
 

 

Kokousraportti IJLK 101. Budapest 

 

101. IJLK komission kokous pidettiin 9.5.2018 14. CTIF Youth Symposiumin yhteydessä. 

Kokoukseen osallistuivat IJLK jäsenet Torbjörn Lindström ja Valtteri Tervala. 

 

101. kokous  

 

Avaus Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen ja kiitti unkarilaisia 

järjestelyistä.  

Yleistä CTIF:n uudet verkkosivut on avattu ja ne löytyvät osoitteesta ctif.org. 

Sivut on saatavilla lähes kaikilla jäsenmaiden kielillä ja käännökset 

toivotaan tarkastettavan ja annettavan palautetta. Jatkossa kaikki IJLK:n 

pöytäkirjat ja esityslistat tulevat avoimiksi kaikille näkyviksi. 

Dokumenteista voi jokainen maa laittaa linkin omille verkkosivuilleen. 

Webmasterina toimii Björn Ulfsson (MSB (Ruotsi). Venäjä osallistui 

ensimmäistä kertaa komission kokoukseen. 

Symposium 2018 Käsiteltiin Symposiumin aikataulu ja järjestelyt. Workshop alustajat John 

Cartwright, Mick Norton, Christian Patzelt ja Valtteri Tervala esittelivät 

aiheet ja työpajojen suunnitelmat. Työpaja olivat Tulva-peli, Uusi maa -

peli, nuorten osallistuminen palokunnassa ja nuorten osallistaminen. 

Kilpailutoiminta Keskusteltiin 2019 kisojen harjoitus- ja kilpailuaikataulusta. Päätettiin, 

että kilpailunjohtaja tekee esityksen, mikä hyväksytään helmikuussa IJLK 

kokouksessa. Esityksen mukaan lähtö- ja suoritusjärjestystä ei arvota 

enää. Lähtökohtaisesti suunnitelmia kokeillaan 2019 Sveitsin kisoissa ja 

arvioidaan syksyllä 2019. 

Tuomaritoiminta Tuomarikoulutus järjestetään 12.-14.10.2018 Linzissä. Matkakulut 

jokainen maksaa itse mutta osallistumismaksua ei ole. Jokainen maa voi 

lähettää kolme tuomaria, jotka sitoutuvat osallistumaan Sveitsin kisoihin. 

Ilmoittautuminen 15.8.2018 mennessä (tarkentunut myöhemmin 

16.9.2018).  

 

Martigny 2019 Kisoihin odotetaan 1000 nuorta 25 eri maasta. Joukkueita arvioidaan 

saapuvan 60-65 kappaletta. Kisoja järjestämään ollaan rekrytoimassa n. 

1500 vapaaehtoista, n. 70 tuomaria. Lähin lentoasema on Geneve, mistä 

on 1,5h automatka perille. Osallistumismaksu on vielä auki mutta asettuu 

Villachin 2017 tasolle n. 210€/ osallistuja. 

  



 

 

Kansainvälinen kilpailujohtaja 

  

 Keskusteltiin uuden kilpailujohtajan valinnasta. Nykyinen (Mascha) ei 

nauti enää maansa luottamusta muttei halunnut luopua tehtävästä. 

Itävalta on esittänyt uudeksi kilpailujohtajaksi Alfred Eschbergiä. Useiden 

esitysten jälkeen päädyttiin esittää AE:tä yleisen kokouksen 

päätettäväksi. Syksyllä valitaan uusi ratapäätuomari AE:n tilalle. 2020 

tulee tehdä ehdotukset uudesta kilpailujohtajasta, joka valitaan 2021. 

 

Esitys komission tavoitteiksi ja työjärjestykseksi 

Suomi esitti uudelleen 2017 syksyllä ensimmäisen kerran käsitellyn 

aiheen komission tavoitteiksi ja työjärjestykseksi. Jaettiin komission 

jäsenet kahteen ryhmään. Työryhmien työskentelyn jälkeen päätetiin 

perustaa työryhmä, johon ilmoittautuivat mukaan Iso-Britannia ja 

Luxemburg tuki työryhmää. Suomi valittiin työryhmän vetäjäksi. 

Tapahtumia Saksassa järjestetään seminaari vuonna 2019 aiheesta 

nuorisopalokunta/ integraatio ohjaajille. Jokaisesta maasta voi osallistua 

3 henkilöä/ pankkia, minne tallennetaan jatkossa kaikki komission 

dokumentit.  

 Tapahtumakalenteri: 

 102. IJLK kokous Tsekki 4.-6.11.2018 

 Tuomarikoulutus Linz 12.-14.10.2018 

 103. Sveitsi Martigny 3/2019 

 Nuorten 22. kisat Sveitsi Martigny 14.-21.7.2019 

 104. Unkari syksy 2019 

 

Huomioitavaa Symposium oli kokonaisuudessa jouhea ja onnistunut tapahtuma. 

Valtterille jaettiin CTIF muistomitali viimeisen kokouksen myötä. Työtä 

komission kehittäminen vielä vaatii mutta Suomi on hyvin pidetty 

kumppani komission sisällä. Suomen tulee huolehtia työryhmän 

työskentelystä ja varmistaa, että esitys seuraavaan kokoukseen on 

ajoissa. 

 

 

Torbjörn Lindström  Valtteri Tervala 

IJLK jäsen Suomi  IJLK jäsen Suomi 


