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Puheenjohtajan valinta vuosille 2021-2022
Liiton puheenjohtajaksi vuosille 2021 ja 2022 valittiin yksimielisesti Jaakko Kontola 
Alavudelta.

Hallituksen jäsenet vuodelle 2021
Hallituksen jäseniksi vuodelle 2021 valittiin Markku Reijonen Joensuusta, Simo Vaarala 
Siikalatvalta, Vesa Uotila Heinolasta, Asko Rantanen Loimaalta ja Pekka Niinikoski 
Humppilasta.
Hallituksen jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi em. järjestyksessä valittiin Esko 
Puustinen Rovaniemeltä, Jukka Heikkilä Äänekoskelta, Matti Mikkola Asikkalasta, Hannu 
Härmäaho Loimaalta ja Kari Kauti Forssasta.

Toiminnantarkastajat 2021
Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2021 valittiin Veikko Mäntylä Forssasta ja Jussi Nieminen 
Loimaalta sekä varatoiminnantarkastajiksi joista ensimmäinen varatoiminnantarkastaja Hannu 
Ahlstedt Jämsästä ja toinen Aimo Lehtiniemi Kurikasta.

Edustajat Suomen Olympiakomitean kokouksiin vuodelle 2021
Edustaja vuoden 2021 Suomen Olympiakomitean virallisiin kevät- ja syyskokouksiin on liiton
puheenjohtaja Jaakko Kontola ja hänen ollessa estyneenä liiton varapuheenjohtaja.

Jäsen- ja kilpailumaksut vuodelle 2021
Jäsenmaksut on vuodelle 2021 40 euroa/seura ja 30 euroa/piiri ja kilpailumaksut pidetään 
vuoden 2020 tasolla. 
Tikkaurheilu 2021 kirjasta tulet löytämään myös kaikki viralliset kilpailumaksut.
Laskut piireille ja seuroille lähtevät tammikuun puolessa välissä, muistakaa maksaa 
jäsenmaksut eräpäivään mennessä.



STURL:n hallituksen päätöksiä

Kilpailijoiden luokkajaot kaudelle 2021
Vuonna 2020 koronarajoitusten sekä riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden johdosta useat 
kilpailijat ovat päättäneet rajoittaa osallistumisiaan kauden kilpailuihin.
Rajoitusten seurauksena liiton hallitus päätti tasapuolisuuden vuoksi jäädyttää vuonna 2019 
saavutetut luokkajaot, poikkeuksena kilpailijat jotka saavuttavat vuoden 2020 aikana kriteerit 
ylempiin luokkakorotuksiin.

Rankingkorvaukset vuoden 2020 kilpailuista
Kansallisia kilpailuja on järjestetty koronarajoitusten vuoksi vuoden 2020 aikana vähemmän 
kuin aiemmin, kaikki SM-kilpailut järjestettiin kuitenkin erityisjärjestelyin.
Liiton hallitus päätti että vuoden 2020 toiminta-avustukset maksetaan koronarajoituksista 
aiheutuneiden kilpailujen peruuntumisista huolimatta seuroille täysimääräisinä.
Seuroille maksetaan liiton toiminta-avustuksia vuoden 2020 ranking-kilpailuihin perustuen. 
Toiminta-avustus käytetään ensisijaisesti rankingpisteitä hankkineiden kilpailijoiden matka- tai
valmennuskustannuksiin laskutuksen perusteella.
Seuroille, joiden kilpailijat eivät ole sijoittuneet rankingkilpailussa, maksetaan toiminta-
avustuksena 20€ edellyttäen että seuralla on vähintään yksi maksettu kilpailijalisenssi.
Vuonna 2021 toiminta-avustusten maksatuksesta päätetään erikseen, varsinkin jos korona 
rajoittaa kilpailutoimintaa huomattavasti lisää.
Liitolla on oikeus valvoa toiminta-avustusten käyttöä.

Yleistä

Seura- ja piiritiedot 31.12.2020
Seura- ja piiritiedot pitää päivittää 31.12.2020 tilanteen mukaiseksi vuodelle 2021. 
Oheisessa liitteessä on pohja päivitettäväksi ajantasaisilla tiedoilla ja se on palautettava 
täytettynä 25.11.2020 mennessä liiton sihteerille pekka.niinikoski@saunalahti.fi tai 
osoitteeseen Pekka Niinikoski Järventie 12, 31640 Humppila.

Jäsentiedotteet 2020
Jäsentiedote 2-2020 lähetetään jäsenistölle 7.11.2020 Vierumäellä järjestetyn hallituksen 
kokouksen jälkeen.
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