen järjestykseen ja sarjojen väliin lisättiin viiden minuutin lähtövälit. 

Sprinttikilpailuun lisättiin 15 ja 20 minuutin tekniset tauot ja normaalimatkan kilpailuun 20 

minuutin tauko järjestelytoimikunnan päätösten mukaisesti. Molemmat lähtölistat julkaistiin 

alustavina kahdeksan vuorokautta ennen kilpailupäiviä. 

 

 
Kuva kilpailutiedostosta, jossa tehtiin kuumaryhmä luokittelu. Lähtöjärjestykset arvottiin. 
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Alustavien lähtölistojen julkistamisen jälkeen muutosesityksiä tuli 20 

kappaletta, joista kuudessa pyydettiin korjaamaan ilmoittautumisvirheitä. Loput yhteydenotot 

liittyivät siihen, että kilpailupäivän aikana samalla veneellä tai useassa lähdössä soutajat 

halusivat muokkauksia aikatauluun oman etunsa mukaisesti, kuten sarjan siirtämistä tai oman 

lähtöpaikkansa siirtämistä. Yhteydenotoissa toistuivat perustelut ”näin on ennenkin tehty”, 

”asiasta ei ole haittaa muille” tai ”se ei ole vaikea toteuttaa”. Myös siihen vedottiin, että 

järjestäjän tulisi mahdollistaa kaikkien kilpaileminen ilmoittautumisten mukaisesti. Ylituomari 

ja kilpailunjohtaja ottivat asiaan selkeän linjan – arvottua lähtöjärjestystä tai sarjajärjestystä 

ei muuteta, mutta jos sprintissä kahden radan lähtöjärjestys lyhentää esimerkiksi peräkkäisiin 

sarjoihin ilmoittautuneiden vaihtoaikaa, niin sarjojen välistä lähtöeroa voidaan pidentää. 

Tämän kaltaisia muokkauksia tehtiin lähtölistoihin muutamia ja viralliset listat julkaistiin kaksi 

päivää ennen kilpailuja. 

 

Parannusesityksiä ja huomioita 

 Kilpailupäivien aikataulua tulee suunnitella tarkasti odotetun osallistujamäärän 

mukaisesti (esim. vertailu edellisvuoteen) jo ennen ilmoittautumisajan umpeutumista ja 

ottaa ajoissa huomioon missä vaiheessa tarvitaan taukoja esimerkiksi lähetys- ja 

tulospalveluporukan taukoihin. Lähtölistoja valmisteltaessa tulee olla jo selkeä näkemys 

siitä millainen on kilpailun teknisen toteuttamisen aikataulu. 

 Kisan aikataulua ei tule rakentaa oletustietoihin, kuten esimerkiksi veneiden 

vaihtoaikojen varaan vaan lähtökohtana tulee olla järjestelyjen toimivuus ja kilpailujen 

sujuvuus. Järjestäjillä tulee olla myös selkeä ajatus siitä mitkä ovat kilpailun 

kriittisimmät hetket järjestelyiden kannalta, jolloin tunnistetaan vaihtomiehitystarve tai 

teknisten ongelmien mahdollisuus. 

 Säännöt tulee jalkauttaa paremmin seuroihin ja kilpailijoiden tietoon ja sääntökirja 

tulee löytyä puuvenesoudun sivuilta selkeästi omana tiedostonaan. Mikäli 

kilpailunjärjestäjä ei pysty vetoamaan annettuihin sääntöihin ja kilpailijoiden äänekkään 

vähemmistön puolelta luodaan painetta muokata kilpailun kulkua yksilön edun 

mukaisesti, on tilanne urheilullisten periaatteiden vastainen.  

 Asetelma alustava- ja lopullinen lähtölista on pystyttävä selkeyttämään ainoastaan 

lähtölistojen julkaisuun. Tämä helpottaa kilpailunjärjestäjän keskittymistä toimivan 

kilpailun järjestämiseen. Nykyinen toimintakulttuuri ei ole lähtölistoja tekevillä 

miellyttävä tai mitenkään motivoiva. Toisaalta äänekäs vähemmistö oli näiden 

kilpailuiden osalta ainoastaan pieni prosentti soutajien kokonaismäärästä. 

Väliaikalähtöjen sarjajärjestys tulee kirjata sääntöihin ylös selkeästi ja siten, että 

kilpailijat ymmärtävät yksiselitteisesti, että toteutus on tämän mukainen. Poikkeuksia ei 

tule sallia, jolloin ei voida vedota poikkeustapauksiin. 

 Lähtöjärjestyksen arvonta ja lähtöryhmät on mainittu säännöissä selkeästi. 

Yhteydenottojen perusteella on kuitenkin perusteltua huomauttaa, että asiaa tulee 

korostaa entisestään. 

 Viiden minuutin sarjaväli on kilpailijoiden kannalta järkevä mahdollistaen etenkin 

sprinttimatkalla usean suorituksen, mutta tämä myös rajoittaa kilpailunjärjestäjää 

suunnittelemaan aikataulusta sujuvan ja mielenkiintoisen seurata. Niiden sarjojen 

yhdistämistä, joissa on ainoastaan yksittäisiä kilpailijoita, olisi järkevä yhdistää lähtöjen 

osalta. Nykyinen sääntö sarjojen välisestä tauosta ja lähtöjärjestyksen määrittely 

aiheuttaa turhaa kilpailun venymistä.  

 Aikatauluista tehtyjen yhteydenottojen perusteella on asiallista esittää, että 

lajikohtaiset lähtöjärjestykset muutettaisiin siten, että miesten ja naisten saman 

ikäluokan sarjat lähtisivät peräkkäin (MYYL, NYYL, MY40, NY40 jne.) Tämän kaltainen 

sarjajärjestys olisi jälkikäteen ajateltuna mahdollistanut kaikki kilpailijoiden esittämät 

toiveet pl. vuorosoutusarjat, joissa rajoittavana tekijänä oli osallistujien määrä. 

Sprinttiin esityksen mukainen muutos toisi myös lisää palautusaikaa naisten sarjoihin 

ajatellen yksisoudusta pari- tai vuorosoutusarjoihin siirtymistä. Osallistujamäärän 

mukaisesti voidaan myös todeta, että etenkin yksisoudussa venekalusto jakaantuisi 

tasaisemmin kilpailussa ja siirtyisi luonnostaan esimerkiksi nuorten sarjojen käyttöön. 

 Sääntöjä terävöittämällä ja niiden tehokkaammalla jalkauttamisella kilpailijoiden olisi 

myös helpompi ymmärtää ilmoittautumisen yhteydessä mihin lähtöön on realistista 
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ehtiä ja miten yksittäistä veneitä voidaan kierrättää kilpailun 

aikana. Näiden asioiden ratkaiseminen ei tule olla kilpailunjärjestäjän vastuulla. 

 
 

 
 

Valmistautuminen ja kenraaliharjoitus 
 

Tulospalvelun kannalta kenraaliharjoitus oli erittäin tärkeä. Harjoituksen kautta testattiin 

kilpailun toteutus alusta loppuun ja tehtiin viimeistelyjä suunnitelmiin. Harjoituksessa havaittiin 

myös kilpailunumeroiden näkyvyyden merkitys ja epäselvien numeroiden aiheuttama riski 

tulospalvelun toteuttamiselle.  

 

Käyttöön varatut numerot oli tehty spraymaalilla jolloin selkeät ääriviivat puuttuivat ja 

näkyvyys oli epäselvä. Harjoituksen jälkeen kaikki numerokyltit tehtiin uudelleen 

hyödyntämällä laminoituja tulosteita. Numeron tärkein ja lähes ainoa tehtävä kilpailussa on 

näkyä selkeästi niin, että tulokset saadaan varmasti. Soutukilpailuissa tulisi olla liiton puolelta 

teetetty numerosarja, joka kiertää kilpailunjärjestäjillä. Numerot tulee olla selkeät ja 

mahdollisimman suurella fontilla pohjan kokoon keskitettynä. Minimikoko näkyvyyden kannalta 

on A5, mutta tukeva rakenne mahdollistaisi myös A4-koon. Kiinnitystä varten numerossa tulee 

olla riittävän pitkä ja tukeva varsi, joka mahdollistaa kiinnityksen näkyvästi veneen partaan 

yläpuolelle. Kun käytettävissä olevien numeroiden rakenne olisi kaikilla ennakkoon tiedossa, 

niin kiinnityspaikat voitaisiin rakentaa yhteensopivaksi, jolloin myös numeron vaihtaminen 

kilpailulähtöjen välillä helpottuu.  

 

 

 
Kuva muokatuista kilpailunumeroista. Sprintissä numeron taakse teipattiin myös 
lähtöohjeet. 

 
Tulospalvelun toteutus 
 

Kilpailunaikainen tulospalvelu toteutettiin seuraavasti: 
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Maalilinjalla oli kaksi toimitsijaa, joiden tehtävä oli tarkistaa maaliin 

tulevan tai kierrokselle lähtevän veneen numero ja kertoa numero komentojärjestelmän kautta 

tulospalvelujärjestelmiä käyttäville. Komentojärjestelmä oli kaksisuuntainen ja yhteydenpito 

toimitsijoiden välillä hoidettiin tämän avulla. Numeroiden tarkistamiseen käytettiin kiikareita. 

Maalintulijoiden ja kierrokselle lähteneiden järjestys merkittiin ylös sekä sarjan viimeisen 

kohdalle kirjattiin ohitusaika, joka otettiin sekuntikellolla juoksevana aikana ensimmäisestä 

lähdöstä. Tämä toimi tulospalvelun toisena varajärjestelmänä yhdessä maalilinjaa kuvaavan 

videokameran kanssa. 

 

Maalilinja oli merkitty vastarannalle näkyvällä kolmiomerkillä. Tulospalvelukontti sijaitsi 

kilpailukeskuksen puolella jonka rantaan oli pystytetty maalimerkkinä toimiva merkkipaalu, 

joka oli kohdistettu vastarannan kolmioon. Kilpailuiden aikana yksi henkilö toimi maali- ja 

väliaikojen kellottajana painamalla tulospalvelun kytkinkelloa, jonka jokainen painallus antoi 

aikaleiman järjestelmään. Sunnuntain normaalimatkan kilpailussa tulospalvelun toimitsijoilla 

tuli olla koko ajan näkemys maaliin tulevista ja kierrokselle lähtevistä veneistä ettei ajat 

sekoitu keskenään. 

 

Kilpailun varsinaisena tulospalvelujärjestelmänä käytettiin ExTime ohjelmaa, jonka käyttäjänä 

toimi yksi henkilö. Lähtölistat ja tulokset toteutettiin tämän järjestelmän kautta.  

 

ExTime ohjelmasta riippumattomana varajärjestelmänä käytettiin Webscorer ohjelmaa, jonka 

käyttäjän toimi yksi henkilö. Webscorer toimi samalla kilpailun liveseuranta järjestelmänä. 

Liveseurannan linkki oli lisätty kilpailusivuille, joka helpotti kilpailun seurantaa rannalla. 

 

 
Kuva Webscorer tulosnäkymästä. Tulospalvelun liveseuranta helpotti myös kierrosaikojen 

seurantaa. 

 

Yhteensä tulospalvelun teknisestä toteutuksesta vastasi kilpailun aikana viisi henkeä. 

Tulospalvelutiimi suoriutui tehtävästään erinomaisesti, jonka mahdollisti huolellinen 

valmistautuminen, asioiden yksityiskohtainen suunnittelu, rauhallinen toiminta 

ruuhkatilanteissa ja riskien minimointi ennen kilpailua esimerkiksi numeroiden parantaminen.  

 

Parannusesityksiä ja huomioita 

 

 Ulkona oleville maalitoimitsijoille tulisi varata vaihtomiehiä 1-2 henkeä. Sateinen sään 

sattuessa vaihtomiehien tarve kasvaa. 

 Kilpailupäivät ovat pitkiä kumpanakin kilpailupäivänä ja tauot mielellään karsitaan 

minimiin aikataulua suunniteltaessa sarjojen pitkien lähtövälien vuoksi. Nämä viiden 
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minuutin tauot eivät kuitenkaan anna tarvittavaa taukoa 

tulospalvelun toimitsijoille. Vähälukuisia sarjoja tulisi yhdistää ja näistä vapautuva aika 

käyttää kunnon taukoihin, joiden pituus sprinttikilpailussa olisi oltava vähintään 30 

minuuttia ja normaalimatkalla 45 minuuttia, jotta tulospalvelu ehtisi syömään ja 

hengähtämään. Tuusulanjärven kilpailussa pisin tauko lähtöjen välillä oli 30 minuuttia 

normaalimatkan kilpailussa. Tämä tauko supistui tulospalvelun osalta seitsemän 

minuutin mittaiseksi kierrokselle soutavien ja viiden kilometrin soutajien maaliintulon 

vuoksi.  

 
Tulokset 
 

Kilpailun tulosseuranta oli reaaliaikaista liveseurannan ansiosta ja tulokset saatiin helposti 

hyvin pienillä viiveillä ilmoitustaululle. Tulosten julkaisussa tulee kuitenkin jatkossa muistaa 

huomioida, että useiden käytössä olevien järjestelmien nimikentät ovat ainoastaan 30–40 

merkkiä pitkiä eivätkä vuoro- ja parisoutusarjojen pitkät nimiyhdistelmät mahdu tuloksiin. 

Näiden korjaaminen kilpailun jälkeen vie hieman aikaa, mutta palkittavien nimet tulisi muistaa 

korjata oikeiksi esimerkiksi kilpailutoimiston puolelta ennen palkintojen jakoa. 

 

 

Ote sprintin tuloksista ilman korjausta. Lyhyt nimikenttä tekee tuloksista sekavan. 

 

Ote sprintin tuloksista manuaalisen korjauksen jälkeen. 

 
Ohjeita kuuluttajalle 
 
Kilpailupäivät ovat pitkiä, joten kuuluttajapari jaksaa toteuttaa kuulutuksen ja kilpailun 

selostuksen energisemmin kuin yksi henkilö. Soutuliiton toiminnanjohtaja toimi erinomaisena 

apuna sprinttikilpailun kuulutuksissa. 

 

Kuuluttajan tulee itse perehtyä kilpailuohjeisiin ja järjestelyorganisaation toimintatapoihin ja 

ohjeisiin, koska kilpailun aikana vesillä on tapahtumia joihin tulee reagoida 

kilpailukuulutuksella. 
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Ennen kilpailun alkua tulee suunnitella mitä tietoa tulospalvelujärjestelmät antavat 

kuuluttajalle, jotta kilpailutilanteiden kertominen on mahdollista kilpailijoille ja yleisölle. 

 

Kuulutuslaitteiden äänenkantavuus tulee varmistaa siten, että kuuluttajan ääni kantautuu koko 

kilpailukeskuksen alueelle. 

 

4.4 Kenttä 

 

Jari Vallo, kenttävastaava, 050-3324510, jari.vallo@elisanet.fi 

Mikko Ylönen, kenttävastaava  

 

Tapahtuman tienvarsimainokset: 

 Tienvarsimainoksia voidaan sijoittaa vilkkaasti liikennöidyille teiden varsille kisapaikan 

lähettyville muutama viikko ennen kisoja. Tällä saatetaan lähiseudun asukkaille tiedoksi 

tulossa oleva tapahtuma katsojien saamiseksi paikalle. 

 Huomiota kiinnitettävä kisan nimen, paikan ja ajankohdan selkeään esille tuomiseen. 

Tekstin on oltava helposti luettavissa ohi ajavista autoista.  

 Mahdollisesti tämänkaltaiseen mainostamiseen tarvitaan lupa. 

 

Kisapuiston opastekartta: 

 Kisapaikasta kannattaa jo hyvin varhaisessa vaiheessa laatia selkeä kartta, josta selviää 

kaikki keskeiset toiminnot; kisatoimisto, veneiden laskupaikka, veneiden säilytys, 

autojen/trailereiden parkkipaikat, ruokailu, WC:t, ensiapu, palkintojenjako, jne. Tämän 

avulla kisaorganisaation muut toiminnot voivat suunnitella toimintojaan. Kartta 

päivittyy suunnitelmien edetessä. 

 Opastekarttoja valmistetaan tarvittava määrä ja ne sijoitetaan sopiviin paikkoihin 

kilpailijoiden ja katsojien kulkureiteille. 

 Kartan reunoille voidaan sijoittaa sponsoreiden mainoksia. 

 

Liikenneopasteet: 

 Liikenneopasteet sijoitetaan sopiviin paikkoihin kisapaikalle johtavien tien varsille. 

 Huomioitava, että ihmiset ovat varsin luovia reittivalintoja tehdessään, eli kaikki 

mahdolliset lähestymissuunnat huomioitava. 

 Yksinkertainen on parempi. Kisan logo ja suuntanuoli riittää. 

 Parkkipaikat myös viitoitettava 

 

Veneiden kuljetus laskupaikalle ja pois vienti: 

 Liikenteen ohjauksen helpottamiseksi ja kaaoksen välttämiseksi olisi suotavaa, että 

laskupaikka olisi ns. läpiajettava, eli sinne tullaan ja poistutaan eri kautta. Tällä 

vältytään autojen ja erityisesti trailereiden peruutteluilta, joka aiheuttaa turhaa 

hämminkiä, vaaratilanteita ja mahdollisia kalustovaurioita. 

 Järjestävästä seurasta 2-4 henkilöä avustamaan autoista/trailereistä purkua ja 

säilytyspaikalle siirtoa. Tällä saadaan vauhtia veneiden purkuun ja samalla siirretään 

veneet oikeille säilytyspaikoille. 

 

Autojen ja trailereiden säilytys: 

 Varattava riittävästi tilaa sopivan matkan päästä veneiden laskupaikasta. 

 Lupa parkkipaikkaa hallinnoivalta taholta. 

 

Veneiden säilytys: 
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 Maanomistajalta lupa maa-alue käytöstä, mieluiten 

kirjallisena. Esim. Sähköpostilla. 

 Veneitä on kisapaikalla säilytyksessä reilusti yli 100 kpl. 

 Tilaa tarvitaan n. 1 hehtaari 

 Vaikka valtaosa soutajista tuo omat veneen aluspuunsa tms.,  kannattaa paikalle varata 

2x4” lankkuja. 

 Tuulisella säällä kilpailijoita pitää muistuttaa veneiden mahdollisesta kiinnittämisestä 

maahan. 

 

Veneiden yövartiointi: 

 Veneitä alkaa saapua kisapaikalle jo kilpailua edeltävänä iltana.  

 Parivartiointi 3-4 tunnin vuoroissa klo 22-06. 

 

Veneiden lasku/nosto: 

 Erityisesti 1000m kisassa veneiden lasku- ja nostotapahtumia tulee paljon.  

 1-2 laskupaikkaa (-laituria) 

 järjestävästä seurasta 4 henkilöä avustamaan kilpailijoita laskuissa nostoissa. Tällä 

saadaan veneet vesille/vesiltä nopeasti ja lasku- nostopaikka ruuhkattomaksi. 

  

Liikenteenohjaus: 

 Liikenteenohjaukseen varattava riittävästi henkilökuntaa. 

 Henkilöt sijoitettava erityisesti veneiden laskupaikan ja parkkipaikkojen ohjaukseen. 

 Turvaliivit ohjaajille. 

 

Radiopuhelimet / Viestintä: 

 Turvaveneisiin, lähtö- ja maalipaikoille, liikenteenohjauksen päällikölle, kisapäällikölle ja 

kisatoimistoon.  

 Puhelimien kantavuus ja toimivuus tarkastettava hyvissä ajoin ennen kisan alkua.  

 Lista toimintojen päälliköiden kännykkänumeroista jakoon kaikille tarvitseville, 

erityisesti kisatoimistoon.  

 

Infra: 

 Sähkön tarpeet kartoitettava ajoissa. Ajanotto, kuulutus, ruokailu, mahdolliset 

kauppiaat/näytteille asettajat. 

 Väliaikaiset WC:t sopiviin paikkoihin ja riittävä määrä. 

 Suihkut ja pukuhuoneet naisille ja miehille erikseen. 

 Kisa-aluetta ja kulkureittejä rajataan aidoilla.  

 

Jälkihavainnot: 

 Liikenteen ohjaus toimi erittäin hyvin, henkilökunta osaavaa ja heitä oli riittävästi. 

 Tienvarsimerkinnät olivat selkeitä ja niitä oli riittävästi. 

 Veneiden lasku/nostotoiminnot sujuivat jouhevasti ja erityisesti yksikkösoutajat 

kiittelivät KeUn henkilökuntaa avusta. 

 Henkilöstön rekrytointi jäi vähän viime tinkaan ja siten erityisesti yövartiointi oli jäädä 

heikolle tolalle. 

 Opasteiden ja kentän valmistelu jäi viimeiselle illalle. Olisi kannattanut aloittaa paria 

päivää aikaisemmin. 

 Vapaaehtoisia ilmaantui paikalle ilman ennakkoilmoittautumista. 

 

4.5 Sidosryhmät ja viranomaiset 
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Wallenius Timo, turvallisuuspäällikkö, 050 550 2455, wallenius.timo@kolumbus.fi 

Järjestyksenvalvojia lisäksi 3 järjestyksenvalvojakortin omaavaa. 

 

Toteutus: 

- Verkosta tiedot ja opasteet yleisötilaisuuden järjestämisestä (ilmoitus poliisille) sekä 

pelastussuunnitelma (ilmoitus pelastuslaitokselle ja poliisille). Näille ilmoitus 

verkkolomakkeella, kartat postitse. 

- Verkosta ja muista tietolähteistä tiedot järven käyttäjistä: Tuusulanjärven 

Purjehdusseura, Tuusmelojat, kalastuskunnat 3 kpl. Näiden toimihenkilöille varoilmoitus 

kilpailualueesta ja aikatauluista sähköpostilla. 

- Sidosryhmien kutsuvieraille kutsut kirjeitse (kunnanjohtajat) ja muut sähköpostilla mm. 

3 kunnan vapaa-ajan/liikuntapalveluiden toimialajohtajat, toimenpiteiden ja alue- 

lupien myöntäjät, sponsorien edustajat, kalustoavustajat, yht. 18 hlöä. 

- KeU:n sopimusten tarkistaminen: vakuutukset, Teosto 

- Pelastussuunnitelman jakaminen kilpailun toimihenkilöille 

- Ilmoitus järjestyksenvalvojille toimialuerajoista ja vuorolistoista 

- Suoritin toimihenkilöiden ruokalipukkeiden jaon saadun henkilölistan perusteella. 

- Toimin palkintojen jaossa seuran yhtenä edustajana. 

Jälkihavainnot: 

 Yleisesti ottaen kaikki sujui vastuualueella hyvin. 

 Poliisilta ja pelastuslaitokselta tuli yksi tarkentava kysymys, mihin oli vastaus olemassa. 

Tapahtuma oli helppo hyväksyä, koska tulta ja alkoholia ei järjestäjän puolelta käytetty. 

 Kirjekutsusta huolimatta tapahtumaa ei oltu kirjattu muistiin Tuusulan kunnassa. Tämä 

paljastui muiden asioiden yhteydessä tehdyssä kyselyssä ja saatiin kuntoon.  

 Kutsutuista 18 vieraasti kaksi saapui sovitusti tapaamispisteeseen ja kaksi ilmaantuivat 

omia aikojaan. Yksi ilmoitti etukäteen esteestä. Osallistumisvahvistusta ei pyydetty.  

 Ruokalipukkeita jaettiin 115 kpl ja laskutettiin 79 kpl, joten 36 ateriaa ei nautittu tai 

lipulle ei ollut vastaanottajaa. 

 Yllätyksenä tuli viime hetken ruokalipukkeiden hakijat, joita ei ollut missään kirjoilla 

o ja henkilöt, jotka sanoivat antaneensa lippunsa toiselle, joka sitä ei ollut saanut. 

 Palkinnot jakoi 3 hlöä, yksi kutakin väriä ja kättelyonnittelu vain omalle palkitulle. Tämä 

nopeutti merkittävästi jakoseremoniaa, mistä tuli kiitosta. 

 

 

4.6 Viestintä ja markkinointi  

 

Vastuuhenkilöt:   

Elisa Aunola, viestintä, 040 829 4967, elisa.aunola@elisanet.fi  

Sampsa Haarasilta, markkinointi, 040 551 3659, sampsa.haarasilta@kolumbus.fi   

 

Resurssit ja organisoituminen 

 

Päävastuussa viestinnän ja markkinoinnin toteuttamisesta olivat viestintäpäällikkö ja 

markkinointipäällikkö.  

    

Viestintäpäällikkö vastasi nettisivujen suunnittelusta ja toteuttamisesta, näkyvyydestä 

sosiaalisessa mediassa, tapahtumalehden suunnittelusta, toimittamisesta ja taittamisesta, 

kilpailualueen opastusten toteutuksesta, tapahtuman videoinnin ja valokuvauksen 

mailto:elisa.aunola@elisanet.fi
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organisoinnista sekä mediayhteyksistä. Mediakoordinaattori koordinoi 

tapahtumalehden mainosmateriaalit. 

 

Markkinointipäällikkö koordinoi tapahtumalehden toteutuksen sekä hankki sponsoreita 

tapahtumalle. Sponsorihankintaan osallistui myös muita järjestelytoimikunnan jäseniä.  

 

Viestinnän ja markkinoinnin osalta päätyö tapahtui ennen kilpailua. Mm. nettisivut avattiin jo 

vuotta ennen tapahtumaa. Kilpailupäivinä tärkein työ oli päivittää nettisivuille ajankohtaiset 

lähtölistat, web-seuranta-linkit sekä tulokset. Viestintä oli aktiivista kilpailupäivinä myös 

sosiaalisessa mediassa. Kilpailun jälkeen viestintäpäällikkö jakoi tapahtuman kuvat ja 

videotallenteet muutaman päivän sisällä. 

 

Kuvaus valmistautumisesta ja toteutuksesta  

Viestintäsuunnitelmassa (liitteenä) on kuvattu viestinnän toimenpiteet kohderyhmittäin 

(kilpailijat, talkoolaiset, yhteistyökumppanit, media, yleisö)  

 

Valitsimme kilpailun tärkeimmäksi viestintäkanavaksi nettisivut www.tuusulanjarvensm.fi, 

jotka avattiin jo vuotta ennen kilpailua. Tuolloin sivuilla oli lähinnä päivämäärät ja paikka. Sitä 

mukaa, kun järjestelyt etenivät, myös nettisivujen sisältö kehittyi. Aktiivinen sisällöntuotanto 

pitkin vuotta herätti kiinnostusta tapahtumaa kohtaan ja toi sivuille kävijöitä pitkin vuotta. 

 

Nettisivujen sisältö oli jaettu seuraavasti: 

 Etusivu 

 Kilpailuinfo  

o Kilpailijan ohje 

o Kilpailukutsu 

o Ilmoittautuminen 

o Aikataulu 

o Lähtöjärjestelyt 

o Kilpailupaikka 

o Kilpailuorganisaatio 

 Lähtölistat ja tulokset  

o Sprintti kisattiin kovissa tuulioloissa 

o Normaalimatkalla nautiskeltiin 

 Palvelut  

o Majoitus 

o Ruokailu 

 Talkoolaisille 

 Medialle  

o Lajitietoutta 

o Kiinnostavien soutajapersoonien haastatteluita: 

 Anniinalla jalat maassa ME:stä huolimatta 

 Joel Naukkarisen vinkit kisoihin valmistautumiseen 
 Yhteistyökumppanit 

Tapahtumalehti Sporttia ja Sirkushuveja 

(https://tuusulanjarvensm.files.wordpress.com/2016/08/sporttia-sirkushuveja-2016.pdf) 

palveli erityisesti sponsoreita ja yleisöä. Lehti jaettiin 30 000 talouteen Tuusulanjärven 

ympäristössä.  

http://www.tuusulanjarvensm.fi/
https://tuusulanjarvensm.wordpress.com/about?iframe=true&theme_preview=true
https://tuusulanjarvensm.wordpress.com/kilpailuinfo?iframe=true&theme_preview=true
https://tuusulanjarvensm.wordpress.com/2016/08/24/kilpailijan-ohje/?iframe=true&theme_preview=true
https://tuusulanjarvensm.wordpress.com/2016/06/29/kilpailukutsu-puuveneiden-sprintti-ja-normaalimatkan-sm-kilpailut/?iframe=true&theme_preview=true
https://tuusulanjarvensm.wordpress.com/kilpailuinfo/ilmoittaudu-mukaan?iframe=true&theme_preview=true
https://tuusulanjarvensm.wordpress.com/kilpailuinfo/aikataulu?iframe=true&theme_preview=true
https://tuusulanjarvensm.wordpress.com/2016/08/04/lahtojarjestelyt/?iframe=true&theme_preview=true
https://tuusulanjarvensm.wordpress.com/kilpailuinfo/kilpailupaikka?iframe=true&theme_preview=true
https://tuusulanjarvensm.wordpress.com/kilpailuinfo/kilpailuorganisaatio?iframe=true&theme_preview=true
https://tuusulanjarvensm.wordpress.com/lahtolistat-ja-tulokset?iframe=true&theme_preview=true
https://tuusulanjarvensm.wordpress.com/2016/08/27/sprintti-kisattiin-kovissa-tuulioloissa/?iframe=true&theme_preview=true
https://tuusulanjarvensm.wordpress.com/2016/08/29/normaalimatkalla-nautiskeltiin/?iframe=true&theme_preview=true
https://tuusulanjarvensm.wordpress.com/palvelut?iframe=true&theme_preview=true
https://tuusulanjarvensm.wordpress.com/palvelut/majoitus?iframe=true&theme_preview=true
https://tuusulanjarvensm.wordpress.com/palvelut/ruokailu?iframe=true&theme_preview=true
https://tuusulanjarvensm.wordpress.com/talkoolaisille?iframe=true&theme_preview=true
https://tuusulanjarvensm.wordpress.com/medialle?iframe=true&theme_preview=true
https://tuusulanjarvensm.wordpress.com/medialle/lajitietoutta?iframe=true&theme_preview=true
https://tuusulanjarvensm.wordpress.com/2016/04/24/anniinalla-jalat-maassa-mesta-huolimatta/?iframe=true&theme_preview=true
https://tuusulanjarvensm.wordpress.com/2016/07/04/joel-naukkarisen-vinkit-kisoihin-valmistautumiseen/?iframe=true&theme_preview=true
https://tuusulanjarvensm.wordpress.com/yhteistyokumppanit?iframe=true&theme_preview=true
https://tuusulanjarvensm.files.wordpress.com/2016/08/sporttia-sirkushuveja-2016.pdf
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Markkinoinnista 

Sponsoreita varten laadittiin eritasoisia mainospaketteja, jotka sisälsivät printti-näkyvyyttä, 

netti-sivuilla näkyvyyttä ja tapahtumapaikalla ja tienvarsinäkyvyyttä isojen plakaattien kautta. 

 

Sponsoripaketit on kuvattu erillisessä liitteessä kuten myös lehden (12 sivuinen tabloidi) 

aineisto-ohjeet. Lehden jakelusta ja painosta pyydettiin tarjouksia Jakelujunioreilta ja Keski-

Uusimaa-lehdeltä. Jakelujuniorien tarjous oli selvästi edullisin. Päädyttiin tasoltaan 4000 € 

olevaan 30 000 kpl 12-sivuisen tabloidin ja sen jakeluun. Painos jaettiin joka kotiin Keravalla, 

ja keskeisillä alueilla Tuusulassa ja Järvenpäässä. Lehden taloudellisena tavoitteena oli 0-tulos, 

eli myytävillä mainoksilla tuli kattaa kulut.  

 

Lehdellä oli kolme roolia 1) SM-soutujen kisalehti/käsiohjelma 2) SM-soutujen ja 

Sirkusmarkkinoiden markkinointi yleisölle 3) Keravan Urheilijoiden toiminnan esittely.  Lehteen 

oli kohtuullisen helppo myydä mainoksia, kaikesta päätellen hyvä tuote. Mainosmyynti jäi 

kuitenkin liian harvoille ja lehden potentiaali seuran talousmielessä hyödyntämättä. Jälkikäteen 

voi sanoa, että mainosmyynti olisi pitänyt organisoida seuran sisällä terävämmin tai ulkoistaa 

ammatikseen mainoksia myyvälle taholle. 

 

Huomioita ja havaintoja 

 Informatiiviset ja aktiiviset nettisivut keräsivät kiitosta kilpailijoilta 

 Nettisivujen sivulatauksia oli vuoden aikana yli 31 000, eri kävijöitä lähes 5000, 

keskimäärin yksi kävijä luki 6,5 sivua. Kilpailuviikonloppuna sivulatauksia oli 

parhaimmillaan lähes 6000.  

 Aktiivinen tiedotus erityisesti sprintin lähtöjärjestelyistä oli välttämätöntä, että 

uudenlainen toteutustapa saatiin tehtyä 

 Valokuvaus ja videokuvaus toivat erittäin paljon lisäarvoa  
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 Yhteistyökumppaneita tapahtumalla oli 15. Näistä suurin osa 

maksoi yhteistyöstä rahaa, loput toivat panoksensa tuotteilla ja/tai työllä. 

 Tapahtumalehti oli erittäin työläs, mutta ilman sitä tuskin olisi saatu niin hyvin 

yhteistyökumppaneita 

 Hyvä kysymys on, olisiko SM-soutujen potentiaalia markkinointikohteena voinut 

hyödyntää paremminkin. Olimmeko liian vaatimattomia, toimme kuitenkin aikamoisen 

asiakasjoukon esim. Gustavelundin pihapiiriin? 

 

Liitteenä 

 Viestintäsuunnitelma 

 Tapahtumalehden aineisto-ohjeet 
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LIITE 1 / Tuusulanjärven SM Viestintäsuunnitelma 

 

Kohde-
ryhmä 

Pääviesti Keinot Kanavat Miten ja missä Milloin Kuka HUOM. 

Kilpailijat hyvä 
tunnelma ja 
pössis, täyden 
palvelun kisa-
alue 

Nettisivuilla 
esitetty 
visuaalisesti 
ja selkeästi 
kisaan 
liittyvät 
asiat, tiedon 
jako 
sähköisesti 
ja muissa 
soututapaht
umissa 

Omat nettisivut 
MeSon sivut 
soututapahtumat.
fi ym. sivustot 
(Marjaana Risku) 

 Nettinäkyvyys 
soudun ja alueen 
tapahtumasaiteilla 

 Blogipostaukset ja 
jako Soutua ja 
huopausta- FB-
ryhmässä  

 Flyer-lisäpainos, 
jako kesän kisoissa 
 

Toukokuu 
 
Touko-elokuu  
 
 
Kesä-
heinäkuu 
 
 

Piia 
 
Elisa ja Piia 
 
 
Elisa  tekee flyerin, 
Pena&Juha, jakaa 

 

Tapahtuma
n 
mahdollistaj
at 
(talkooväki) 

Vauhdikas 
viikonloppu ja 
SM-kisat, 
soutukauden 
huipennus 

Kosiskelu: 
tule mukaan  
Info: mitä 
tarkoittaa, 
aikataulu, 
kuka 
vastuuhenki
lö, lisätiedot 
Fiiliksen 
nostaminen
: mahtava 
tapahtuma 

Info sähköpostilla 
ja nettisivujen 
oman osio 
Sometus – FB-
ryhmät 
Kirkkis-treenit, 
Seuran 
tapahtumat 
(flyer) 

 Flyer, jolla 
ohjataan nettiin.  

 Netissä tiedot 
tehtävistä ja 
yhteyshenkilöstä 
Flyer jaetaan 
soutajille 
treeneissä, 
Sulkavalla,  

 Tieto koko KeUn 
väki s-postitse 

Kesä-
heinäkuu 
 
 
 
 
 
 
Elokuu 

Elisa tekee flyerin, 
Piia ja Carla jakaa 
treeneissä 
 
 
 
Elisa jakaa 
sähköisesti 

Pena tekee 
task-listan, 
jonka avulla 
tehtäväalue
et ja vastuut 
jaetaan. 
Tämä 
tarvitaan, 
että netti 
saadaan 
kuntoon 

Yhteistyö-
kumppanit 

Soutu on kova 
laji – 
olettehan 
tekin? Tavoita 
SM-tason 
urheilijoita ja 
urheilunnälkäi
nen yleisö 

Perustiedot 
– mitä ja 
miten 
Mikä 
pienveneso
utu – 
lajitietous, 
soutajan 
polku  
Mielenkiint
oiset 
soutajapers
oonat 

Nettisivut – oma 
sivu 
yhteistyökumppa
neille 
Joel, Sinisalo, 
Karppinen, Minna 
Nieminen, 
Anniina Potkonen 
esiin meidän 
netissä ja 
somessa 

 Myyntikirje ja 
kontaktoinnit 

 Näkyvyys 
myydyille  
nettisivuilla 

 Mikä laji tietous 
nettiin 

 Mielenkiintoiset 
henkilöt haastikset 
blogiin 

 Tabloid, sisällöt ja 
mainokset 

Maalis-
kesäkuu 
 
 
 
Kesäkuu 
 
Touko-elokuu 
 
Elokuu 
 
 
 

Kaitsu, Masa, Pena, 
kaikki 
Elisa, Piia 
 
Pena tuottaa, Elisa 
vie 
Elisa ja Piia 
Elisa ja Piia 

 

Media Ainutlaatuine
n tapahtuma 
alueella – SM-
tason soutua 
ja 
huippunimiä 

Mediatiedot
teet 
Soitot 2 vk 
ennen ja 2 
pv ennen 
Tulostiedot
us 

email 
puhelin 
nettisivuille oma 
osio? 
Tulostiedotus 
omalla sivullaan 

 Mediakontaktit, 
kutsut 
tapahtumaan, 
huom. hyödynnä 
yllä olevia! 

 Reaaliaikainen 
tulostiedotus vl:na 

 
Elokuu 
 
27.-28.8 

 
Piia 
 
Tuomas? 

 

Yleisö Mielenkiintoi
nen 
tapahtuma ja 
ympäristön 
palvelut 

Tietoa mitä 
yleisölle,  
lajitietous, 
oheispalvel
ut 
Innostus 
tapahtumaa 
kohtaan 

Nettisivut 
Some-hypetys 
 

Netin tiedon jako  

 Soutajille somessa 
ja face-to-face 
(viestillä: 
kannustusjoukot 
mukaan) 
Soutua&huopaust
a 

 alueen ihmisille, 
some ja 
tapahtumakalente
rit 

 Tabloid   
 

 
 
Kesä-elokuu 
 
Elokuu 
 
 
 
Elokuu 

 
Elisa, Pena, Juha, 
Carla, Piia 
 
Elisa, Piia, Timo W. 
 
Elisa, Piia 
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LIITE 2 / Tapahtumalehden aineisto-ohjeet 

 

 

 


