
 

 

Kokousraportti IJLK 100. Luxemburg 

 

100. IJLK komission kokous pidettiin 20.-22.10.2017. Juhlakokoukseen oli kutsuttuna myös 

jäsenmaiden entisiä edustajia ja Suomesta kokoukseen osallistuivat kaikkiaan viisi henkilöä. 

Nykyisten jäsenten, Torbjörn Lindströmin ja Valtteri Tervalan, lisäksi kokousviikonloppuun 

osallistuivat Jari Honkanen, Tommi Virtanen ja Peter Dahlström. Frans Schaper oli myös kutsuttuna 

mutta jouti viime hetkellä peruttamaan osallistumisensa. 

Viikonlopun ohjelmassa oli perjantaina omakustanneillallinen, lauantaina varsinaiset jäsenet 

osallistuivat koko päivän kestävään 100. kokoukseen, jonka aikana kutsuvieraat pääsivät 

tutustumaan Luxemburgiin ja paikalliseen panimoon. Lauantai-ilta huipentui juhlaillalliseen, missä 

vanhoille komission jäsenille jaettiin muistomitalit osallistumisestaan komission toimintaan. 

Suomesta mitalin saivat Tommi Virtanen, Jari Honkanen ja Peter Dahlström. Suomen nuoriso- ja 

kilpailutyövaliokunnan toimesta edellä mainitut henkilöt saivat myös Suomen CTIF muistomitalin. 

 

100. kokous  

 

Avaus Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen ja kiitti Luxemburgilaisia 

järjestelyistä. Jäsenmaiden edustajia on vaihtunut ja uudet edustajat 

toivotettiin mukaan komission toimintaan. Ranskan Gilles ja Tsekin Jan 

jäävät pois ja heitä kiitettiin. Kroatian edustaja Milivoj Taslak oli estynyt 

osallistumaan kokoukseen mutta lähetti terveisinä, että hänet on 

uudelleen valittu kotimaassaan nykyisessä tehtävässään, mikä 

tarkoittaa, että hän jatkaa komissiossa. 

Käsittely CTIF:n toimisto muuttaa Tukholmasta Sloveniaan Ljubljanaan. 

Tuomarikoulutus, Symposium 2018 ja Nuorten leiri/ kisat Svetisissä 2019 

saavat rahoitusta CTIF:ltä. Uusi rahastonhoitaja on Mark Mamer 

Luxemburgista. 

Villach 2017 Käsiteltiin kesän kisoja. Manfred Eibl toivon järjestäjän näkökulmasta, 

että kisojen järjestämisen tueksi laadittaisiin järjestäjän käsikirja. John 

Cartwright toivoi, että jokainen huolehtisi paremmin majoitustilojen 

siisteydestä mutta muuten nuoret käyttäytyivät leirillä paremmin kuin 

pitkään aikaan ja leirin oli johtajan näkökulmasta turvallinen. 

 Kisoihin osallistui kaikkiaan 59 joukkuetta (55 maiden joukkuetta ja 

4 international joukkuetta) yhteensä 24 maasta. Tyttöjoukkueita oli 

18 (vrt. Opole 9). Tänä vuonna oli ensimmäistä kertaa mahdollista 

lähettää kolme joukkuetta, joista vähintään yhden piti olla tyttöjoukkue. 

 Yksi protesti annettiin. Kilpailussa tehtiin vähemmän virheitä kuin 

edellisissä kisoissa Opolessa. Kaikki maat kertoivat omat raporttinsa 



 

kilpailuista (Suomen raportti liite 1. ja Leiriolympialaisten raportti liite 2.) 

ja yleisesti kiitettiin Itävaltaa järjestelyistä.  

Tuomaritoiminta Mick Norton jäi eläkkeelle päätuomaritehtävästä. Seuraajaksi esitettiin ja 

päätettiin hyväksyä Slovenian Andre ?. Tsekin edustaja esitti, että 

kilpailunjohtajana toiminut Ignaz Mascha tulisi erota johtuen kesällä 

kohua aiheuttaneen päätöksensä takia.  Itävalta ilmoitti, että jatkossa 

maa lähettää vain kolme tuomaria kuten muutkin maat, eikä Mascha toimi 

enää Itävallan edustajana kilpailunjohtajana. Tähän asti Itävalta on 

kustantanut Maschan kulut ko. tehtävään liittyen. Maschan jatkosta 

äänestettiin - 11 ääntä, joista 6 jatkolle ja 4 eron puolesta sekä 1 tyhjä 

ääni. Suomi äänesti Mascha jatkon puolesta, sillä tapahtuneesta on 

turhaa hakea syyllistä. Syyllisten rankaisemisen sijaan Suomi esitti 

muutoksia kilpailutoimintaan ja sääntöihin. Suomen esityksen osalta mm. 

kilpailujury on jo toiminnassa, jolla pyritään varmistamaa puolueeton 

kilpailusuorituksen arviointi. (Kilp.jury on olemassa ja siihen kuuluu kolme 

henkilöä, päätuomarit. Jos radalla on oman maan joukkue, on olemassa 

järjestely, jossa estyneen maan tuomari siirtyy sivuun ja toinen tuomari 

astuu tilalle.) Ignaz Mascha ei ollut tyytyväinen äänestystulokseen (koska 

tulos oli niin hilkulla 50/50), joten hän tulee pohtimaan jatkoaan ja 

ilmoittaa puheenjohtajalle lähitulevaisuudessa käytettävyytensä. 

 

Kilpailutoiminta Mascha on tehnyt ehdotuksia kilpailutoiminnan kehittämiseksi (erilliset 

dokumentit liite 3.). Jäsenmaiden tulee tutustua esityksiin ja lähettää 

kommentit/ muutosesitykset/ parannukset sähköpostilla. 

 Perustettiin työryhmä kilpailutoiminnan kehittämiseksi. Suomi jättäytyi 

pois ryhmästä todeten, että meillä kilpailutoiminta on niin vähäistä ja 

lähtökohtaisesti harrastemaisempaa. Työryhmään osallistuvat Itävalta, 

Italia, Ranska, Slovenia ja Luxemburg. Työryhmä kokoontuu itsekseen 

omakustanteisesti. 

 

Tapahtumia Seuraava nuorisotapahtuma järjestetään Unkarissa 9.-13.5.2018. Paikka 

on vielä avoinna mutta ilmoitetaan myöhemmin. Samassa yhteydessä 

järjestetään 101. IJLK kokous. Jokainen jäsenmaa ovi lähettää jälleen 3 

nuorta ja 2 ohjaajaa. IJLK jäsenet saapuvat jo 9. päivä klo 18 mennessä 

ja kokous on 10. päivä. Osallistujat saapuvat torstaina. 

Osallistumismaksu on vähintään 60€ mutta hinta tarkentuu vielä, kun 

paikka varmistuu. IJLK osallistumismaksu on 200€/hlö, johtuen 

hotellimajoituksesta. 

 Tuomarikoulutus järjestetään Linzissä joko 5.-7.10.2018 tai 10.-

12.10.2018. Jokainen jäsenmaa voi lähettää 3 tuomaria, jotka sitoutuvat 

osallistumaan 2019 kilpailuiden arviointiin. 

 Tapahtumakalenteri: 



 

 101. IJLK kokous Unkarissa 10.5.2018 

 Symposium Unkarissa 9.-13.5.2018 

 102. IJLK kokous Tsekki 9/2018 

 Tuomarikoulutus Linz 10/2018 

 103. Svetsi Martigny 3/2019 

 Nuorten 22. kisat Sveitse Martigny 14.-21.7.2019 

 

Muuta Kohdat 10. ja 11. siirrettiin seuraavaan kokoukseen.  

Huomioitavaa Suomi teki vuosi sitten syksyllä 2016 Kroatian kokouksessa esityksen 

komission toiminnan kehittämisestä. Kokouksessa järjestettiin työpaja, 

jossa ehdotus sai kannatusta. Nyt tulisi viedä viestiä edelleen komission 

puheenjohtajalle muutosten toteuttamiseksi. Pohjatyö on jo tehty ja 

seuraavaan kokoukseen tulisi esittää uudelleen asian käsittelyä. 

 Valtteri Tervala on ilmoittanut siirtyvänsä sivuun seuraavan kokouksen 

jälkeen, joten seuraajaa tulisi etsiä kevään 2018 aikana. Koska edustajan 

tehtävä vaatii tiettyä osaamistasoa ja ymmärrystä 

palokuntanuorisotoiminnan, ehdotetaan paikan täyttämistä erikseen 

toteutettavalla täsmähaulla 

 Kokousviikonloppu oli kokonaisuudessa jouhea huolimatta 

äänestyksestä ja suuresta asiamäärästä huolimatta. Työtä komission 

kehittäminen vielä vaatii mutta Suomi on hyvin pidetty kumppani 

komission sisällä. Suomen esitysten hyväksymisen eteen tulee kuitenkin 

tehdä valmistelevaa työtä. 

 

 

Torbjörn Lindström  Valtteri Tervala 

IJLK jäsen Suomi  IJLK jäsen Suomi 


