
	

SHL MÄKITUOMARIKERHON TIEDOTE 8.9.2021 
 
Syksy on koittanut ja toivottavasti korona alkaa olla jo takana. Toki kaikkien 
täytyy vielä olla huolellisia, ennen kuin rokotteet alkavat vaikuttavat riittävästi ja 
Suomi vapautuu kaikenlaiseen normaaliin toimintaan. 
 
Kulunut talvi mentiin rajoitusten mukaisesti ja kilpailuja pidettiin hyvin vähän. 
Kesä on ollut jo helpompi, ja kisoja on voitu pitää melko lailla normaalisti. 
Samoin mäkihypyn ja yhdistetyn nuorten leiritoimintaa on voitu pyörittää 
kuluneena kesänä normaalisti. Syksy toki vielä jatkuu, ja leirejä ja kisoja on vielä 
jäljellä. SM-kisat ovat vielä edessä molemmissa lajeissa. 
 
Yhdistetyn kesä-GP pidettiin Keski-Euroopassa ja meidän joukkueemme 
urheilijat pärjäsivät kaiken kaikkiaan hyvin. Ilkka Herola oli kesä-GP:n voittaja. 
Isot onnittelut meiltä kaikilta hänelle, valmentajille ja joukkueelle. Nuoret 
urheilijat tarvitsevat esikuvia, ja Ilkka on erittäin hyvä sellainen. Mäkihypyssä 
ollaan vielä keskellä harjoittelukautta, mutta COC-kisoissa on nähty useita 
pistesijoja ja kotimaan kisassa Kuopiossa Eetu Nousiainen otti voiton sekä 
toisen sijan. 
 
Syksyn SM-kilpailujen ajankohta on yhdistetyn kilpailut Kuopiossa 11.-12.9. sekä 
mäkihypyn kilpailut Lahdessa 16.-17.10. Kuopion kisojen yhteydessä hypätään 
myös kansallinen mäkihypyn osakilpailu. 
Näihin on tehty tuomarikerhon nimitykset perustuen siihen, että 
mestaruuskisoissa on parhaat mahdolliset asiantuntijat paikalla. 
 
Hiihtoliiton tuomarikerho ei ole kokoontunut nyt kahteen vuoteen kaikkien 
tietämästä syystä. Kerhon hallitus teki päätöksen, että tänä vuonna 
tuomarikerhon vuosikokous pidetään Lahdessa 16.10.2021 SM-kisojen 
yhteydessä. Kerhon kokous käsittelee vain viralliset asiat, mm. 
toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman, henkilövalinnat ja jäsenmaksun 
suuruuden. Kokous pidetään Lahden Urheilukeskuksessa. Se pidetään 
hybridikokouksena, jolloin kokouksessa voi olla läsnä Teams-yhteyden kautta, 
jos osallistujat eivät paikalle pääse. 
Esitys hallitukselta on, että eri paikkakuntien tuomarit ja TA:t kokoontuvat 
omalle paikkakunnalleen ja ottavat Teams-yhteyden kokouspaikalle. 
Sähköpostiosoite kokoukseen lähetetään puheenjohtajalle osoitteeseen 
pirjo.karjal@gmail.com. 
 
Tuomarikerhon kokous pidetään siis hybridikokouksena Lahden 
Urheilukeskuksessa lauantaina 16.10.2021 klo 18. Samaan aikaa päivällä hypätään 
SM-kisaa ja kokouksen aloitus voi vähän venyä, mutta antaa miesten hypätä 
kisansa pois. 
 
Koulutuksia järjestetään tänä syksynä verkossa. Tuomari- ja TA-koulutuksiin 
tarvitaan uusia henkilöitä. Koko maassa on viime vuoden hyvä lumitilanne 
tehnyt sen, että mäessä ja laduilla on nyt paljon uusia urheilijoita. Ja että 



	

saadaan kunnollisia kisoja, on meillä oltava myös koulutettuja henkilöitä 
tuomariksi ja tekniseksi asiantuntijaksi. Joten houkutelkaa uusia mukaan 
toimintaan. Mäkihyppy ja yhdistetty on kivaa myös vanhemmille ja muille 
asiasta kiinnostuneille. Se vie aika äkkiäkin mukaansa. 
 
Tuomarikoulutus kaikille tasoille pidetään myös Teams-koulutuksena. 
Verkkokoulutus on tehty helpoksi kaikille ja sitä suositellaan. Olemme parina 
viime vuotena huomanneet, että tuomarikertaukseen eivät ole kaikki 
tuomarina toimivat osallistuneet. Kaikista helpointa on osallistua tähän joko 
kotona tai oman paikkakunnan porukan kanssa. Tuomarin täytyy kerrata 
kahden vuoden välein, että tuomaripassi on voimassa. Muista ilmoittautua, että 
voit toimia tuomarina ja houkuttele seurastasi muitakin mukaan, varsinkin 
uusia toimijoita. 
 
Seuraava tuomarikoulutus järjestetään 24.10.2021, kouluttajana Pekka 
Tervahartiala. Tämä toimisi samoin kuin kokous eli paikkakunnittain voi 
porukka kokoontua ja seurata koulutusta yhdessä paikassa. 
Tähän ilmoittautumiset 17.10.2021 mennessä suoraan Pekalle, email: 
p.tervahartiala@gmail.com. 
Ilmoita sähköpostiosoite, jolla osallistut kokoukseen suoraan Pekalle. 
 
TA-koulutus järjestetään myös verkossa Teamsin kautta. Kouluttajina toimivat 
Jani Hyvärinen mäen osalta ja Asko Aalto yhdistetyn. 
Tarvitsemme myös uusia TA toimintaan, että voimme jokaisella 
mäkipaikkakunnalla pitää hyviä ja tasokkaita kilpailuja. 
 
Koulutus järjestetään 6.-7.11.2021.  Ilmoittautumiset 26.10.2021 mennessä suoraan 
Janille, email: jani.hyvarinen@pp.inet.fi.  
Ilmoita sähköpostiosoite, jolla osallistut kokoukseen suoraan Janille. 
 
TA- koulutukseen osallistuvat uudet koulutettavat tekevät teoriakokeen 
hyväksytysti, ja tekevät sen jälkeen käytännön kokeen kokeneen TA:n kanssa 
kansallisessa kisassa. Vasta tämän jälkeen TA on valmis tekemään TA työtä. 
Muistutuksena kaikille on, että kaikki TA:t tekevät kilpailuista raportit kerhon 
puheenjohtajalle. 
 
Varustekontrolliin koulutetaan henkilöitä, jotka toimivat siinä tehtävässä. Tämä 
koulutus järjestetään erikseen. Kouluttajana toimii Mika Jukkara. 
 
Jäsenmaksut täytyy myös kaikkien jäsenten muistaa maksaa. 
Jäsenmaksun maksaminen tapahtuu Suomisport-palvelun kautta: 
Mene osoitteeseen Suomisport.fi ja rekisteröidy käyttäjäksi. 
Kun olet kirjautunut sisään, mene kohtaan "haluatko ostaa lisenssin tai vakuutuksen?" 
ja klikkaa "ostamaan". 
Valitse " Lisenssin/pelipassin tai vakuutuksellisen lisenssin/pelipassin". 
Valitse "itselleni". 
Hae lajiksi "mäkihyppy". 
Ja valitse alin kohta " Mäkituomarikerhon jäsenmaksu" 



	

Tämän jälkeen valitse listalta vielä seurasi, jonka jälkeen pääset suorittamaan maksun. 
 
Muista maksaa jäsenmaksusi ja olet mukana toiminnassa. 
 
Syksy jatkuu ja talvea odotellessa. 
 
Terveiset kaikille jäsenille, 
 
Pirjo Karjalainen 
tuomarikerhon hallituksen puheenjohtaja 
 
 
 
 
 
 
 


