Vuosikokousaloite 1.
Nykyinen hiihdon pisteytys lasketaan seuraavasti:
Perinteisen hiihtotavan vertailuaika on saavutettu suoritusaika. Vapaan
hiihtotavan vertailuaika saadaan kertomalla suoritusaika parittomina
”vapaan hiihtotavan vuosina” kertoimella 1,06 ja parillisina
”perinteisen tyylin vuosina” kertoimella 1,18. Molempien tyylien
vertailuajat yhdistetään ja paras saa 1000 pistettä, johon muita
aikoja verrataan.
Ehdotan tätä muutettavaksi seuraavaksi:
Perinteisen hiihtotavan vertailuaika on saavutettu suoritusaika. Vapaan
hiihtotavan vertailuaika saadaan kertomalla suoritusaika kertoimella
1,12. Molempien tyylien vertailuajat yhdistetään ja paras saa 1000
pistettä, johon muita aikoja verrataan.
Perustelu:
Hiihdon olosuhteiden vaihtelu aiheuttaa huomattavaa vaihtelua tuloksissa
ja vertailussa. Vuorovuosin tapahtuva tyylien kertoimien muutos
aiheuttaa lisää keinotekoista vaihtelua. Hiihdon trendi on kulkenut
kohti vapaata, silti on perusteltua tukea myös perinteistä, mutta
selkeällä etukäteen tiedossa olevalla kertoimella.
Aloitteen tekijä: Antti Rytkönen
Vuosikokousaloite 2.
Nonathlon on sisäsoudussa käytettävä 10 eri matkan tulosten summausmenetelmä, jossa
olennaisena tekijänä painotetaan sukupuolta ja ikää (sekä myös kehon painoa) siten, että kaikki
mukanaolijat ovat tasa-arvoisesti ”samalla viivalla”, ilman iän tai sukupuolen antamaa etua.
Kertoimet perustuvat ergosoudun maailmanennätyksiin.
Ehdotan samanlaista menettelyä Kalevan Kierrokseen. Esitän, että tulostuksessa ovat mukana
kaikki vuoden aikana hyväksytysti KK:n suorittaneet, eli vähintään neljä lajia suorittaneet. Kuusi
lajia suorittaneilta pudotetaan pois kaksi huonointa pistemäärää ja vastaavasti viiden lajin
suorittaneilla huomioidaan neljä parasta lajia. Sukupuolikerrointa ja ikäkäyrän mukaisia kertoimia
laskettaessa ja määritettäessä käytetään kuudesta lajistamme saatavilla olevia tilastoja, lähinnä
maailmanennätyksiä mutta myös kierroksen omia tuloksia.
Nykyisin 1-2 lajia väliin jättävillä vähenee motivaatio harjoiteluun ja kisaamiseen, kun
menestysmahdollisuudet olennaisesti huonontuvat. Tämän motivaatiotason kohottamiseksi
ehdotan laskentapohjaksi neljää (parasta) lajia. Tällöin kaikkia hyväksyttävän vuosituloksen
saavuttavia voidaan verrata keskenään tasa-arvoisesti. Tässä ikään kuin lyödään samalla iskulla
kaksi kärpästä. Kaikki hyväksyttävät vuosisuoritukset ovat samassa vertailussa ja toiseksi
nähdään, miten sukupuoli- ja ikäkertoimet muuttavat sijoituksia. Siten listauksesta havaitaan,
kuinka moni nainen ja ikämies / -nainen on esimerkiksi 20 parhaan joukossa.
Vuosikirjassa on aiheellista näyttää vain kärkeen sijoittuvat. Nettisivuilla tulisi näkyä kaikkien
kiertäjien painotetut tulokset. Tässä ”sarjattomassa”-sarjassa tulisi parhaat palkita
vuosikokouksessa.

Alustavasti naiskerroin on tasoa 1.11 – 1.13 ja ikä vähentää suoritustasoa n. 1 % / vuosi.
Kalevankierroksessa ikä alkaa heikentää tuloksia vasta n. 35 vuodesta lähtien. Siten 23 – 30 (35)
vuotiaiden miesten tulokset eivät muutu, eli pysyvät sellaisinaan. Lasken lähiviikkojen aikana
tarkemmin kertoimet, mm. ikäkäyrän.
Aloitteen tekijä: Juhani Joutsenniemi

Vuosikokousaloite 3.
Finlandia–hiihdossa ja Sulkavan Soudussa jaetaan hiihto- ja soutuneuvoksen arvonimiä 10 vuoden
suorituksista. Ehdotan Kalevan Kierrokseen vastaavanlaista titteliä. Nimenä voisi olla esimerkiksi
Kunto-, Kestävyys-, Sisuneuvos tai –noomi. Kierroksessa jaetaan rintamerkki, viiri, kivi ja
veljeskunnan jäsenyys tiettyjen vuosien ja suoritusten perusteella. Neuvoksen saamisen kriteeri
on mahdollista asettaa varsin korkealle. Esitykseni: 200 lajisuoritusta.
Ehdotukseni on jalostettava idea. Annan hallitukselle ”vapaat kädet” muokata sitä vuosikokoukselle
ehdotettavaan sopivaan muotoon.
Aloitteen tekijä: Juhani Joutsenniemi
Vuosikokousaloite 4
Kalevan Kierros ry:n hallitus esittää sääntömuutoksia, jotka koskevat yhdistyksen sääntöjen kohtia
14§ - 17§. Keskeisin sääntömuutos koskee 14§, jossa hallitus esittää nykyisen Kalevan Kierroksen
kokonaiskilpailun lopettamista siten, että miehille ja naisille perustetaan kokonaiskilpailut, jossa
molempien sarjojen voittajat saavat kussakin osalajissa 1000 pistettä.
Muutos tehdään sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi.
Lisäksi täsmennetään kohtaa, joka koskee taulukkopistekertoimiin tehtäviä muutoksia vastaamaan
vallitsevaa käytäntöä.
Uuden pistelaskuperiaatteen mukaisesti 15§ muuttuu siltä osin, että Kalevan Kierroksen
kokonaiskilpailu poistuu ja miehille tulee uutena Kalevan Kierroksen kokonaiskilpailu miehet.
Muuten sarjat säilyvät ennallaan.
Sarjojen perustamiseen lisätään vaatimus vähintään kuuden (6) osallistujan ilmoittautumisesta.
16§ Joukkuekilpailuja koskevia sääntöjä esitetään muutettavaksi siten, että on vain kaksi
joukkuekilpailusarjaa: Kalevan Kierroksen joukkuekilpailu miehet ja Kalevan Kierroksen
joukkuekilpailu naiset.
Sekajoukkueita voi edelleen perustaa, mutta ne eivät osallistu kilpasarjaan, koska joukkueen
sisällä naisten ja miesten pisteet eivät ole vertailukelpoisia.
Naisten joukkuekilpailun perustamisen minijoukkuemäärä poistetaan.
17§ palkitsemista koskeviin kohtiin lisätään uusi kohta 2, jossa määritellään sarjakohtaiset
palkitsemisperiaatteet. Alle kolmen hyväksytyn Kalevan Kierroksen (vähintään neljä osalajia
hyväksytysti suorittaneiden) palkittavan sarjat yhdistetään lähinnä nuorempiin sarjoihin, kunnes
kolmen palkittavan kriteeri täyttyy.
Kohta 3 täsmennetään kiertopalkintoja koskevaa muotoilua vastaamaan uusia kokonaiskilpailujen
sarjoja.

Kiertopalkinnon pienoismallin jako voittajalle poistetaan. Kahden erilaisen pienoismallin teko on
toisaalta hankinnan kannalta haasteellinen ja samalla myös kustannuskysymys.
Kohdassa 4 tarkennetaan kehittyjän määräytymisperiaatetta. Kehittyjä voi olla nainen tai mies,
vaikka pisteiden määräytyminen on erilainen.
Kohdan 5 Ansioviirejä koskeva viimeinen lause poistetaan, koska Kalevan Kierroksen puolimatkat
eivät enää ole ohjelmassa.
Kohtaan 6 tehdään lisäys ns ”hautakiven” lunastamisesta. Tällä lisäyksellä nykyinen käytäntö
kirjataan myös sääntöihin.
Nykyiset, voimassa olevat säännöt

14§ Kalevan Kierroksen pisteet lasketaan
siten, että jokaisesta hyväksytystä
osakilpailun loppuun suorittamisesta saa
yhden suorituspisteen.

Hallituksen esitys uusiksi säännöiksi

14§ Kalevan Kierroksen pisteet lasketaan siten, että
jokaisesta hyväksytystä osakilpailun loppuun
suorittamisesta saa yhden suorituspisteen.
Tämän lisäksi jaetaan taulukkopisteitä kaavan

Tämän lisäksi jaetaan taulukkopisteitä
kaavan
1000 - kerroin * log10 (oma aika /
voittajan aika)
mukaan siten, että osakilpailun voittaja
saa 1000 pistettä. Miinuspisteitä ei jaeta.
Henkilökohtaisissa
yhteiskilpailutuloksissa suorituspisteet
ratkaisevat ensisijaisesti.
Samat suorituspisteet saavuttaneiden
kesken taulukkopisteet ratkaisevat.
Taulukkopisteiden laskentakaavan
lajikohtaisista kertoimista päättää
vuosikokous hallituksen esityksestä.

15§ Kalevan Kierroksen yhteiskilpailun sarjat ovat:

1000 - kerroin * log10 (oma aika / voittajan aika)
mukaan siten, että miesten ja naisten osakilpailujen
voittajat saavat 1000 pistettä. Miesten sarjoissa
taulukkopisteet lasketaan miesten voittajan aikaan
perustuen ja naisten sarjojen taulukkopisteet vastaavasti
naisten voittajan aikaan perustuen.
Miinuspisteitä ei jaeta.
Henkilökohtaisissa yhteiskilpailutuloksissa suorituspisteet
ratkaisevat ensisijaisesti.
Samat suorituspisteet saavuttaneiden kesken
taulukkopisteet ratkaisevat.
Taulukkopisteiden laskentakaavan lajikohtaisista
kertoimista päättää vuosikokous hallituksen tai
hallitukselle sääntöjen 11§:n kohdan 11 määräaikaan
mennessä tehdystä esityksestä.
15§ Kalevan Kierroksen yhteiskilpailun sarjat
ovat:

- Kalevan Kierroksen yleiskilpailu

- Kalevan Kierroksen naisten
yleiskilpailu
- naiset 22v,
- naiset yleinen,
- naiset 40v,
- naiset 50v,

- Kalevan Kierroksen kokonaiskilpailu, miehet
- miehet alle 22v,
- miehet yleinen,
- miehet 40v,
- miehet 50v,
- miehet 55v,
- miehet 60v,
- miehet 65v,
- miehet 70v,
- miehet 75v

- miehet 80v.

- naiset 55v,
- naiset 60v,
- naiset 65v,
- naiset 70v,
- naiset 75v
- naiset 80v.

- miehet 22v,
- miehet yleinen,
- miehet 40v,
- miehet 50v,
- miehet 55v,
- miehet 60v,
- miehet 65v,
- miehet 70v,
- miehet 75v
- miehet 80v.

Kalevan Kierroksen yleiskilpailu on avoin naisille ja
miehille.

- Kalevan Kierroksen kokonaiskilpailu, naiset
- naiset alle 22v,
- naiset yleinen,
- naiset 40v,
- naiset 50v,
- naiset 55v,
- naiset 60v,
- naiset 65v,
- naiset 70v,
- naiset 75v
- naiset 80v.
Sarja perustetaan, mikäli sarjaan ilmoittautuu
vähintään kuusi (6) osallistujaa. Alle kuuden osallistujan
sarjat yhdistetään lähinnä nuorempaan sarjaan niin
monta kertaa kunnes kuuden osallistujan
minimiosallistujamäärä täyttyy.
Alle 22-v sarjat perustetaan riippumatta
ilmoittautuneiden määrästä

Mikäli sarjassa on alle kolme hyväksytyn
(vähintään neljä osalajia) suorituksen
suorittanutta, sarja yhdistetään lähinnä
nuorempaan sarjaan. Yhdistäminen ei koske alle
22-v sarjoja.

16§ Kalevan Kierroksen joukkuekilpailut
16§ Kalevan Kierroksen joukkuekilpailut:

Kalevan Kierroksen joukkuekilpailun sarjat ovat:

Kalevan Kierroksen joukkuekilpailuun
osallistuvassa joukkueessa voi olla
korkeintaan kuusi jäsentä. Tulokseen
lasketaan mukaan joukkueen neljän parhaan
jäsenen saavuttama tulos
(taulukkopistesumma) kussakin
osakilpailussa.

Joukkue voi koostua sekä miehistä että
naisista (ns. sekajoukkue). Sekajoukkueet eivät
osallistu joukkuekilpailuihin.

Naisten joukkuekilpailusarja perustetaan, jos
sarjaan ilmoittautuu vähintään viisi
joukkuetta.

Kalevan Kierroksen joukkuekilpailuun
osallistuvassa joukkueessa voi olla
korkeintaan kuusi jäsentä.

Joukkueen jäsenet on nimettävä Kalevan
Kierrokseen ilmoittautumisen yhteydessä
ennen ensimmäistä osakilpailua.

Tulokseen lasketaan mukaan joukkueen
neljän parhaan jäsenen saavuttama tulos
(taulukkopistesumma) kussakin
osakilpailussa.

Joukkuekilpailutuloksissa
taulukkopistesumma ratkaisee joukkueiden
paremmuusjärjestyksen.




joukkuekilpailu miehet
joukkuekilpailu naiset

Naisten joukkuekilpailusarja perustetaan, jos sarjaan
ilmoittautuu vähintään viisi
joukkuetta.
Joukkueen jäsenet on nimettävä Kalevan
Kierrokseen ilmoittautumisen yhteydessä

ennen ensimmäistä osakilpailua.
Joukkuekilpailutuloksissa taulukkopistesumma ratkaisee joukkueiden paremmuusjärjestyksen.
17§ Palkitseminen:

17§ Palkitseminen:

1. Kuusi Kalevan Kierroksen lajia
hyväksytysti suorittaneet saavat palkinnoksi
kultamitalin, viisi lajia hyväksytysti
suorittaneet hopeamitalin ja neljä lajia
hyväksytysti suorittaneet pronssimitalin.

1. Kuusi Kalevan Kierroksen lajia hyväksytysti
suorittaneet saavat palkinnoksi kultamitalin,
viisi lajia hyväksytysti suorittaneet hopeamitalin
ja neljä lajia hyväksytysti suorittaneet
pronssimitalin.

2. Kalevan Kierroksen paras saa vuodeksi
haltuunsa kiertopalkinnon, joka on ikuisesti
kiertävä. Mikäli Kalevan Kierros loppuu,
kiertopalkinto lahjoitetaan Suomen
Urheilumuseolle. Kiertopalkinnon voittaja
saa pienoismallin kiertopalkinnosta itselleen.

2. Sarjakohtaiset palkinnot jaetaan, mikäli
sarjassa on vähintään kolme henkilöä, jotka
ovat suorittaneet hyväksytysti neljä lajia. Mikäli
edellä mainittu kriteeri ei täyty, niin sarja
yhdistetään lähinnä nuorempaan sarjaan niin
monta kertaa, että ehto täyttyy.

3. Kahtena peräkkäisenä vuonna kuusi
Kalevan Kierroksen lajia hyväksytysti
suorittaneista henkilöistä eniten
taulukkopistemääräänsä parantanut on
Vuoden Kehittyjä.
Hän saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon,
joka on ikuisesti kiertävä. Mikäli Kalevan
Kierros loppuu, kiertopalkinto lahjoitetaan
Suomen Urheilumuseolle. Kiertopalkinnon
voittaja saa omakseen samanlaisen
palkinnon kuin ikäsarjojen voittajat.

3. Kalevan Kierroksen miesten ja naisten
kokonaiskilpailun voittajat saavat vuodeksi
haltuunsa kiertopalkinnot, jotka ovat ikuisesti
kiertäviä. Mikäli Kalevan Kierros loppuu,
kiertopalkinnot lahjoitetaan Suomen
Urheilumuseolle. Kiertopalkinnon voittaja saa
pienoismallin kiertopalkinnosta itselleen).

4. Osanottaja, joka on saavuttanut Kalevan
Kierroksessa yhteensä 30 suorituspistettä,
saa Kalevan Kierroksen ansioviirin.
Suorituspisteitä lasketaan vain vähintään
pronssimitaliin oikeuttavilta kierroksilta.
Ansioviirin voi sama henkilö saada vain
yhden kerran.
5. Kalevan Kierroksen kunniakiertäjäksi
nimitetään henkilö, joka on saavuttanut eri
kierroksilla yhteensä 60 suorituspistettä.
Suorituspisteitä lasketaan vain vähintään
pronssimitaliin oikeuttavilta kierroksilta.
6. Kalevan Kierroksen Veljeskuntaan
kutsutaan henkilö, joka on suorittanut
hyväksytysti 25 Kalevan Kierrosta.
7. Hallitus voi myöntää Kalevan Kierroksen
kunniaviirin yksityiselle henkilölle, yhteisölle
tai yritykselle, joka on erityisellä tavalla
ansioitunut toimimalla Kalevan Kierroksen
hyväksi.
8. Muista palkinnoista päättää hallitus.

4. Kahtena peräkkäisenä vuonna kuusi
Kalevan Kierroksen lajia hyväksytysti
suorittaneista henkilöistä eniten
taulukkopistemääräänsä sarjasta riippumatta
parantanut on Vuoden Kehittyjä.
Hän saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon,
joka on ikuisesti kiertävä. Mikäli Kalevan
Kierros loppuu, kiertopalkinto lahjoitetaan
Suomen Urheilumuseolle. Kiertopalkinnon
voittaja saa omakseen samanlaisen palkinnon
kuin ikäsarjojen voittajat.
5. Osanottaja, joka on saavuttanut Kalevan
Kierroksessa yhteensä 30 suorituspistettä, saa
Kalevan Kierroksen ansioviirin. Suorituspisteitä
lasketaan vain vähintään pronssimitaliin
oikeuttavilta kierroksilta. Ansioviirin voi sama
henkilö saada vain yhden kerran.
6. Kalevan Kierroksen kunniakiertäjäksi
nimitetään henkilö, joka on saavuttanut eri
kierroksilla yhteensä 60 suorituspistettä.
Suorituspisteitä lasketaan vain vähintään
pronssimitaliin oikeuttavilta kierroksilta.
Kunniakiertäjäksi nimettävällä henkilöllä on
oikeus lunastaa omakustannushintaan
Kunniakiertäjän graniittinen laatta.

7. Kalevan Kierroksen Veljeskuntaan
kutsutaan henkilö, joka on suorittanut
hyväksytysti 25 Kalevan Kierrosta.
8. Hallitus voi myöntää Kalevan Kierroksen
kunniaviirin yksityiselle henkilölle, yhteisölle tai
yritykselle, joka on erityisellä tavalla ansioitunut
toimimalla Kalevan Kierroksen hyväksi.
9. Muista palkinnoista päättää hallitus.

Vuosikokousaloite 5
Kalevan Kierros ry:n hallitus esittää sääntömuutosta, jotka koskee yhdistyksen sääntöjen kohtaa
3§.
Vanha teksti:
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä sellainen yksityinen henkilö, joka on kiinnostunut
yhdistyksen toiminnasta.
Ehdotettu teksti:
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä sellainen yksityinen henkilö, joka on kiinnostunut
yhdistyksen toiminnasta.
Jäseneksi liitytään yhdistyksen nettisivuilla ja maksamalla jäsenmaksu. Jäsenenä pysyy
maksamalla vuosittaisen jäsenmaksun. Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä,
jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan vuoden ajalta neljän kuukauden kuluessa
ensimmäisen laskun eräpäivästä. Maksamattomuuden vuoksi erotettu jäsen pääsee takaisin
seuraavana toimintavuonna liittymällä uudelleen jäseneksi ja maksamalla jäsenmaksun.

Perustelut sääntömuutosesitykselle:
Tällä muutoksella varmistamme jatkuvuuden kuulua yhdistykseemme ilman, että joka vuosi
osallistuu Kalevan Kierrokseen.

