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STURL:n syyskokouksen valintoja

Hallituksen jäsenet vuodelle 2020
Hallituksen jäseniksi valittiin vuodelle 2020 Pekka Niinikoski Humppilasta, Asko Rantanen 
Loimaalta, Markku Reijonen Joensuusta, Antero Sorvali Hämeenlinnasta ja Simo Vaarala 
Siikalatvalta.
Hallituksen jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi em. järjestyksessä valittiin Saku 
Naumanen Forssasta, Hannu Härmäaho Loimaalta, Esko Puustinen Rovaniemeltä, Vesa Uotila 
Heinolasta ja Jukka Heikkilä Äänekoskelta.

Toiminnantarkastajat 2020
Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2020 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 2020
Edustaja vuoden 2020 Suomen Olympiakomitean virallisiin kevät- ja syyskokouksiin on liiton
puheenjohtaja Jaakko Kontola Jyväskylästä ja hänen ollessa estyneenä liiton 
varapuheenjohtaja.

Jäsen- ja kilpailumaksut vuodelle 2020
Jäsenmaksut on vuodelle 2020 40 euroa/seura ja 30 euroa/piiri ja kilpailumaksut pidetään 
vuoden 2019 tasolla. 
Tikkaurheilu 2020 kirjasta tulet löytämään myös kaikki viralliset kilpailumaksut.
Laskut piireille ja seuroille lähtevät tammikuun puolessa välissä, muistakaa maksaa 
jäsenmaksut eräpäivään mennessä.

STURL:n hallituksen päätöksiä

Lisenssimaksu
Vuoden 2020 lisenssimaksu päätettiin pitää vuoden 2019 tasolla 15 €. Lisenssimaksun osuus 
siitä on 9,80 €, tapaturmavakuutusmaksun osuus 4,20 € ja vastuuvakuutusmaksun osuus 1,00 €.
Yli 80 vuotiaiden lisenssimaksusta jää tapaturmavakuutusmaksun osuus pois.
Kilpailulisenssin maksun hoitaminen liitolle on kilpailijan omalla vastuulla.

Lisenssikaavake 2020
Lisenssikaavakkeiden uudet mallit löytyvät 31.12.2019 mennessä STURL:n sivuilta osastolta 
tiedotteet, lue täyttöohjeet huolellisesti. Lisenssikaavakkeen ensisijainen täyttömalli on Excel-
tiedosto. Lisenssikaavakkeet ja maksut seurasta hoitaa vain seuran valitsema henkilö ei 
yksittäiset henkilöt, näin toimien vältytään ikäviltä sekaannuksilta.
Lue tarkoin täyttöohjeet, lisenssit maksetaan vasta vuoden 2020 puolella.



Kilpailulisenssit
Kun kilpailulisenssit on vuonna 2020 maksettu pankkiin, merkitse maksupäivä luettelon 
alareunaan varattuun paikkaan. 
Vasta suoritetun maksun jälkeen lähetät lisenssiluettelon Jaakko Kontolalle. 
Muut täyttävät kaavakkeen manuaalisesti ja lähettävät ne heti postitse Jaakko Kontolalle. 
Kilpailija on henkilökohtaisesti vastuussa lisenssimaksustaan ennen kauden 2020 
ensimmäistä kilpailuaan. 

Tikkaurheilun vuosikirja 2020
Seurat, tehkää Tikkaurheilukirja 2020 tilaukset Jaakko Kontolalle ajoissa, niin saatte kirjanne 
25.1.2020 pidettävän hallituksen kokouksen jälkeen hallituksen jäsenten kautta.
Jokaisella liiton seuralla on velvollisuus hankkia seuralleen oma kirja. Seurojen sekä 
piirien hyville yhteistyökumppaneille on myös hieno tapa luovuttaa Tikkaurheilukirja 
2020.

STURL:n ranking- ja bonuskilpailut vuodelle 2020
Seuraranking kilpailu jakaantuu kahteen sarjaan. Tikkahiihdossa ja tikka-juoksussa palkinnot 
seuroille ovat 100, 75 ja 50 €. Tikanheiton seuroille jaetaan palkintoja viidelle (5) parhaalle ja 
summat ovat 200, 150, 100, 75 ja 50 €. Henkilökohtaisissa sarjoissa jaetaan kymmenelle (10) 
parhaalle summat liitteen mukaan. Kultakin heittäjältä otetaan huomioon 12 parasta SM- ja 
kansallista henkilökohtaista kilpailua (liite 2). Heittäjä saa täyden palkintosumman vain 
vähintään (10) käynnillä, muutoin palkintosummasta saa puolet.
Joukkuerankingkilpailun määräksi päätettiin viisi (5) kilpailua. 
Palkintosummat, Miehet 250, 200, 170, 135 ja 100 €. Naiset ja Nuoret 135, 85 ja 50 €. Seura 
saa täyden palkintosumman vasta osallistumalla viiteen (5) kilpailuun, siitä vähemmillä 
määrillä palkintosummasta saa puolet.
Nuorten bonuskilpailu pysyy ennallaan. Kansalliset 30 € ja henkilökohtaiset SM-kilpailut 60 €.
SM-joukkuekisoja ei oteta rankingiin mukaan.

STURL vuoden 2019 tikkaurheilijoiden valinnat
Vuoden 2019 tikkaurheilijoita valittaessa otettiin huomioon menestys kaikissa tikkaurheilun 
lajeissa, tikanheitossa, tikkahiihdossa ja tikkajuoksussa.
Nuorten tikkaurheilijaksi valittiin Juuso Saarinen Sisä-Suomen Tikasta (SST).
Naistikkaurheilijaksi valittiin Seija Tuomisto Jalasjärven Tikasta (JaTi).
Miestikkaurheilijaksi valittiin Simo Vaarala Paavon Tikasta (PaavT).
100€:n arvoinen kulukorvaus tikkaurheilijoille suoritetaan kilpailijan edustaman seuran kautta.
STURL:n vuoden 2019 tikkaurheilijaksi valittiin Simo Vaarala Paavon Tikasta (PaavT).

Kannustuspalkinnot 2019
Liiton kannustuspalkinnon 2019 saajat ovat miehistä Kari Valtonen Turun Tikasta (TurTi), 
naisista Ella Pesonen Heinolan Tikkakerhosta (HTK) ja nuorista Aarre Hartonen Ähtärin 
Seudun Tikasta (ÄST).

Lisenssihankintakampanjan palkitsemiset
Kauden 2019 lisenssihankintakampanjassa palkittiin parhaana Kallan Tikka (KaTi) viidellä 
tikkataululla ja tikkasarjalla. Toiseksi sijoittunut Humppilan Veikot (HuVe) kolmella taululla ja
tikkasarjalla. Karstulan Tikkaseura (KTS) sai kolmanneksi sijoittuneena kaksi taulua ja kaksi 
tikkasarjaa. Lisenssihankintakampanja järjestetään myös vuonna 2020.

SM-viikko 2020
STURL osallistuu Joensuun SM-kisaviikolle 2020 SM50 tikan kilpailulla. Kilpailupäivä on 
sunnuntai 2.2.2020 ja kilpailu alkaa klo 12.00. Virallinen YLE:n televisiointi alkaa n.klo 16.00.



SM – kilpailut vuonna 2020
Tikanheiton SM-kilpailut 2020: 50 tikkaa STURL 2.2.2020 SM-viikko Joensuu, tikkahiihto 
Ranuan Peura (RaPe) 29.2.2020 Ranua, 125 tikkaa Karstulan Tikkaseura (KTS)  17.5.2020 
Karstula, tikkajuoksu Humppilan Veikot (HuVe) 18. ja 19.7.2020 Humppila, 250 tikkaa 
Paavon Tikka (PaavT) 12.9.2020 Saarijärvi, joukkuekilpailut Sisä-Suomen Tikka (SST) 
3.10.2020 Äänekosken Suolahti.

Kilpailusäännöt
Kilpailusääntöihin ei tehty muutoksia.
Kilpailusäännöt kannattaa lukea silti joka vuosi myös uudesta tikkaurheilukirjasta.

Kilpailutulokset liitolle
SM- ja pm-joukkuekilpailutulokset pitää olla järjestyksessä luokittain MM, MA, MB, MC /
NA, NB / NuA, NuB. Piirikunnallisten ja kansallisten kilpailujen joukkuetulokset pitää olla 
ilman luokituksia tuloksittain paremmuusjärjestyksessä.
Kilpailutulokset pitää lähettää liitolle Excel-tiedostona, jos sitä ei ole käytettävissä niin Doc-
tiedostona, mitään muuta versiota ei saa käyttää.

Sihteerin ja varapuheenjohtajan alustava valinta v. 2020
Sihteeriksi valittiin alustavasti Pekka Niinikoski ja varapuheenjohtajaksi Markku Reijonen. 
Virallinen valinta tapahtuu vuoden 2020 hallituksen ensimmäisessä kokouksessa.

Tehtäväjako vuodelle 2020 ja niihin liittyvät asiat
Hallitus jakoi vuoden 2020 tehtävät.

Puheenjohtaja Jaakko Kontolan tehtäviin kuuluu toimia
- liiton puheenjohtajana
- liiton yhteyshenkilönä
- liiton rahastonhoitajana
- liiton laskuttajana
- liiton tikkaurheilutarvikkeiden hankkijana
- liiton tarvikevälittäjänä
- liiton kilpailulisenssien kontrolloijana
- liiton arkiston pitäjänä ja hoitajana
- liiton SM -mitalien hankkijana

Kerstin Wikströmin (Kewiket-sopimuksen mukaisesti) tehtäviin sisältyy
- liiton rankingtilaston, luokitusten ja vuoden parhaiden tulosten ylläpito
- liiton kotisivujen hoito
- liiton kilpailulisenssien ylläpitäminen
- liiton tilikirjanpidon tekeminen
- 50 pistettä heittäneiden tilastointi
Sopimus tästä allekirjoitetaan tammikuun kokouksessa.

Sihteeri Pekka Niinikosken tehtäviin kuuluu
- liiton sihteerin tehtävät
- liiton Facebook-sivujen ylläpitäjän tehtävä
- liiton messutapahtumien organisointi
- toimia liiton koulutus- ja valmennusvastaavana
- liiton NC-luokitukset



Varapuheenjohtaja Markku Reijosen tehtäviin kuuluu
- nuorten bonustulosten kontrollointi
- liiton SE -tulosten ylläpito

Pirjo Männikkö toimii
- liiton nuorisovastaavana

Seppo Siirilä toimii
- liiton kaikkien aikojen tilaston ylläpitäjänä

Simo Vaaralan tehtäviin kuuluu
- liiton vuoden parhaiden tulosten kontrollointi
- henkilökohtaisten sarjojen ja joukkueiden rankingtilastojen kontrollointi
- luokitustuloksien ja seurarankingtilaston kontrolloijana

Asko Rantanen toimii
- liiton SUEK -vastaavana
- liiton tarvikevälittäjänä yhdessä puheenjohtajan kanssa

Matti Mikkolan tehtävät
- liiton tikkaurheilu 2020 vuosikirjan koordinointi

Antero Sorvali toimii
- liiton leikekirjan ja valokuva-arkiston ylläpitäjänä

Toiminta-avustukset piireille ja seuroille 2019/2020
Seuroille maksetaan liiton toiminta-avustuksia vuoden 2019 ranking-kilpailuihin
perustuen. Toiminta-avustus käytetään ensisijaisesti ranking-pisteitä hankkineiden
kilpailijoiden matka- tai valmennuskustannuksiin laskutuksen perusteella.
Vuonna 2020 toiminta-avustus maksetaan samoin perustein.
Liitolla on oikeus valvoa toiminta-avustusten käyttöä.

Liiton taloudellinen tilanne
OKM myönsi vuodelle 2019 valtionavustusta 20000€. Vuoden 2020 lajiliittojen 
valtionavustukset on vielä myöntämättä mutta odotettavissa ei ole ainakaan nousua.
Liiton talous on tästä huolimatta tällä hetkellä hyvässä kunnossa, tämän vuoden tulos tulee 
olemaan saman suuntainen kuin vuonna 2018.

Tiedotuksia vuodelle 2020

Seurasiirtoja vuodelle 2020
2019 2020

Tiina Määttänen HST AsikT
Risto Svesk HST MST
Oiva Hannula HST LamTi

Kovemmassa sarjassa tikkahiihdossa ja tikkajuoksussa 2020 kilpailevat
M-yleinen
Heinola Esko JaTi
Mikkola Matti SiTi
Pylvänen Esa KLT
M-50
Vaara Lyly NpT



Naisten kilpailuluokat piirien pk-kilpailuissa
Kaudelle 2020 suositellaan piirien järjestävän piirikunnalliset kilpailut naisille kolmella 
kilpailuluokalla NA, NB ja NC. Kilpailijat luokitellaan kalenterivuoden 2019 tulosten 
perusteella NA 3x190 NB 3x170.
Luokkataulukot toimitetaan piireille hyvissä ajoin ennen kilpailukauden alkua.
Luokitukset NC-luokan tuloksista kirjataan kuitenkin normaalisti NA- ja NB -luokkiin.

Tarviketilaukset
Vuoden 2020 ensimmäiset tarviketoimitukset saa Jaakko Kontolalta 25.1.2020 Jämsän 
kansallisten kilpailujen yhteydessä, tee seurasi tarviketilaukset hyvissä ajoin ennen kilpailua.

Liiton nettisivut ja Facebook
Liiton nettisivuilta www.tikkaurheilu.fi löydät jo nyt tietoa mm. vuoden 2020 kilpailuista ja 
yleisistä kokouksista.
Liiton Facebook-sivuilta https://www.facebook.com/groups/tikanheitto/ tulee näkymään myös 
liiton ja piirien 2020 kilpailukutsut sekä tulokset.
Seurojen näkyvyyden vuoksi mm. liiton sivuilla sekä Facebookissa olisi tärkeää, että seurat 
lähettäisivät kilpailukutsunsa liiton sivujen ylläpitäjälle sekä kilpailupaikkojen että -tilanteiden 
digikuvia suoraan liiton sihteerille.
Löydät Facebookin sivuilta myös tietoa ja kuvia tapahtumista joissa liitto tai jäsenseurat on tai 
ovat olleet mukana.
Myös tikanheittoon, tikkajuoksuun tai -hiihtoon liittyvät ”vanhat” kuvat sekä lehtiartikkelit  
ovat edelleen tervetulleita liiton arkistoon ja Facebook-sivuille.

Tapahtumia 2020
Vuoden 2020 messutapahtumien järjestelyvastuu annetaan edelleen tapahtumien lähiseudun 
piireille ja seuroille, liiton osallistuminen tapahtumiin käsitellään tapauskohtaisesti.
Alustavasti on sovittu liiton osallistuvan Sotilasjuoksutapahtumiin, Forssan Heinämessuille 
sekä Hämeenlinnan Elomessuille. 
Sotilasjuoksutapahtumia on alustavasti ilmoitettu järjestettäväksi Upinniemessä ja 
Dragsvikissä. Liitolta ei peritä osallistumismaksuja.
Ensimmäinen tapahtuma on Upinniemessä 11.2.2020, jossa tikkaurheilurasti on mahdollista 
pitää sisätiloissa.
Seuraavat tapahtumat on vahvistettu järjestettäväksi 11.8.2020 Upinniemessä ja 25.8.2020 
Dragsvikissä.
Jokaiseen Sotilasjuoksutapahtumaan olisi hyvä saada toimitsijaksi vielä vähintään yksi 
vapaaehtoinen.
XXIV Kansainväliset Erämessut järjestetään 4.-7.6.2020 Riihimäellä. Riihimäen Erämessuille 
osallistumisesta päätetään hallituksen tammikuun kokouksen yhteydessä.

Kilpailemisen lopettaneiden henkilöiden nimien poisto
Liiton listoilla on henkilöiden nimiä jotka eivät ole kilpailleet enää useaan vuoteen. 
Nimilistojen selkeyttämiseksi poistetaan tarpeettomat nimet liiton sivuilta ja tehdään erillinen 
tiedosto, mistä poistetut nimet löytyy, luokitukset ym. tiedot säilytetään.

Lopettava seura
Helsingin Seudun Tikka (HST) on ilmoittanut lopettavansa seuran toiminnan. Liiton hallitus 
päätti myöntää Helsingin Seudun Tikalle eron liiton jäsenyydestä 31.12.2019 lähtien.

Terveisin
Sihteeri

https://www.facebook.com/groups/tikanheitto/
http://www.tikkaurheilu.fi/

