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STURL:n syyskokouksen valintoja

Hallituksen jäsenet vuodelle 2018
Hallituksen jäseniksi valittiin vuodelle 2018 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, Kari Valtonen Turusta, Esko Puustinen Rovaniemeltä, Vesa Uotila 
Heinolasta ja Jukka Heikkilä Äänekoskelta.

Toiminnantarkastajat 2018
Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2018 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 2018
Edustaja vuoden 2018 Suomen Olympiakomitean virallisiin kevät- ja syyskokouksiin on liiton
puheenjohtaja Jaakko Kontola Jyväskylästä ja hänen ollessa estyneenä liiton 
varapuheenjohtaja.

Jäsen- ja kilpailumaksut vuodelle 2018
Jäsenmaksut on vuodelle 2018 40 euroa/seura ja 30 euroa/piiri.
Kilpailumaksut on ennallaan (liite 1). 
Tikkaurheilu 2018 kirjasta löydät myös kaikki viralliset kilpailumaksut.
Laskut piireille ja seuroille lähtevät tammikuun puolessa välissä, muistakaa maksaa 
jäsenmaksut eräpäivään mennessä.

STURL:n hallituksen päätöksiä

Lisenssimaksu
Vuoden 2018 lisenssimaksu päätettiin pitää vuoden 2017 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 2018
Lisenssikaavakkeiden uudet mallit löytyvät 31.12.2017 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 2018 puolella.



Kilpailulisenssit
Kun kilpailulisenssit on vuonna 2018 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 2018 
ensimmäistä kilpailuaan. 

Tikkaurheilun vuosikirja 2018
Seurat, tehkää Tikkaurheilukirja 2018 tilaukset Jaakko Kontolalle ajoissa, niin saatte 27.1.2018
pidettävän hallituksen kokouksen jälkeen kirjanne hallituksen jäsenten kautta.
Jokaisella liiton seuralla on velvollisuus hankkia seuralleen oma kirja. Seurojen sekä 
piirien hyville yhteistyökumppaneille on myös hieno tapa luovuttaa Tikkaurheilukirja 
2018.

Tikkaurheiluesite 2018
Pakkaus Piippo Packaging Oy:n kanssa yhteistoiminta jatkuu edelleen hyvässä hengessä. 
Tikkaurheiluesitteitä painatettiin lisää ja esitettä uudistettiin jolloin siihen päivitettiin myös 
liiton ja Pakkaus Piippo Packaging Oy:n ajantasaiset tiedot. Esitteitä voit tilata veloituksetta 
seurojen ja piirien tikanheiton esittelytarpeisiin liiton sihteeriltä.

STURL:n ranking- ja bonuskilpailut vuodelle 2018
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 2017 tikkaurheilijoiden valinnat
Nuorten tikkaurheilijaksi valittiin yksimielisesti Jenna Laitila Jalasjärven Tikasta.
Naistikkaurheilijaksi valittiin yksimielisesti Liisa Hautaniemi Asikkalan Tikasta.
Miestikkaurheilijaksi valittiin Seppo Lehtonen Jämsän Seudun Tikasta.
STURL:n vuoden 2017 tikkaurheilijaksi valittiin Liisa Hautaniemi Asikkalan Tikasta.
100€:n arvoinen kulukorvaus tikkaurheilijoille suoritetaan kilpailijan edustaman seuran kautta.

Kannustuspalkinnot 2017
Liiton kannustuspalkinnon 2017 saajiksi päätettiin Helena Riutta Ähtärin Seudun Tikasta 
(ÄST) ja Kauko Vuori Forssan Seudun Tikasta (FST).



Lisenssihankintakampanjan palkitsemiset
Kauden 2017 lisenssihankintakampanjan voitti Ähtärin Seudun Tikka (ÄTS). Toiseksi eniten 
pisteitä keräsi Paavon Tikka (PaavT). Seuraavilla kahdella seuralla oli tasapisteet. Päätettiin 
myöntää kampanjan voittajalle Ähtärin Seudun Tikalle palkinnoksi 5 tikkataulua ja 5 
tikkasarjaa. Toiseksi tulleelle seuralle Paavon Tikalle 3 tikkataulua ja 3 tikkasarjaa. 
Kolmanneksi sijoittuneille Karstulan Tikkaseuralle (KTS) ja Forssan Seudun Tikalle (FST) 2 
tikkataulua ja 2 tikkasarjaa. Lisenssihankintakampanja päätettiin toteuttaa myös vuonna 2018, 
kampanjakausi päättyy marraskuun viimeinen päivä.

Suomen ennätyksiä 2017
Suomen ennätystuloksia saavutettiin kilpailukauden 2017 aikana kaksi. 
- tikanheiton 125 tikan kilpailussa naisen sarjan Tuula Savioja 12.3.2017 Karstulassa 1084p.
- tikkajuoksun 1800m:n kilpailun N-50 sarjassa Seija Tuomisto 8.7.2017 Jalasjärvellä 1164p. 
Tikanheiton suomen ennätys palkitaan liiton kellolla. Tikkajuoksun suomen ennätyksistä ei 
palkitsemista suoriteta.

SM – kilpailut vuonna 2018
Tikanheiton SM-kilpailut 2018: tikkahiihto Ranuan Peura (RaPe) 3.3.2018, 125 tikan kilpailu 
Lammin Tikka (LamTi) 8.4.2018 Hämeenlinnan Lammi, 50 tikkaa Karstulan Tikkaseura 
(KTS) 10.6.2018 Karstula, tikkajuoksu Paavon Tikka (PaavT) ja Sisä-Suomen Tikka (SST) 14.
ja 15.7.2018 Saarijärvellä, 250 tikkaa Forssan Seudun Tikka (FST) 25.8.2018 Forssassa, 
joukkuekilpailut Sisä- Suomen Tikka (SST) 14.10.2018 Äänekosken Suolahdessa.

Kilpailusäännöt
Kilpailusääntöjen pykälään 16 tehtiin hallituksen kokouksessa muutoksia.
SM 125 ja 250 tikan kilpailuissa luokitus on yksinkertainen lopputuloksen perusteella. SM 50 
ja pm 50 tikan sekä SM-ja pm-joukkuekilpailuissa luokitus tapahtuu erikseen molemmilta 
kierroksilta, kuitenkin niin että on mahdollista saada vain yksi luokitus.
Kahden tai useamman kilpailemattoman vuoden jälkeen kilpailija putoaa seuraavaksi alempaan
luokkaan vain heittämällä. 
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. 2018
Sihteeriksi valittiin alustavasti Pekka Niinikoski ja varapuheenjohtajaksi Markku Reijonen. 
Virallinen valinta tapahtuu vuoden 2018 hallituksen ensimmäisessä kokouksessa.

Tehtäväjako vuodelle 2018 ja niihin liittyvät asiat
Hallitus jakoi vuoden 2018 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 ylläpitäjänä
messutapahtumien organisointi
toimia liiton koulutus- ja valmennusvastaavana
NC-luokitukset seuraavalle vuodelle

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

Pirjo Muotio 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 2018 vuosikirjan koordinointi

Antero Sorvali toimii
liiton leikekirjan ja valokuva-arkiston ylläpitäjänä

Toiminta-avustukset piireille ja seuroille 2017/2018
Seuroille maksetaan liiton toiminta-avustuksia vuoden 2017 ranking-kilpailuihin
perustuen. Toiminta-avustus käytetään ensisijaisesti ranking-pisteitä hankkineiden
kilpailijoiden matka- tai valmennuskustannuksiin laskutuksen perusteella.
Vuonna 2018 toiminta-avustus maksetaan samoin perustein.
Liitolla on oikeus valvoa toiminta-avustusten käyttöä.



Liiton taloudellinen tilanne
OKM myönsi vuodelle 2017 valtionavustusta 20000€. Vuoden 2018 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 parempi kuin vuonna 2016.

Tiedotuksia vuodelle 2018

Seurasiirtoja vuodelle 2018
2017 2018

Suomalainen Jasmin NA ITK HST
Määttä Timo MM NpT PosTi
Ahola Kalevi MA K-HT LamTi
Määttä Anse MA NpT PosTi
Suomalainen Jorma MA MU SavTi
Forsström Timo MB TampTLamTi
Luototie Eino MB K-HT LamTi

Kovemmassa sarjassa tikkahiihdossa ja tikkajuoksussa 2018 kilpailevat
M-yleinen
Heinola Esko JaTi
Mikkola Matti SiTi
Pylvänen Esa KLT
Svensk Risto HST

Naisten kilpailuluokat piirien pk-kilpailuissa
Kaudelle 2018 suositellaan piirien järjestävän piirien kilpailut naisille kolmella kilpailuluokalla
NA, NB ja NC. Kilpailijat luokitellaan kalenterivuoden 2017 tulosten perusteella NA 3x190 
NB 3x170. Luokkataulukot toimitetaan piireille hyvissä ajoin ennen kilpailukauden alkua.

Tarviketilaukset
Vuoden 2017 ensimmäiset tarviketoimitukset saa Jaakko Kontolalta 21.1.2017 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 2018 kilpailuista ja 
yleisistä kokouksista.
Liiton Facebook-sivuilta https://www.facebook.com/groups/tikanheitto/ tulee näkymään myös 
liiton ja piirien 2018 kilpailukalenterien kilpailut, kuvia kilpailupaikoista sekä linkitykset 
tuloksiin.
Facebook (naamakirja) on tuntunut olevan yksi merkittävimmistä markkinointitavoista saada 
lisää tietoisuutta sekä kiinnostusta tikanheittoon.
Seurojen näkyvyyden vuoksi mm. liiton sivuilla sekä Facebookissa olisi tärkeää, että seurat 
lähettäisivät kilpailukutsunsa liiton sivujen ylläpitäjälle sekä kilpailupaikkojen sekä -tilanteiden
digikuvia suoraan liiton sihteerille.
Löydät Facebookin sivuilta myös tietoa ja kuvia tapahtumista joissa liitto tai jäsenseurat ovat 
tai ovat olleet mukana. Nämä on katsottavissa kohdasta ”Tapahtumat” 
https://www.facebook.com/groups/tikanheitto/events/ .
Myös tikanheittoon, tikkajuoksuun tai -hiihtoon liittyvät ”vanhat” kuvat sekä lehtiartikkelit  
ovat tervetulleita liiton arkistoon ja Facebook-sivuille.

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


Messutapahtumia 2018
Vuoden 2018 messutapahtumien järjestelyvastuu annetaan edelleen tapahtumien lähiseudun 
piireille ja seuroille, liiton osallistuminen tapahtumiin käsitellään tapauskohtaisesti.
Hallituksessa päätettiin, että osallistutaan perinteisesti liiton osastolla 7.-10.6.2018 
järjestettäville Riihimäen Erämessuille.

Lopettavat / lepäämään jäävät seurat
Nastolan Tikka (NasTi) lopettaa toimintansa vuoden 2017 loppuun mennessä.
Kanta-Hämeen Tikka ( K-HT) jää lepäämään 31.12.2017. 

Terveisin
Sihteeri


