
Suomen Aikuisurheiluliitto I Kilpailutoiminta 2020

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto ohjaa aikuisurheilijoiden kilpailutoimintaa, myöntää 
kilpailujen järjestämisoikeudet sekä hoitaa ulkomaisiin kilpailuihin osallistuvien jäsenten 
puolesta osallistumisen vaatimat käytännön toimenpiteet, joukkueenjohdon ja valvoo 
urheilijoiden edustus- ja kilpailukelpoisuutta. 

Erityistavoitteet ja tehtävät vuodelle 2020

• Luodaan aikuisurheiluun sopiva ilmoittautumis- ja tulospalveluohjelma seurojen käyttöön

• Suomella on Pohjoismaiden Komitean puheenjohtajuus ja vetovastuu vuonna 2020

• SAUL edustajat ovat mukana EM- Tampere 2021 kilpailujen järjestelytoimikunnassa. (European Masters 
Athletics Championships Stadia).

• Järjestelytoimikunta perustetaan 2019- 2020 vuodenvaihteessa

• Aikuisurheilusta tuotetaan makasiiniohjelma AlfaTV:lle

• Viro-Suomi heittomaaottelusta ja Pohjoismaiden mestaruuskilpailuista tuotetaan jälkilähetys AlfaTV:llä

• Lajiliittojen välistä yhteistyötä kehitetään aikuisurheilun 30+ kansainvälisessä toiminnassa ja SAUL:lla on 
tässä keskeinen rooli. 

• Tavoitteena on lisätä suomalaisurheilijoiden tietoisuutta, kiinnostusta ja osallistumista kansainväliseen toimintaan 
mm. World Masters Games ja European Masters Games tapahtumissa

 Osallistutaan yhteistyökumppaneiden tapahtumiin 



Suomen Aikuisurheiluliitto I Kilpailuvaliokunta
Toiminta-ajatus
Liiton tarkoituksena on toimia aikuisurheilun valtakunnallisena keskusjärjestönä, joka edistää aikuisurheilijoiden kilpa- ja 
kuntourheilua sekä muuta kuntoa ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto ohjaa aikuisurheilijoiden kilpailutoimintaa, myöntää kilpailujen järjestämisoikeudet 
sekä hoitaa ulkomaisiin kilpailuihin osallistuvien jäsenten puolesta osallistumisen vaatimat käytännön toimenpiteet ja 
valvoo urheilijoiden edustus- ja kilpailukelpoisuutta.

Tavoitteet vuodelle 2020
• Toteuttaa kilpailutoiminalle asetetut tehtävät
• Ylläpitää ja kehittää elinvoimaista seurakenttä, joka tarkoittaa että kilpailuja järjestetään valtakunnallisesti 

kaikkialla Suomessa
• Kansallisten kilpailujen määrän kasvaminen edelliseen vuoteen nähden
• SM-kilpailujen osallistujamäärien kasvu
• Tuomarikoulutuksen kehittäminen yhdessä lajiliittojen kanssa
• Sääntötuntemuksen kehittäminen yhteistyössä lajiliittojen kanssa
• SM-Kilpailutapahtumien kehittäminen

• Suurempien arvokisojen jälkeen säännöllinen debriefing toimintatavaksi 
• Uudet kilpailutyypit tuotteistuspöydälle
• Suomalaisurheilijoiden osallistujamäärien kasvu kansainvälisissä kilpailuissa
• Olla paras pohjoismaa WMA:n ja EMA:n arvokilpailuissa

Tehtävät vuodelle 2020
• Vastaa kilpailutoiminnan suunnittelusta, tavoiteasettelusta ja raportoimisesta yhdessä liiton hallituksen ja 

toiminnanjohtajan kanssa
• Toimii operatiivisena toimijana yhdessä liiton toimihenkilöiden kanssa
• Hallinnoi ja ylläpitää SAUL:n kilpailusääntöjä, pistelaskureita, kilpailukalenteria ja tulospalvelua
• Valmistelee kilpailuhakemukset liiton hallitukselle ja nimeää SM-kilpailuiden ylituomarit
• Ylläpitää yli 30-vuotiaiden kausi tilastoja, ennätyksiä ja Liiton maljapisteitä
• Valvoo urheilijoiden edustus- ja kilpailukelpoisuutta
• Tukee järjestäviä seuroja kilpailujen järjestämisessä
• Vastaa suomalaisten urheilijoiden osallistumisesta kansainvälisiin kilpailuihin
• Suunnittelee ja järjestää kansainvälisiä kilpailumatkoja
• Jakaa tietoa urheilun eettisistä ja antidoping asioista
• Tiedottaa kilpailuasioista urheilijoita, seuroja ja muita sidosryhmiä 
• Pohjoismaiden komitean puheenjohtajuus ja vetovastuu vuosina 2019- 2020



KANSALLINEN KILPAILUKALENTERI 
• 17 SM-kilpailua ja yli 60 kansallista kilpailua.
• Heittolajien maaottelukarsinnat
• Painonheittocup ja pikajuoksucup

SM - KILPAILUKALENTERI 2019
Aika Laji järjestäjä paikka
11.1 SM-vauhdittomat Jyväskylän Kenttäurheilijat Jyväskylä

SM-hiihto, sprintit ja pitkät matkat (P) päätetään joulukuussa
SM-hiihto, lyhyet matkat ja viestit (V) päätetään joulukuussa
SM-pikaluistelu päätetään joulukuussa

21.-23.2 SM-hallit Kunto-Pirkat Tampere
SM-halli5ottelu päätetään joulukuussa
SM-puolimaraton päätetään joulukuussa

2.5. SM-maastot Kurikan Ryhti Kurikka
12.-14.6 SM-yleisurheilu Jyväskylän Kenttäurheilijat Jyväskylä

SM-maantiekävely päätetään joulukuussa
SM-viestit päätetään joulukuussa
SM-maraton päätetään joulukuussa
SM-rullat päätetään joulukuussa
SM-heitto5ottelu päätetään joulukuussa
SM-maantiejuoksu päätetään joulukuussa
SM-moniottelut päätetään joulukuussa
SM-polkujuoksu päätetään joulukuussa

KANSAINVÄLISET KILPAILUT
aika laji paikka maa
10.1.- 19.1 Winter World Masters Games Innsbruck Itävalta
15.-21.3 EM-halliyleisurheilu Braga Portugali
27.6 Yleisurheilu, heittolajien maaottelu Suomi - Viro Kohila Viro
3.-5.7 Pohjoismaiden mestaruuskilpailut, yleisurheilu Lohja Suomi
20.7- 1.8 MM-yleisurheilu Toronto Kanada

Kilpailukalenteri 2020



Suomi- Viro maaottelu 

Suomi-Viro heittomaaottelu kilpaillaan toisen kerran 
Virossa kesäkuussa 2020. 

SAUL hoitaa maaottelun vaatimat käytännön 
toimenpiteet ja joukkueenjohdon.

Kilpailu käydään viisihenkisin joukkuein miehissä ja 
naisissa. Lajit ovat keihäs, kiekko, kuula, moukari ja 
painonheitto. Tulokset määräytyvät WMA:n 
ikäkertoimen mukaan. 

Maaottelu televisioidaan jälkilähetyksenä Alfa TV:llä. 

Vuoden 2019 maaottelun katsojamäärä oli yhteensä 
256700.

Suomen joukkueen kapteeni on Seppo Räty ja Viron 
joukkueen kapteeni Gert Kanter.



Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 

Länsi-Uudenmaan Urheilijat (LUU) järjestää 3.-5.7.2020 
aikuisurheilijoiden yleisurheilun Pohjoismaiden mestaruus-kilpailut. 
Kilpailulajeina ovat naisille ja miehille kaikki yleisurheilulajit alkaen 
sarjasta 30-vuotiaat, vanhimmat osanottajat ovat yli 90-vuotiaita. 
Viime vuosina voimakkaasti suosiotaan kasvattanut aikuisurheilu kerää 
”Lohjalle” n. 1000 kilpailijaa ja satoja taustajoukkoja. 

SAUL:n edustajat ovat mukana PM-kilpailujen järjestelytoimikunnassa. 
SAUL vastaa myös Pohjoismaiden yhteystyötä, Suomen joukkueen 
käytännön toimenpiteistä kuten tiedottamisesta, urheilijoiden 
ilmoittautumisesta ja joukkueenjohdosta kilpailun aikana. 



Suomen Aikuisurheiluliitto 
Urheilun eettiset ja antidoping asiat

Yhdenvertaisuuden, monikulttuurisuuden, yhteisöllisyyden ja kestävän kehityksen edistäminen

Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot, urheilun reilun pelin periaatteet ja tasa-arvon 
edistäminen. Liiton yksi perusarvo, kannustavuus, tukee monikulttuurista ja osallisuuden tuntemista. Liiton 
toiminnassa korostuu yhteisöllisyys niin oman kuin muiden ikäluokkien kesken. Liiton toiminnassa tapahtuu 
sukupolvien välisiä kohtaamisia, johtuen kohderyhmän luonteesta. 

Liitolla on oma yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelma sekä antidoping ohjelma. Liitto kiinnittää huomiota 
sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja samalla eri ikäisten tasavertaiseen osallistumiseen. Liiton toimintaan saavat 
osallistua kaikki halukkaat eikä liiton toiminnassa hyväksytä syrjintää. 

Liiton toiminnasta valta osa on matalan kynnyksen toimintaa, tavoitteellinen kilpailutoiminta kuitenkin 
huomioiden. Liikunta ja varsinkin ulkoliikunta sekä yhdessä tekeminen ovat keskeisiä liiton toiminnassa. Liitto 
mahdollistaa myös sukupuolenvaihdoksen läpikäyneelle osallistumisoikeuden kaikkiin liiton tapahtumiin. Liiton 
hallitukseen ja valiokuntien henkilövalinnoissa sekä toiminnan suunnittelussa huomioidaan valtakunnallinen 
alueellinen kattavuus ja sukupuolinen tasa-arvoisuus. 

Liiton toiminnassa olevat kilpailulajit suosivat ihmisen luontaista oma- energiaista toimintaa.

Tehtävät ja tavoitteet 2020:

 Urheilun eettisten asioiden esille tuominen jäsenistölle sekä tunnettavuuden lisääminen liiton 
viestinnässä ja tapahtumissa

 Liiton yhdenvertaisuusohjelmaa arvioidaan ja päivitetään tarvittaessa ajan mukaiseksi. 

 SUEK antidopingkoulutusta järjestetään liiton koulutustapahtumissa ja SM-yleisurheilun yhteydessä

 SUEK materiaaleista tiedottaminen liiton medioissa

 Jäsenistöä kannustetaan suorittamaan SUEK:n Puhtaasti paras verkkokoulutus

 Yhteyshenkilö on liiton toiminnanjohtaja, Oki Vuonoranta

 SAUL:n antidoping-lääkäri Christer Strömberg


