
 

 

TARKKAILURAPORTTI 3 

 

Koulutussyistä osa raportin tapahtumista, arvioista ja kommenteista on kuvitteellisia.  

 

8 rataa, 50 m, sähköinen ajanotto 

 

OLOSUHTEET 

Opasteita hallissa ei juurikaan ollut. Kilpailukanslia oli erittäin rauhattomassa paikassa. 

Kisakanslia ei ollut virallisesti auki perjantaina, mutta seurat saivat hallista kuitenkin kuoret, 

jossa avainkortteja (1 per 2-3 uimaria) ja kilpailuohjeet.  

 

Katsomotilaa oli riittävästi. Ensimmäinen penkkirivi vain aiheutti ylimääräistä sählinkiä altaan 

reunalle. Innokkaimmat eivät malttaneet pysyä penkeillä vaan tulivat altaan reunalle 

kannustamaan uimareitaan. Tästä jouduttiin seuroja huomauttamaan useamman kerran.  

 

Koska helleaalto iski Suomeen juuri kisaviikonlopuksi, halli oli erittäin kuuma.  

 

Palkintopallia toivottiin siirrettäväksi seuraaviin kisoihin hieman keskemmälle allasta. 

 

Toimitsijoille ja kilpailijoille ei ollut tuoleja altaan lähtöpäässä tarpeeksi. Vaatekorit (1/rata) 

olivat, mutta ei korinkantajia.  

 

Kuulutus ei toiminut kahviossa eikä aulassa. Lähtölistat valmistuivat vasta kolmannen lajin 

alkuun.  

 

AJANOTTOLAITTEISTO  

Lauantaina aamujaksolla laitteisto toimi moitteettomasti aina toiseksi viimeisen viestin 

kuumaan erään asti. Sen jälkeen ongelmia tuli. Jakso saatiin kuitenkin vietyä loppuun. 

Iltajaksossakin sekä sunnuntain molemmissa jaksoissa ongelmia ilmaantui tämän tästä. Syytä 

ongelmiin ei pystytty selvittämään. 

 

Nämä laitteet ovat aikaisemminkin aiheuttaneet erinäisiä ongelmia, mm. SM-uinneissa. 

Valmistajakaan/maahantuoja ei ole kuulemma kyennyt asiaa korjaamaan. Heinäkuussa 

järjestettäviin seuraaviin kisoihin tulee vakavasti harkita toimivien laitteiden vuokraamista ja 

varmistaa näin uimareille oikeat ajat sekä kisojen läpivienti ilman turhia taukoja. Uimaliiton 

tulee varmistaa ajanottolaitteiden luotettavuus tai harkita kilpailujen siirtoa toiselle 

paikkakunnalle, mikäli laitteita ei saada toimimaan. 

 

Valvomon henkilökunta toimi todella ammattitaitoisesti. Laitteiden aiheuttamat ongelmat 

eivät saaneet paniikkia aikaan valvomossa, vaan pienen teknisen tauon jälkeen kisat 

jatkuivat.  Kaikille uimareille saatiin oikeat loppuajat, ainoastaan viesteissä väliaikoina 

saattoi esiintyä “haamuaikoja” tai puuttua kokonaan.  

 

Kuulutuksesta ja musiikista vastasi Jussi Salminen siten kuin vain hän osaa.  

 

Toisella majoituspaikalla oli isohko TV-ruutu, josta kisoja voi seura livenä.  

 

HENKILÖSTÖ  

Järjestäjät olivat rekrytoineet toimitsijoita kesätyöläisiksi. Edellisellä viikolla oli koulutettu 20 

nuorta kesätyöpaikkasetelien turvin. Heidän työsuhteensa kattaa sekä nämä että seuraavat 

kisat. Kannattanee ottaa mallia muillakin paikkakunnilla. 



 

 

 

Sitoutuminen ei kaikkien työllistettyjen kohdalla kuitenkaan ollut paras mahdollinen. Tämä 

tuli harvinaisen selvästi esille vetelehtimisenä sekä kavereiden kanssa juttelemisena. Joskus 

tuli kiire varsinaiseen tehtävään eli ajanottoon tai käännösten katsomiseen. 

 

Toimitsijoita oli nippanappa tarpeeksi. Varahenkilöitä ei ollut. Käännösvalvojilla oli 

käännöspäässä esimies, mutta lähtöpäässä ei. Ajanottajien esimies oli nimetty, mutta hän ei 

useinkaan ollut paikallaan. Lisäksi kilpailunjohtajat poistuivat altaalta toimitsijakahvioon 

1 500 metrin vapaauinnin toisen erän aikana noin 10 minuutiksi. Toimitsijoilla oli yhtenäiset 

paidat, ala-osa olisi voinut olla yhtenäisempi.  

 

Kisaorganisaatiossa ei ollut selviä vastuualueita /-henkilöitä.  Toimitsijalista oli tehty, mutta 

ilmeisesti ao. henkilöille ei ollut kerrottu selvästi mitä tehtävän suorittamiseen kuuluu. 

Lähettejä ei ollut ohjeistettu ollenkaan. 

 

Keräilyssä oli hieman liian nuoria henkilöitä. Siellä olisi tarvittu yksi aikuinen pitämään 

järjestystä ja nuoremmat olisivat tuoneet uimarit lähtöpaikalle. 

 

Miesten 200 metrin rintauinnin kuuman erän jälkeen eräs uimari paiskasi hattunsa ja lasinsa 

hallin seinään ja kirosi kovaan ääneen.  

 

Palkintojen jakoa ei ollut suunniteltu etukäteen eivätkä mitalit olleet ensimmäisen 

palkintojen jaon alkaessa palkintopöydällä. Ne juoksutettiin kiireellä paikalle.  

Yksi läheteistä “valjastettiin” avustamaan palkintojen jaossa ja hänelle annettiin myös vastuu 

mitalien hoitamisesta jatkossa. Tämä asia hoitui sen jälkeen kiitettävästi.  

Lauantai-iltajakson ja sunnuntain aamujakson palkintojen jakaja oli, mutta viimeisen jakson 

jakajia ei ollut nimetty. 

 

MATERIAALI 

Lähtölistojen puuttuminen seurojen kuorista aiheutti närää. Miksi lähtölistaa ei voitu 

kopioida etukäteen?  Listojen puuttumista ei voi perustella mahdollisilla peruutuksilla.  

Myöskin viesti- ja peruutuslaput puuttuivat seurojen kuorista.  

 

Valvomon sihteeri toimitti tulokset ripeästi seinille. 

 

MUUTA 

Kilpailujohtajien palaverissa oli edustettuna miltei kaikki seurat. Siellä käytiin läpi kilpailuun 

liittyviä asioita. 

 

Toimitsijapalaverit pidettiin aina ennen jakson alkua. Kilpailunjohtajat kävivät läpi 

tärkeimmät sääntökohdat ja ohjeistivat toimitsijoita tehtävissään. 

 

Kilpailunjohtajat ja lähettäjät hoitivat tehtävänsä etupäässä hyvin. Kilpailunjohtajat joutuivat 

useammankin kerran huomauttamaan nuorille toimitsijoille, että juttelutuokiot pidetään 

sitten kisojen jälkeen. Viimeinen jakso sujuikin jo melko hyvin. 

 

Kaikesta edellä olevasta huolimatta uskon, että kisoista jäi kaikille hyvä mieli. Ennätyksiä 

laitettiin uusiksi helteestä huolimatta. 

 

Kilpailujaksot olivat aivan liian pitkiä. Aamu- ja iltajakson väliin jäi ainoastaan 1-2 tuntia. 

Kaikki toimitsijat eivät ehtineet edes hallilta pois vaan joutuivat viettämään erittäin 



 

 

kuumassa hallissa 12 tuntia per päivä. Onneksi ruoka- ja juomahuolto toimi hyvin. 

 


