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Kilpailutyöryhmä 8/2018
Aika:
Paikka:

pj

31.8.2018
Internet-kokous (sähköposti, WhatsApp)
Osallistujat

Kutsu Läsnä

Ville Riekkinen

X

jäsen Krister Fogelberg

x

X

Osallistujat

liittohallitus Emilia Uusitalo X
toimisto

jäsen Nina Kaarlenkaski x

x

jäsen Olli Kantola

X

x

jäsen Antti Vilppola

X

x

Kutsu Läsnä

Jussi Salminen

x

X

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat yllä olevan listan mukaisesti.
3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajien nimeäminen
Todetaan kokous päätösvaltaiseksi ja nimetään pöytäkirjan tarkastajaksi Emilia Uusitalo.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Ei käsitelty.
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
6. Päätösasiat
6.1 SM-/NSM-/VSM-kilpailut 2019
SM-viikon vuoksi kilpailujen ajankohta, pitopaikka ja järjestäjä ovat edelleen avoinna. SM-viikko ei ole tehnyt
päätöstä tapahtuman ajankohdasta eikä kaupungista. Edellisen kokouksen keskustelun perusteella on
todettava, että ko. asiat täytyy SM-kilpailujen osalta päättää, koska kilpailuihin on enää vähän aikaa erityisesti
järjestävän ja osallistuvien seurojen käytännön järjestelyt huomioon ottaen. Kansainvälinen kalenteri ja
järjestämisedellytykset huomioiden kilpailujen ajankohdaksi esitetään 27.-30.6.2019,
jolloin ne eivät ole päällekkäin nuorten EM- ja PM-uintien eikä universiadien kanssa.
Esitetään, että erityisen painavista aikataulusyistä johtuen valitaan järjestäjäksi ilman
avointa hakua Cetus Espoo, joka on vahvistanut voivansa järjestää ko. kilpailut tällä
aikataululla. Esitetään myös, että pyydetään liittohallituksen hyväksyntä
normaalista poikkeavalle valintamenettelylle.
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Päätös
Päätettiin esittää liittohallitukselle kilpailujen ajankohdaksi 27.-30.6.2019, pitopaikaksi Espoota (Leppävaara) ja
järjestäjäksi Cetus Espoota. Pyydetään liittohallituksen hyväksyntä normaalista poikkeavalle valintamenettelylle.
Tuodaan samalla liittohallitukselle esille huolestuminen SM-viikon toiminnasta (keskeisten päätösten aikataulu) ja
pyydetään liittohallitusta antamaan SM-viikolle asiasta aiheellinen palaute.
Perustelut
Kilpailutyöryhmä on pyrkinyt päätöksenteossaan huomioimaan SM-viikolle osallistumisen, mutta toteaa, että
päätökset koskien SM-kilpailuja eivät voi odottaa enempää. SM-viikon päätöksenteon odottaminen on jo
aiheuttanut haittaa seurojen toiminnalle ja päätöksenteon edelleen viivästyttäminen aiheuttaisi kohtuutonta
haittaa kausisuunnittelulle, leirivarauksille ym. Poikkeuksellisen painavista aikataulusyistä järjestäjän valinta
esitetään tehtäväksi ilman hakumenettelyä. Perusteena poikkeavalle ratkaisulle nähdään seurojen yleinen etu,
sillä hakuprosessin nopeakin järjestäminen tarkoittaisi vähintään kahden viikon lisäviivettä. Lisäksi on oletettavaa,
että mahdollisia järjestäjäehdokkaita ei ole aikataulusta johtuen ole löydettävissä normaalia määrää. Poikkeavaa
järjestelyä puoltaa myös mahdollisuus olla mukana SM-viikolla sen toteutuessa kesän 2018 tapaan Vantaalla
samana ajankohtana. Perusteena ovat myös pääkaupunkiseudulla varmimmin saatavissa oleva
majoituskapasiteetti sekä uuden Leppävaaran maauimalan hyödyntäminen tapahtumaan. Leppävaaran
soveltuvuus kansallisen arvokilpailun järjestämispaikaksi on todettu hyväksi.

7. Seuraava kokous
17.9.2018 klo 17.
8. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen 31.8.2018 klo 13.30.

Ville Riekkinen

Emilia Uusitalo

Puheenjohtaja

Sihteeri

Nina Kaarlenkaski
Pöytäkirjan tarkastaja
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