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1. Avaus 

•  Läsnä: HUN, LUX, ITA, GER, FIN, FRA, AUT,POL, TCH, KRO, SLO, BUL, POR 

• Poissa: UK 

• Kroatia uusi jäsen Goran ensimmäisessä kokouksessa, uusi kilpailujohtaja Michael Wagner 
(AUT)   

2. Information 

• Trentino 2024 hyväksytty GA:ssa 

• Uudet CTIF säännöt, Englanti virallinen kieli, on-line/hybrid kokoukset virallisesti 
mahdollisia 

• Nuorten kisat joka toinen vuosi, isot kisat joka neljäs vuosi, nuorisosymposiumi joka toinen 
vuosi 

• 20.9.2022 palautekokous Celjessä, Slovenien oli positiivinen tapahtuma, taloudellisesti 
onnistunut, 2127 vapaaehtoista osallistui järjestelyihin 

• 14.11.2022 kilpailukomission kokous italiassa 

• Kilpailut isot kisat 2025/2026 järjestäjää ei vielä ole 

• 2029 on isot kisat, palataan vanhaan rytmiin, seuraavat nuorten kisat 2031 

• Miten jatketaan 2024 jälkeen, keskustelua ja päätös seuraavassa kokouksessa Kroatiassa 
i. 2024 – 2025-2027-2029-2031…. tai 

ii. 2024 – 2026- 2027- 2029 -2031 …. tai 

• Seuraava DA Wien, valitaan kaksi uutta varapresidenttiä, Ole Hansen ja Zdenek Nytra:lle 
tulee kaudet täyteen (2 kautta) 

• Puheenjohtajistossa ei olla keskusteltu  2025/2026 dilemmasta 
3. Information Ukraina support 

• Puolan apu Ukrainalle. Teresa piti esityksen Puolan pelastustoimen toiminnasta 
pakolaistulvassa. 

• Puolan esitys: Kerätä joululahjoja Ukrainan lapsille St. Nicolaus (6.12). Onko mahdollista 
tällä aikataululla saada järjestetty. 

i. Saksalla huonoja kokemuksia koska keräyksessä tulee paljon ”roskaa” ja logistiikka 
on vaikeata järjestää. Miten Ukrainalaiset pystyvät jakamaan lahjat? 

ii. Jörn selvittää miten rahalahjoitus olis mahdollista ja sen jälkeen pidetään 
sähköposti/teams kokous asiasta. 

4. Review Celje 2022 

• Hieno tapahtuma 

• Lisäsi kansainvälistä ymmärrystä 

• Slovenia oli hyvä isäntämaa jolla paljon motivoituneita vapaaehtoisia 

• Pääosin positiivisia kommentteja 

• Puheenjohtaja keräsi eri maiden kommentit seuraavia kisoja varten. Tämä tulee virallisen 
pöytäkirjan liitteenä. 

• Lindström ja Tegengren kertoivat Suomen palautteet. Suomen ppt esitys virallisen 
pöytäkirjan liitteenä.  

5. Kilpailujen analyysi 

• Uusi kilpailujohtaja Michael Wagner (AUT) kävi läpi kilpailujen tulokset ja palautteet. 

• 50 joukkuetta 

• 19 maata 

• Kalustorata 23 jokkuetta virheittä. Viestirata 35 joukkuetta ilman virheitä. 



• Keskustelua siitä, ketkä aikuiset saavat kulkea joukkueen mukana kilpailun aikana, nyt DL ja 
tulkki. Tämä on aiheuttanut monelle maalle, myös Suomelle, ongelmia kun on useampi 
joukkue samaan aikaan kentällä. Michael ottaa tämän asian valmisteluun ja siihen palataan 
seuraavassa kokouksessa. 

6. Tapahtumien järjestämisopas 

• Kaikki jäsenmaat käyvät läpi ja kommentoivat 

• Päätös kevään kokouksessa Kroatiassa 
7. Nuorten kisat 2024 

• Trentino, Borgo Valsugana 2024 

• Sunnuntaista sunnuntaihin? KYLLÄ 

• Ohjelma 
i. Avajaiset MAANANTAI 

ii. Kansojen esittäytyminen PERJANTAI 
iii. Messut LAUANTAI 
iv. Kilpailut TORSTAI 
v. Leiriolymppialaiset TORSTAI 

• Ongelmia 
i. Linja-autokuljettajien majoitukset. Tätä tullaan jatkossa selvittämään tarkemmin 

ilmoittautumisvaiheessa. 
ii. Sukupuolierittely joukkueiden sisällä. Täytyykö olla eri huoneet saman joukkueen 

tytöille ja pojille? 
iii. Onko lehdistöhuoneelle tarvetta? 

8. Mitä odotetaan kommission viestinnältä (Manfred Eibl) 

• Kommissio on aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja kotisivuilla 

• Facebook 

• Twitter 

• Instagram 

• CTIF Website 
9. Friedenslicht (Rauhanvalo) 

• Miljoona kynttilää rauhan puolesta. Järjestetään Symposiumin yhteydessa. 

• Kaikki maat puolesta 
10. Symposium 2023 

• Kroatiassa lähellä Pulan kaupunkia kylässä nimeltä Fazana 

• Ajankohta: 17 -21.5.2023 (komissio) muut osallistujat: 18-21.5.2023 

• Majoitus paikallisessa poliisikoulussa, alhaiset kustannukset. 

• Ajanpuutteen vuoksi siirrettiin ohjelman suunnittelu pidettäväksi Teamsilla joulu-
tammikuussa. 

• Kroatian paikalliset järjestävät lentokenttäkuljketukset Zagrebista. Matkan kesto noin 
kolme tuntia. 

• Lindström/Tegengren vastuussa ohjelmasta 

• Kolme nuorta ja kaksi ohjaajaa per maa 
11. Seuraavat tapahtumat 

• 17.5.2023 IJLK109, Kroatia 

• 18-21.5.2023 Nuorisosymposimui, Kroatia 

• Syksyllä 2023 IJLK110 Wien tai Lissabon 

• 10-12.11.2023 Tuomarikoulutus, Linz, Itävalta 
 
 
Kokouksen jälkeen saatiin tutustua Versaillen linnaan ja sen turvallisuusjärjestelyihin linnan 
turvallisuuspäällikön johdolla. Päivä päätteeksi nautittiin illallinen risteilyllä Seinellä. 


