
 
 
   
 

 

  
 

EKL:n mestaruuskilpailujen ohjesääntö 

 

Yleistä: Tämä ohjesääntö koskee kaikkia Eläkkeensaajien Keskusliiton 
mestaruuskilpailuja. Tämän lisäksi kilpailuissa noudatetaan lajikohtaisia 
sääntöjä sekä eettisiä periaatteita. EKL:n mestaruuskilpailujen ohjesäännön 
hyväksyy liiton hallitus. Liiton piirit ja yhdistykset hyväksyvät lisäksi omat 
kilpailutoimintansa ohjesäännöt, joiden laadinnassa ne voivat hyödyntää liiton 
ohjesääntöä. 

Eettiset periaatteet: 

1. Jäsenten tasavertainen osallistumismahdollisuus 
Kilpailutoiminnan lajivalikoima pyritään pitämään niin monipuolisena, että 
sieltä löytyy soveltuva laji mahdollisimman monille. Lisäksi liiton kilpailujen 
järjestämisessä kiinnitetään erityistä huomiota esteettömyyteen. 

2. Turvallisuus 
Kilpailutoiminnassa noudatetaan turvallisuusohjeita ja huolehditaan 
tarvittavasta ensiavusta. Kilpailutapahtumat ovat päihteettömiä ja 
väkivallasta vapaita. Kiusaamista, häirintää ja epäasiallista kohtelua ei 
hyväksytä. 

3. Vapaaehtoisten toimijoiden arvostaminen 
Liiton kilpailutoiminnan toteuttamisessa on mukana suuri joukko 
vapaaehtoistoimijoita ja talkoolaisia. Heidän työnsä arvo tunnustetaan ja 
heidän jaksamistaan ja hyvinvointiaan tuetaan. 

4. Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus 
Kilpailutoiminnassa ja itse kilpailutapahtumissa toimitaan rehellisesti, 
avoimesti ja toisia kunnioittaen. Mahdolliset epäselvyydet selvitetään 
asiallisesti, ajallaan ja tapahtumapaikalla. Ilmapiiri kilpailutapahtumissa on 
positiivinen ja kannustava. 

5. Luonnon kunnioittaminen ja kestävä kehitys 
Oman toiminnan ympäristövaikutuksia tunnistetaan ja arvioidaan. 
Kilpailumatkoilla suositaan julkista liikennettä ja yhteiskuljetuksia. 
Kilpailupaikkojen siisteydestä ja mahdollisista jälkikäsittelytoimista 
huolehditaan vastuullisesti. 

Lajit: Eläkkeensaajien Keskusliitto järjestää vuosittain mestaruuskilpailuja useissa 
lajeissa. Kilpailulajeiksi ovat tällä hetkellä vakiintuneet boccia, frisbeegolf, golf, 
karaoke, keilailu, lentopallo, pilkki, rannaltaonginta / laituripilkki ja shakki. 

Uusia lajeja lisätään tarjontaan tarpeen mukaan ja mikäli niihin löytyy riittävä 
määrä osallistujia. Vastaavasti nykyisistä lajeista voidaan luopua, jos niiden 
osallistujamäärä putoaa liian alhaiseksi tai niille ei löydy kanssajärjestäjää. 



 
 
   
 

 

  

Kilpailulajit vahvistetaan aina seuraavan vuoden toimintasuunnitelman 
hyväksymisen yhteydessä. 

Kilpailujen järjestäminen, kilpailuhaku:  

EKL:n valtakunnallisten mestaruuskilpailujen järjestämisestä vastaa liitto 
yhteistyössä EKL:n yhdistyksen tai piirin kanssa. Kilpailujen järjestämisvastuu 
myönnetään vapaamuotoisten hakemusten perusteella. Järjestämisvastuuta 
voi hakea heti ko. lajin edellisen mestaruuskilpailun päätyttyä, kuitenkin 
viimeistään kuusi kuukautta ennen suunniteltua kilpailuajankohtaa. Seuraavan 
vuoden kilpailuajankohdat ja paikat julkaistaan Eläkkeensaaja-lehdessä ja 
liiton kotisivuilla.   

Käytännön järjestelyt: 

 Kilpailun kanssajärjestäjä huolehtii tapahtuman käytännön järjestelyistä ja 

turvallisuudesta erillisen, kilpailukohtaisesti laadittavan sopimuksen 

mukaisesti. Kanssajärjestäjä hankkii myös tarvittavat vastuuhenkilöt ja 

talkoolaiset tapahtumaan. 

 Kanssajärjestäjä voi (mikäli se on kilpailupaikan puolesta mahdollista) myydä 

tapahtumassa ruokaa ja juomaa sekä erilaisia tuotteita. Kilpailujärjestäjällä on 

myös mahdollisuus painattaa tapahtuman käsiohjelma ja myydä siihen 

mainostilaa. 

 Kanssajärjestäjän korvauksista sovitaan aina erikseen lajikohtaisten 

käytäntöjen mukaisesti. 

Turvallisuus ja vakuutukset: 

 Kilpailun kanssajärjestäjä huolehtii kilpailun turvallisuudesta ja tarvittavasta 

ensiavusta sekä laatii tarvittaessa kilpailun turvallisuussuunnitelman. 

Turvallisuussuunnitelman laadintaan on mahdollista saada apua liiton 

toimistolta.  

 Kilpailujen osalta EKL on vakuuttanut toimitsijat, talkoolaiset ja kaikki 

osallistujat. 

Kilpailuoikeus: 

 EKL:n mestaruuskilpailuihin voivat osallistua kaikki ne henkilöt, jotka ovat 

kilpailuun ilmoittautuessaan yhdistystensä jäseniä. Henkilön pitää edustaa 

kussakin lajissa koko vuoden samaa yhdistystä, jota edustaa ensimmäisessä 

kilpailussaan. 

Kilpailukutsu ja ilmoittautumiset: 

 Lajikohtaiset ilmoittautumisohjeet löytyvät kilpailukutsuista, jotka julkaistaan 

Eläkkeensaaja-lehdessä ja liiton kotisivuilla. Ilmoittautumisaika alkaa 



 
 
   
 

 

  

kilpailukutsun julkaisemisesta ja päättyy kilpailukutsussa ilmoitettuna 

ajankohtana.  

Kilpailumaksut: 

 Lajikohtaiset kilpailumaksut vahvistetaan vuosittain liiton toimistolla hallituksen 

hyväksymän talousarvion puitteissa. Kilpailumaksut laskutetaan liitosta.  

Palkinnot: EKL huolehtii palkintojen hankkimisesta. Kilpailuissa, joissa mitalien ja 

pokaalien lisäksi jaetaan tavarapalkintoja, voidaan niiden hankinnat sopia 

kanssajärjestäjän tehtäväksi.  

Tulosten julkaiseminen: 

 Kilpailukohtaiset tulokset julkaistaan Eläkkeensaaja-lehdessä ja liiton 

kotisivuilla. 

  

 

 


