YLEISET TOIMITSIJAOHJEET
YLEISTÄ
Tähän oppaaseen on koottu tiivistelmänä kisajärjestelyjen keskeisimmät asiat ja ohjeet. Nämä
ohjeet koskevat pääosaltaan seuran omia kisajärjestelyitä – piirin tms. kisajärjestelyiden osalta tulee
aina kisakohtaisesti omat ohjeet.
Saatte hyvissä ajoin ennen kilpailua oman työaikataulunne ja tehtävänjaon. Saatte samalla myös
tehtävän hoitoon liittyvän mahdollisen lisäohjeiston. Kisojen joustavan läpiviennin kannalta on
tärkeää, että tutustut kaikkiin kyseiseen kilpailuun ja lajiin liittyviin ohjeisiin etukäteen ja tunnet
tehtäviesi hoitamiseen vaadittavat perustiedot.
Käy lukemassa kyseisen kilpailun yleinen info, kilpailukutsu sekä tutustu kisojen kokonaisaikatauluun
– nämä asiat löydät parhaiten seuran nettisivuilta https://espoontapiot.fi/kilpailut
Tutustu myös seuramme sivuilla oleviin lajikohtaisiin toimitsijaohjeisiin, siellä on kaikki
tehtäväkohtaiset ohjeet - https://espoontapiot.fi/kilpailut/toimitsijoille/toimitsijaohjeet/
Epäselvissä asioissa ole aina heti tarvittaessa yhteydessä laji-/kilpailunjohtajaan.
Kilpailun tärkeimpiä henkilöitä ja pääosassa ovat urheilijat, joten yhteinen tavoitteemme on taata
heille aina urheilullisesti hyvät kilpailut, jotka etenevät aikataulussaan – oli sitten kyse
pienemmästäkin kilpailusta. Me tuomarit ja toimitsijat eri tehtävissä pyrimme kaikessa toimissamme
siihen, että urheilijat saavat tasapuolisen kohtelun, heidän suorituksiaan käsitellään sääntöjen
mukaisesti, joustaen kuitenkin tarvittaessa aina sääntöjen sallimissa puitteissa.
Kaikkiin ongelmatilanteisiin löytyy aina ratkaisu – joko nopeasti tai joskus vähän pidemmän kaavan
mukaan. Jokaisessa lajiryhmässä aina lajijohtaja hoitaa ongelmatilanteet, muut toimitsijat
keskittyvät omiin tehtäviinsä sinä aikana.
Positiivisella ja aktiivisella asenteella saamme aina aikaiseksi hienon kilpailun, jossa urheilijoiden,
huoltajien ja meidän toimitsijoiden on hyvä olla mukana – hyvässä seurassa!

Toimitsijatehtäviin ilmoittautuminen
Seurassamme tapahtuu toimitsijatehtäviin ilmoittautuminen pääsääntöisesti myClub-palvelun
kautta, osoitteessa https://espoontapiot.myclub.fi – jokaiselle seuramme jäsenelle on sinne luotu
oma käyttäjätili. Jos käyttäjätunnus tai salasana ovat unohtuneet, voit ne tilata uudestaan
palvelussa.
Eri kilpailut ja niihin liittyvät toimitsijatehtävät löytyvät myös seuramme sivuilta – osoitteesta
https://espoontapiot.fi/kilpailut/toimitsijoille/ .

Ilmoittautuminen myClubissa:
Klikkaamalla kunkin kilpailutapahtuman yhteydessä olevaa ”Ilmoittaudu tästä” painiketta pääset
kirjaantumaan myClubiin ja ilmoittautumaan mukaan. Muista kirjata tarvittaessa ”Keskustelu”
osioon Kommentoi kenttään, kuka perheestä on tulossa mukaan ja toiveesi kelloajoista ja lajeista.

Vinkki: myClubin sovelluksessa, joka löytyy sekä Android että iPhone puhelimiin, voit ilmoittautua
tapahtumiin, keskustella muiden tapahtumiin osallistuvien kanssa, lukea tiedotteita, tarkastella
laskuja sekä päivittää helposti omia jäsentietojaan. Perheiden arki helpottuu selvästi, sillä
sovelluksessa näkee yhdessä paikassa kaikkien perheenjäsenten harrastustiedot.

Yleisiä ohjeita kaikille
Toimitsijapysäköinti
- Toimitsijoiden pysäköintiohjeet annetaan isoissa kisoissa aina kilpailukohtaisesti,
pienemmissä kisoissa yleisohjeena on käyttää ao. kentän/hallin yleisiä pysäköintipaikkoja.
Muistakaa aina huomioida kulloisen pysäköintialueen max pysäköintiaika, esim.
Leppävaarassa yleisesti 4h.
Toimitsija-asu
- Ohjeet annetaan kisakohtaisesti – jos ohjeita ei tule, niin pyritään käyttämään seuran
toimitsijaliivejä sään mukaisesti, liivin saat kilpailupaikalla. Ulkokilpailuissa ei kilpailualueella
voi missään tapauksessa käyttää sateenvarjoa, vain muita soveltuvia sadeasuja. Muista aina
kilpailupäivänä tarkistaa säätiedotus, ja muista Otaniemessä meren läheisyys voi kylmentää
säätä varsinkin keväällä. Yleisohjeena voi pitää myös, että käytä aina mielellään
tummasävyisiä housuja tai sään salliessa shortseja.
Muista aina palauttaa seuran toimitsijaliivi – kisakohtaisesti tehdyt paidat saat omaksesi.
Toimitsijoiden kokoontuminen kilpailupäivän aluksi
- Ryhmä- tai lajijohtajat kokoavat omat ryhmänsä ennakkoon ilmoitetun aikataulun sekä
paikan mukaisesti. Kokoontumisessa tarkistetaan paikallaolijat ja käydään läpi työnjako.

Liikkuminen kilpailualueella
- Toimitsijoiden tulee välttää kaikkea ylimääräistä liikkumista kilpailualueella, kun omalla
lajiryhmällä ei ole lajia käynnissä. Jos omalla lapsella on eri laji käynnissä oman työtehtäväsi
aikaan, niin sovi lajijohtajan kanssa voitko käydä sitä seuraamassa – varsinkin isommissa
kisoissa tämä ei aina valitettavasti ole mahdollista.
- Lajin päätyttyä toimitsijat lähtevät yhdessä ryhmässä pois lajipaikalta vieden mukanaan
kaikki ne välineet, mitä ei enää tarvita huomioiden toki mahdollisen seuraavan lajiryhmän
tarpeet. Lajipaikka jätetään aina siistiin kuntoon, askelmerkkiteipit tms. kerätään aina pois.
Toimitsijoiden huoltotilat ja ruokailut
- Pyrimme aina kaikissa kilpailuissa, jotka kestävät vähänkin pitempään, järjestämään
toimitsijoille oman vähintään pienimuotoisen huollon, esim. kahvi/tee ja voileivän
tekoaineksia tms.. Pitempikestoisiin tehtäviin pyritään järjestämään myös lämpimän ruuan
tarjoilu päivän aikana. Näistä kaikista saat aina ohjeet ennen kilpailuita. Varaa aina kuitenkin
itsekin mukaan ainakin juotavaa ja esim. välipalapatukoita, hedelmiä tms. – joskus kisoissa
voi tulla pitempiäkin työvuoroja ennen kuin ehdit käydä tauolla.
Yleisiä käyttäytymis- ja turvallisuusohjeita
- Jokainen kisoihin nimetty toimitsija edustaa kisaorganisaatioita ja on siten keskeisesti
näkyvissä kentällä sekä urheilijoille, kannustusjoukoille että medialle.
- On hyvä muistaa, että toimitsijan toimiessa omalla lajipaikalla, tapahtumien valokuvaaminen
tai muu ”somettaminen” on ehdottomasti kiellettyä – puhelin pysyy koko ajan taskussa!
- Jokaisen toimitsijan tulee kisakentällä olleessaan kiinnittää huomio urheilijoiden ja
toimitsijoiden turvallisuuteen. Erityisen tärkeää tämä on heittojen osalta keskikentällä sekä
pikajuoksujen aikana.
Valmentajat ja katsojat lajipaikkojen läheisyydessä
- jokaiselle lajipaikalle pyritään aina järjestämään paikat, missä valmentajat pääsevät
keskustelemaan ja ohjeistamaan omia urheilijoitaan.
- Varsinkin lasten lajeissa (9-12v) myös vanhemmat haluavat päästä mahdollisimman lähelle
katsomaan suorituksia ja tukemaan omia lapsiaan – tätä pyrimme parhaamme mukaan
tukemaan.
YLEISIÄ LAJEIHIN LIITTYVIÄ OHJEITA JA SÄÄNTÖJÄ
Nämä ohjeet koskevat kaikkia lajeja, ellei toisin mainita.
Kaikki 9-13v lajit hoidetaan Lasten kilpailusääntöjen mukaan. Säännöt löydät osoitteesta:
http://www.yleisurheilu.fi/kilpailut/saannot. 14v ja sitä vanhemmat lajit menevät voimassa olevien
Yleisurheilun kansainvälisten sääntöjen mukaan.
Lajijohtajat:
- Jokaisella lajilla sekä juoksuilla on oma lajijohtajansa.
- Lajijohtaja jakaa tehtävät toimitsijoiden kesken, pienemmissä kisoissa tämä tehdään yleensä
kilpailupäivänä, isoimmissa se pyritään tekemään ennen kisoja - lajijohtajille lähetetään
toimitsijaryhmän yhteystiedot etukäteen ja hän pitää tarpeen mukaan yhteyttä omaan
ryhmäänsä ennen kisatapahtumaa.
Tuloslistat lajipaikoille
- Pyrimme aina pitämään jokaisessa omassa kilpailussamme reaaliaikaista tulospalvelua, joten
yksi toimitsijoista nimetään tulospalvelupäätteen käyttäjäksi. Piirin järjestämissä kisoissa ei
välttämättä aina ole reaaliaikaista tulospalvelua.

-

-

käsin täytetty tuloslista tulee myös aina tehdä, se on virallinen tulospöytäkirja. Käytä
täyttäessä selviä numeroita, kiitos. Merkitse aina pöytäkirjaan lajin alkamis- ja
päättymisaika.
yleensä kenttälajit hakevat ja palauttavat käsipöytäkirjat – lajijohtaja määrää kuka hakee ja
mistä.
juoksulajeissa yleensä lähetit vievät lähtölistat lähettäjille ja maaliin – ellei toisin ilmoiteta.
kisatoimisto ja lähetit hoitavat viralliset tuloslistat ilmoitustaululle.

Urheilijoiden kokoontuminen
- Kilpailun ohjeissa kerrotaan mitä kautta urheilijat tulevat lajipaikoille = joko Kokoontumispaikan (Call Room) kautta tai suoraan lajipaikalle. Call Roomista urheilijat noutaa ao. lajin
johtajan nimeämä toimitsija oman Call Room aikataulun mukaisesti.
Välinetarkistus
- Aina kilpailuissa kaikki urheilijoiden omat välineet tulisi mahdollisuuksien mukaan olla
punnittu ja tarkistettu ennen kuin niitä voidaan käyttää lajipaikalla. Tarkistuksesta tehdään
aina merkintä välineeseen. Omien välineiden tarkastuksesta tulee aina ohjeet kilpailun
tiedoissa.
- Yleisten välineiden toimitus lajipaikalle ja palautus välinevarastoon – siitä ohjeistetaan
kilpailukohtaisesti.
- kaikki lajissa käytössä olevat välineet ovat kaikkien urheilijoiden käytössä, myös urheilijan
omat välineet (pl. seiväskilpailut, joissa urheilijan on pyydettävä lupa toisen urheilijan
seipään käyttöön).
Kenttälajit yleistä
- Kenttälajeissa, jos on alkukilpailut (ae), on 3 suoritusta ja finaaleissa 6 suoritusta (3.
kierroksen jälkeen 8 parasta jatkaa). Jos ae ja finaali samalla kertaa, niin 3. kierroksen
jälkeen jatkaa 8 parasta 3 viimeistä kierrosta.
- Jos on isoja lajiryhmiä, niin karsinnoissa ryhmäjaot tehdään jakamalla tasan kahteen
ryhmään. Aikataulut ovat yleensä aika tiukat, joten kenttälajien karsinnoissa, joissa on isot
ryhmät, pitäkää reipasta tahtia karsintaryhmien läpiviennissä.
Ensiapu
- Pyritään aina varaamaan jokaiselle lajipaikalle 2-3 kylmäpussia käyttöön, isoimmissa kisoissa
on paikalla myös ensiapuhenkilöstöä, silloin lajijohtajat infoavat EA-paikoista.

LAJIKOHTAISET OHJEET LÖYDÄT ERIKSEEN SEURAMME SIVUILTA KOHDASTA
https://espoontapiot.fi/kilpailut/toimitsijoille/ .

