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Ison mittaluokan tapahtuma
- Kisat uitiin 2017 valmistuneella monitoimihalli Royal Arenalla

(vrt. Hartwall-areena)
- Areenalle oli rakennettu 2 tilapäistä allasta, kisa-allas ja

verkka-allas
- Rakentaminen ja täyttäminen sujui n. 10 päivässä
- Altaiden lisäksi rakennettiin lattia (koska altaan syvyys n. 3 m)
- Areena oli jaettu verholla kahteen osaan, verkka-allas verhon

takana
- Katsomokapasiteetti n. 6000-7000, tunnelma mieletön
- Tapahtumatoimisto Great Big Events Englannista hoiti kisan

rytmityksen, valot, musiikin ja TV-ohjauksen
- Yli 500 vapaaehtoista
- Järjestelyt hoidettu erinomaisella ammattitaidolla



Royal Arena



Royal Arena



Työskentely LEN-arvokisassa
• Kisa toteutetaan yhteistyönä LEN:n ja LOC:n

(järjestelytoimikunta) kanssa
• Tuomarit valitaan LEN:n jäsenmaiden kansainvälisistä

tuomareista, 1-2 per maa
• 32 tuomaria + LEN TSC:n edustajat (Technical Swimming

Committee), jotka hoitavat seuraavat tehtävät:
• Technical Delegate (2)
• Referee (2)
• Call Room Supervisor (1)
• Control Room Supervisor (1)
• Lisäksi TSC nimeää yhden lähettäjän, LOC toisen

• Työkieli englanti



Työskentely LEN-arvokisassa
• Tuomareiden tehtävät vaihtuvat päivittäin välillä stand by-

ratatuomari
• Tuomareille pidetään koulutustilaisuus kisoja edeltävänä

päivänä
• Päivittäin kokoontuminen ennen jaksojen alkua

• Keskitytään kisan aikana esille tulleisiin asioihin ja niiden
korjaamiseen

• Milloin noustaan, istutaan, signaalit, ym. käyty läpi ennen
kisaa olevassa tilaisuudessa

• Palaute ja jakson tapahtumat annetaan seuraavassa
kokoontumisessa, ei palaveria jakson jälkeen

• Jaksot n. 2,5-3 tuntia



Työskentely LEN-arvokisassa
• Työskentelyn koreografia tarkka

• TV
• Urheilijoiden tasapuolinen kohtelu
• Ammattimaisuus
• Sooloilla ei voi



Huomioita KJ:n näkökulmasta
• 32 tuomaria edustivat 20 eri maata ja liki yhtä monta eri

äidinkieltä
• Kulttuurierot, vaihteleva kielitaito…
• …mutta erinomainen yhteishenki ja innostus tehtäviä kohtaan!
• Eri mailla eri käytäntöjä eri asioissa, joten tärkeää ohjeistaa

yhteiset toimintatavat
• Kun altaalle marssitaan, homman täytyy toimia

ensimmäisestä startista alkaen
• Tuomareiden vaatetus:

• Aamulla valkoiset housut ja kengät (omat)
• Illalla mustat housut ja kengät (omat)
• Yhtenäinen t-paita (LEN toimittaa)



Huomioita KJ:n näkökulmasta
• KJ:n rooli erilainen kuin Suomessa

• KJ keskittyy toimintaan altaalla ja tuomareiden kanssa
• Tekniset delegaatit hoitavat viestijoukkueet, peruutukset,

uusintauinnit, osan joukkueenjohtajien kyselyistä, TV-
asioita, huolehtivat aikataulusta…

• …mikä on käytännössä näin isossa tapahtumassa
välttämätöntä, jotta KJ:t ehtivät hoitaa lajinsa

• Aikataulu tarkka TV:n vuoksi
• Esim. hylkäykset täytyy käsitellä mieluiten kyseisen erän

uinnin aikana ja päätökset tehdä nopeasti
• Asian täytyy selvitä riittävän nopeasti, muuten esitystä ei

voi huomioida



Huomioita KJ:n näkökulmasta
• Hylkäysesitysten suhteen samaa ja erilaista

• Keskustelu esittäjän ja KJ:n välillä aina
• Jos päätös, hylkäys kirjataan lomakkeelle
• Kirjaus tehtävä oikein/tarkasti, koska epäselvä kirjaus ei

pidä, jos asiasta tehdään protesti
• Tuloksiin merkitään vain DSQ, ei syytä

• Protestimahdollisuus käytännössä laajempi kuin Suomessa,
Jury paikalla

• Hylkäysten muotoseikkoihin kiinnitettävä huomiota
(esimerkki)

• Keskustelu hylkäyksistä hyvin asiallista ja ystävällistä myös
joukkueenjohtajien puolelta, keskustelut aina englanniksi

• Videotarkistuksia hyödynnettiin myös lähdöissä



Huomioita KJ:n näkökulmasta
• Isolla areenalla kuuluttaja johtaa tapahtuman rytmittämisen

• Pillillä ei pysty hiljentämään yleisöä, se ei kuulu
• Päivät pitkiä, tekemistä aikaisesta aamusta iltaan asti
• Hyvät unet tärkeä seikka
• Hylkäyksiä vähän (koko kisa 9 kpl), mutta päätökset

useimmiten vaativia, tehtävä nopeasti ja oltava varma
oikeellisuudesta, valmistauduttava perustelemaan ja
mietittävä monelta kantilta

• SU:n lähtötelineet aiheuttivat ongelmia kahtena
ensimmäisenä kisapäivänä

• LEN-kisoissa KJ ja lähettäjä eri puolilla allasta



Huomioita KJ:n näkökulmasta
• Samat toimitsijat läpi kisan erinomainen tilanne, jolloin

perusteellisempi palaveri voitaisiin käydä ennen kisan alkua ja
päivittäiset palaverit lyhyempiä

• Tärkeää auttaa urheilijoita onnistumaan parhaalla tavalla
• Esim. Call Roomin toiminta
• Esim. viestijoukkueiden ilmoittaminen

• Makeimmat hetket ensimmäiset Euroopan ja Maailman
ennätykset + viestit

• Suomalaisten hyvät uinnit
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Huomioita valvomosta
• Riittävä miehitys

• Yksi tehtävä per ihminen
• Kokonaismiehitys n. 10 hlö
• Ostettu palvelu, ei vapaaehtoisvoimin

• Toimitsijat marssivat paikalle ja kisa voi alkaa
• Paljon dataa

• TV:lle, videoajanotto, live-tulospalvelu…
• Lisäksi varaihmiset, jotka hyppäävät kehiin ongelmatilanteissa

• Esim. SU-lähtötelineet
• Aktiivinen toiminta

• KJ kuittaa jokaisen erän jälkeen voiko tulokset vahvistaa
• Miten KJ tietää erän jälkeen onko kaikki ok?


