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STURL:n syyskokouksen valintoja

Hallituksen jäsenet vuodelle 2023
Hallituksen jäseniksi vuodelle 2023 valittiin Markku Reijonen Joensuusta, Simo Vaarala 
Siikalatvalta, Vesa Uotila Heinolasta, Asko Rantanen Loimaalta ja Pekka Niinikoski Humppilasta.
Hallituksen jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi em. järjestyksessä valittiin Pekka Repo 
Parikkalasta, Jukka Heikkilä Äänekoskelta, Matti Mikkola Asikkalasta, Hannu Härmäaho 
Loimaalta ja Kari Kauti Forssasta.

Toiminnantarkastajat 2023
Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2023 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 2023
Edustaja vuoden 2023 Suomen Olympiakomitean virallisiin kevät- ja syyskokouksiin on liiton
puheenjohtaja Jaakko Kontola ja hänen ollessa estyneenä liiton varapuheenjohtaja.

Jäsen- ja kilpailumaksut vuodelle 2023
Jäsenmaksut on vuodelle 2023 40 euroa/seura ja 30 euroa/piiri ja kilpailumaksut pidetään vuoden 
2022 tasolla.
Laskut piireille ja seuroille lähtevät tammikuun puolessa välissä, muistakaa maksaa jäsenmaksut 
eräpäivään mennessä.

STURL:n hallituksen päätöksiä

Kilpailijoiden luokittelukriteerejä helpotetaan
Kilpailusääntöjen 16§:än päätettiin tehdä muutos. Aiemmassa luokkakorotukseen vaadittiin kolme 
(3) kiinnitystä vuoden aikana.
Kilpailijat luokitellaan kaudesta 2023 lähtien kalenterivuoden tulosten perusteella seuraavasti; 
miehet MM 2x200, MA 2x190, MB 2x180, MC muut, 
naiset NA 2x190 ja NB muut sekä 
nuoret NuA 2x160 ja NuB muut.

Ylituomareille lisäohjeistus; 
Järjestettäessä kaksi kilpailua päivän aikana, ensimmäisen kilpailun jälkeen vain toisen kilpailun 
aloitusvuorossa olevat kilpailijat voivat siirtyä harjoitusradoilleen, muiden harjoittelu on väliajalla 
kilpailutiloissa kielletty.



Rankingkorvaukset vuoden 2022 kilpailuista
Liiton hallitus päätti, että vuoden 2022 toiminta-avustukset maksetaan koronarajoituksista 
aiheutuneiden kilpailujen peruuntumisista huolimatta seuroille täysimääräisinä. Toiminta-avustus 
käytetään ensisijaisesti rankingpisteitä hankkineiden kilpailijoiden matka- tai 
valmennuskustannuksiin laskutusten perusteella.
Seuroille on juuri maksettu liiton toiminta-avustukset vuoden 2022 ranking-kilpailuihin perustuen.
Seuroille, joiden kilpailijat eivät ole sijoittuneet rankingkilpailussa, maksettiin toiminta-
avustuksena 20€ edellyttäen että seuralla on vähintään yksi maksettu kilpailijalisenssi.
Vuonna 2023 toiminta-avustusten maksatuksesta päätetään erikseen.
Liitolla on oikeus valvoa toiminta-avustusten käyttöä.

STURL vuoden 2022 tikkaurheilijoiden valinnat
Vuoden 2022 tikkaurheilijoita valittaessa otetaan huomioon menestys kaikissa tikkaurheilun 
lajeissa, tikanheitossa, tikkahiihdossa ja tikkajuoksussa.
Nuorten tikkaurheilijaksi valittiin Juuso Saarinen Sisä-Suomen Tikasta (SST).
Naistikkaurheilijaksi valittiin Jasmin Suomalainen Ilmajoen Tikkakerhosta (ITK).
Miestikkaurheilijaksi valittiin Kauko Vuori Forssan Seudun Tikasta (FST).
STURL:n vuoden 2022 tikkaurheilijaksi valittiin Jasmin Suomalainen Ilmajoen Tikkakerhosta 
(ITK).
100€:n arvoinen kulukorvaus tikkaurheilijoille suoritetaan kilpailijan edustaman seuran kautta.

Kannustuspalkinnot 2022
Liiton kannustuspalkinnon 2022 saajaksi päätettiin Raimo Holma Ähtärin Seudun Tikasta (ÄST).

Kilpailumaksujen liiton osuutta supistettiin
Kilpailijamäärien on todettu vähenevän vuosi vuodelta, mikä johtaa suoraan seurojen saamiin 
osallistumismaksutuloihin. Hallitus päätti huojentaa seurojen taloutta alentamalla seuroilta 
perittäviä kilpailumaksujen liiton osuuksia liitteen mukaisiksi vuodelle 2023. (liite 1)
Sihteerin ja varapuheenjohtajan alustava valinta v. 2023
Sihteeriksi valittiin alustavasti Pekka Niinikoski ja varapuheenjohtajaksi Markku Reijonen. 
Virallinen valinta tapahtuu vuoden 2023 hallituksen ensimmäisessä kokouksessa.

Liiton taloudellinen tilanne
Vuoden 2022 valtionavustusta anottiin Suomen Tikkaurheiluliitolle 23 000€.
OKM myönsi valtionavustusta vuodelle 2022 23000€, hakemuksen mukaisesti.

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

Varapuheenjohtaja Markku Reijosen tehtäviin kuuluu
- nuorten bonustulosten kontrollointi
- liiton SE -tulosten ylläpito
- valtionavustusten ym. hakemukset puheenjohtajan kanssa

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
- liiton laskujen hyväksyjä

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

Matti Mikkolan tehtävät
- liiton tikkaurheiluvuosikirjan koordinointi

Vesa Uotilan tehtävät
-    liiton leikekirjan ja valokuva-arkiston ylläpito 

Yleistä
Seura- ja piiritiedot 31.12.2022
Seura- ja piiritiedot pitää päivittää 31.12.2022 tilanteen mukaiseksi vuodelle 2023. 
Pohja on lähetety yhteyshenkilöille päivitettäväksi ajantasaisilla tiedoilla ja suurin osa seuroista ja 
piireistä on sen palauttanutkin, kiitos siitä.
Odotan kuitenkin kaikilta seuroilta ja piireiltä aktiivisuutta päivittämään tiedot, jotta liiton 
informaatiot saavuttaa teidät, ja palauttamaan kaavake viimeistään 4.12.2022 mennessä s-
postiosoitteeseen pekka.niinikoski@saunalahti.fi.

Lisenssimaksu
Vuoden 2023 lisenssimaksu päätettiin pitää vuoden 2022 tasolla 15 €. Lisenssimaksun osuus siitä 
on 9,75 €, tapaturmavakuutusmaksun osuus 4,25 € ja vastuuvakuutusmaksun osuus 1,00 €. 
Yli 80 vuotiaiden lisenssimaksusta jää tapaturmavakuutusmaksun osuus pois.
Kilpailulisenssin maksun hoitaminen liitolle on kilpailijan omalla vastuulla.

mailto:pekka.niinikoski@saunalahti.fi


Lisenssikaavake 2023
Lisenssikaavakkeiden uudet 2023 mallit julkaistaan 31.12.2022 mennessä liiton sivuilla 
http://www.tikkaurheilu.fi/?sivu=258 
Lisenssikaavakkeen ensisijainen täyttömalli on Excel-tiedosto. Lisenssikaavakkeet ja maksut 
liittoon hoitaa vain seuran valitsema henkilö ei yksittäiset henkilöt, näin toimien vältytään ikäviltä 
sekaannuksilta.
Lue tarkoin täyttöohjeet, lisenssit maksetaan vasta vuoden 2023 puolella.

Kilpailulisenssien toimitusohjeistus
Kun kilpailulisenssit on vuonna 2023 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 2023 
ensimmäistä kilpailuaan. 

STURL:n ranking- ja bonuskilpailut vuodelle 2023
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 summat jaetaan kymmenelle 
(10) parhaalle. Kultakin heittäjältä otetaan huomioon 12 parasta SM- ja kansallista 
henkilökohtaista kilpailua. 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.

SM – kilpailut 2023
Tikanheiton SM-kilpailut 2023: 50 tikkaa Metsämaan Urheilijat (MU) 23.4.2023 Loimaa, 125 
tikkaa Ähtärin Seudun Tikka (ÄST) 10.6.2023 Ähtäri, 250 tikkaa Paavon Tikka (PaavT) 2.9.2023 
Saarijärvi, joukkuekilpailut Sisä-Suomen Tikka (SST) 23.9.2023 Äänekosken Suolahti.
Tikkahiihto Ranuan Peura (RaPe) 18.3.2023 Ranua.
Tikkajuoksu Humppilan Veikot (HuVe) 15. ja 16.7.2023 Humppila.

STURL 50v. 2023
Suomen Tikkarenkaan (STR) perustava kokous pidettiin Jämsän Säästöpankin kerhohuoneessa 
lauantaina 13.10.1973.
Liiton 20-vuotisjuhlakilpailu pidettiin Parkanossa 7.8.1993 pudotuskilpailuna kaikissa luokissa.
Liiton 25-vuotisjuhlat ja -juhlakilpailu pidettiin 11.10.1998  Turussa, Sporttimessujen yhteydessä 
myös pudotuskilpailuna kaikissa luokissa.

STURL:n 50-vuotisjuhla ja sen yhteydessä pidettävä kilpailu järjestetään 14.10.2023  
Telakkakadun koululla Äänekosken Suolahdessa, erityiskilpailun järjestää Suomen 
Tikkaurheiluliitto STURL ry yhdessä Sisä-Suomen Tikan (SST) kanssa. 
Kilpailumuotona on kansallinen 25 tikan kilpailu ilman osallistumismaksua. 
Pudotuskilpailu järjestetään 25 tikan kilpailun tuloksien mukaisesti luokittain kaikissa luokissa, 
jolloin kaikki kilpailijat pääsevät myös pudotuskilpailuun.
Liiton 50-vuotisjuhlan yhteydessä järjestettävästä 25 tikankilpailusta jaetaan normaalit 
rankingpisteet ja saa myös kiinnitykset.

http://www.tikkaurheilu.fi/?sivu=258


50-vuotisjuhlatapahtuman ohjelmasta tullaan tiedottamaan jäsenseuroille tarkemmin lähempänä 
sen ajankohtaa.

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.

Tiedotuksia vuodelle 2023
Tarviketilaukset
Ns. ”raskaan sarjan” tikkojen toimituksissa on edelleen vaikeuksia tikan metalliosien valmistajan 
lopetettua yritystoimintansa ja uutta tekijää ei ole löydetty tilalle, joten liiton varasto on tyhjä.
”Kevyitä” tikkasarjoja on kuitenkin vielä tilattavissa.
Vuoden 2023 ensimmäiset tarviketoimitukset saa Jaakko Kontolalta viimeistään vuoden 
ensimmäisen kansallisen kilpailupäivän yhteydessä (28.1.2022 Loimaa), tee seurasi tilaukset aina 
hyvissä ajoin.

Liiton nettisivut ja Facebook
Liiton nettisivuilta www.tikkaurheilu.fi löydät jo nyt tietoa mm. vuoden 2023 kilpailuista ja 
yleisistä kokouksista.
Piirien kilpailukalenterit on vielä työn alla.
Liiton Facebook-sivuilla https://www.facebook.com/groups/tikanheitto/ tulee mahdollisuuksien 
mukaan näkymään myös liiton ja piirien 2023 kilpailukutsut sekä tulokset.
Liiton sivujen sekä Facebookin lukijoiden kannalta olisi tärkeää, että seurat lähettäisivät 
kilpailukutsunsa liiton sivujen ylläpitäjälle sekä digikuvia kilpailuista ja tapahtumista 
suoraan liiton sihteerille.
Facebookin sivuilta löydät myös tietoa ja kuvia tapahtumista joissa liitto tai jäsenseurat on tai ovat 
olleet mukana.

Tapahtumia vuodelta 2022
Saarijärven Maalismarkkinoilla oli tikanheiton esittelyä 12.3.2022.
Heittäjiä kävi n.80, joista nuoria 26.

Loimaalla Metsämaan kyläyhdistys järjesti 30.4.2022 vapputapahtuman Kalliohovin pihalla. 
MU:n tikkajaosto järjesti oheistoimintana tikanheiton esittelyä ja heittämässä kävi n.30 henkilöä.

Sisä-Suomen Tikasta osallistuttiin 18.6.2022 Urhon kesäpäiville, jossa järjestettiin tikkajuoksun 
esittelyä. Osallistujia oli 19 henkilöä.

Tarinan Tikka Seura järjesti kesän aikana kolme tikanheiton kisatapahtumaa Camping Jurvan 
leirintäalueen ravintolatiloissa, sekä joulun alla kinkkukisat Hotelli Ravintola Jurvan tiloissa. 
Lisäksi useita yhdistelmäkisoja Darts/Tikka-harrastajien kesken ja talvikauden aikana kerran 
kuussa järjestetyt kuukausikisat.

SiTi järjesti perinteisessä Mustjärven kyläpäivässä (Asikkala) 16.7.2022 yleisölle leikkimielisen 
tikkakisan, jossa viidellä tikalla piti palkintoon yltääkseen saada kolme tikkaa vähintään seiskaan.
Kisaan osallistui 29 henkilöä, joille suorituksia kertyi yhteensä 145.

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


ORDF järjesti Upinniemen varuskunnassa Sotilasjuoksutapahtuman 9.8.2022.
Tapahtuma oli Rannikkoprikaatin varusmiehille tarkoitettu urheilupäivä ja osallistujia oli n. 900.
Sotilasjuoksupäivän aikana sotilaat juoksivat esteradan, jossa he kilpailivat keskenään joukkueiden
kesken voitosta.
STURL osallistui Sotilasjuoksutapahtumaan esittelemällä oheistoimintona tikanheittoa ja 
antamalla mahdollisuuden kokeilla, sekä jakamalla jokaiselle osallistujalle Tikkaurheiluesitteet.
Tikanheittoon osallistui päivän aikana n.800 varusmiestä ja -naista.
Merkittävimmät suoritukset palkittiin tikkaurheilutarvikkeilla.

AsikT ja SiTi osallistuivat 24.8.2022 Asikkalan Harrastemessuille, jotka järjestettiin 
iltatilaisuutena klo 17 alkaen Vääksyn liikuntahallin, urheilukentän ja koulukeskuksen alueilla. 
Tikkaosastolla yleisöllä oli mahdollisuus testata käden tarkkuutta ja hyvistä suorituksista 
muistettiin osallistujia pienillä esinepalkinnoilla.

ITK järjesti Ilmajoen Koskenkorvan koululla esittelytilaisuuden tikkaurheilusta, jossa opettajan 
lisäksi mukana oli 14 4 - 6 luokan oppilasta. Tilaisuudessa esiteltin Ilmajoen Tikkakerhon ja Etelä-
Pohjanmaan piirin toimintaa sekä annettiin "tietopaketti" STURL:sta.
Tapahtumassa käytiin läpi sääntöjä ym. lattiatikasta, tikkajuoksusta sekä tikkahiihdosta. 
Oppilaat olivat hyvinkin innokkaita, joten lopuksi järjestetystä 50 tikan kilpailusta jaettiin 14 
pokaalia (jokaiselle oppilaalle) sekä koulun käyttöön lahjoitettiin tikkataulu ja tikkasarja.

Tapahtumia 2023
Koronapandemian jo jonkin verran laannuttua, rajoitukset ovat poistuneet ja isompia 
yleisötapahtumiakin tullaan todennäköisesti v.2023 järjestämään.
Tikanheiton esittelytilaisuuksien järjestelyvastuu annetaan edelleen tapahtumien lähiseudun 
piireille ja seuroille.
Liiton osallistuminen maksullisiin tapahtumiin käsitellään tapauskohtaisesti.

Lopettava seura
Salon Tikka (SaTi) lopettaa toiminnan 31.12.2022 ja seuran luokitellut kilpailijat siirtyvät 
Metsämaan Urheilijoihin.

Seurasiirrot
Luokitellun kilpailijan (MM, MA, MB, NA tai NuA), siirtyessä kilpailukaudeksi 2023 toiseen 
seuraan, jokaisen osapuolen pitää omalta osaltaan täyttää ja allekirjoittaa seurasiirtokaavake. 
Seurasiirtokaavake löytyy liiton sivuilta: 
http://www.tikkaurheilu.fi/upload/file/Tiedotteet/seurasiirtokaavake.pdf  
Allekirjoitettu kaavake on lähetettävä 15.12.2022 mennessä pj Kontolalle.

Tähän mennessä on seuraavat seurasiirrot kaudelle 2023 tuotu liiton tietoon:
Ilmajoen Tikkakerhosta (ITK) Jasmin Suomalainen Sisä-Suomen Tikkaan (SST)
Lammin Tikasta (LamTi) Kalevi Ahola Metsämaan Urheilijoihin (MU)
Salon Tikasta (SaTi) Aune Kalevo ja Jukka Ketokoski Metsämaan Urheilijoihin (MU)

Terveisin
Sihteeri

http://www.tikkaurheilu.fi/upload/file/Tiedotteet/seurasiirtokaavake.pdf

