
 

12.2. Esitys kansallisten arvokilpailujen vuosikale nterista ja järjestämisestä eri alueilla 
  
Agilityn arvokilpailuiden suunnittelun ja onnistuneen järjestämisen edellytyksenä on, että 
koko kenttä tietää riittävän ajoissa miten arvokilpailut ajoittuvat kilpailuvuosikalenteriin ja 
miten niiden järjestäminen mahdollisimman tasapuolisesti eri alueilla taataan. Arvokilpailujen 
vuosikalenteri vuosille 2019-2020 vahvistetaan vuoden 2017 kevätkokouksessa ja jatkossa 
sitä päivitetään aina 1-2 vuoden jaksoissa.  
 
12.2.1.  Agilityliiton arvokilpailukalenteri vuosille 2019-2 020    
 
Hallitus esittää, että kansallisten arvokilpailuiden ajankohdat päätetään jatkossa hallituksen 
esityksestä kevät- tai syyskokouksessa vähintään kahta vuotta ennen kyseisen arvokilpailun 
ajankohtaa. Kerrallaan voidaan päättää arvokilpailuiden ajankohdat yhdelle tai useammalle 
vuodelle. Kerran päätettyä ajankohtaa voidaan muuttaa vain pakottavista syistä SAGIn 
kevät- tai syyskokouksessa. 
 
Hallitus esittää, että vuosina 2019-2020 kansalliset arvokilpailut järjestetään seuraavina 
ajankohtina: 

● EO-karsinta I: edellisen vuoden marraskuu 
● EO-karsinta II: tammi-helmikuu 
● EO-karsinta III: maaliskuu  
● Halli-SM toisen tai kolmannen EO-karsinnan yhteydessä 
● Maajoukkuekarsinnat: toukokuu, ei koulujen päättäjäisten aikaan 
● Piirinmestaruuskilpailut: heinäkuun loppuun mennessä kuitenkin viimeistään 1 vko 

ennen SM-kilpailujen ilmoittautumisajan loppumista 
● Suomen mestaruuskilpailut: viikko 34-35 
● JSP SM: voidaan järjestää parhaaksi katsottuna ajankohtana. Ajankohta kiinnitetään 

saatujen kokemusten perusteella vuodesta 2021 alkaen. 
 
Perusteluita uusille ajankohdille: 

● Kansallisten arvokilpailuiden välillä on hyvä olla pidempi väli  
● Nykyisellään SM-kilpailut ja maajoukkuekarsinnat ovat keskellä Suomen parasta 

kesää 
● SM-kilpailut pidetään aina ulkona, joten niiden siirtäminen elokuulle mahdollistaa 

kaikkialla Suomessa hyvän ulkoharjoittelukauden ennen SM-kilpailuja  
● SM-kilpailun sijoittuminen elokuun loppuun tuo mahdollisuuden hyödyntää kilpailun 

medianäkyvyyttä esittelemällä tapahtumassa myös maa- ja edustusjoukkueet ja 
saavutettua kansainvälistä menestystä.  

● Kaikki harrastajat voivat halutessaan viettää juhannusta ilman jatkuvaa 
agilitykisaamista 

● Nykyisellään agilitykausi loppuu monelta jo kesäkuun loppuun 
● SM-kilpailuiden siirto aktivoi kesän agilitykilpailuja  
● Maajoukkuekokoonpanon nykyinen myöhäinen vahvistaminen vaikeuttaa monia 

käytännön järjestelyjä 
● Maajoukkuekarsinnat ovat aina sisähallissa, jolloin niiden on parempi olla lähempänä 

sisäkautta 
● Harrastajat tietävät ajoissa miten arvokilpailukausi jaksottuu tulevina vuosina 



 

● Kilpailunjärjestäjät tietävät tulevien kilpailujen suunnittelussa miten arvokilpailut 
ajoittuvat vuosikalenterissa 

 
Kansainvälinen ja kansallinen arvokilpailukalenteri vuosille 2019-2020: 

● Tammikuu:  EO-karsinta II (tai helmikuu) 
● Helmikuu:   
● Maaliskuu:  EO-karsinta III + Halli-SM (voi olla myös EO-karsinta II yhteydessä) 
● Huhtikuu: 
● Toukokuu:  Maajoukkuekarsinnat: toukokuu, ei koulujen päättäjäisten aikaan  
● Kesäkuu:  
● Heinäkuu: JEO 

  European Open: Heinäkuun loppu - elokuun alku  
● Elokuu: Pohjoismaiden mestaruuskilpailut: Ennen elokuun puoltaväliä 

  Suomen mestaruuskilpailut; Viikko 34 - 35  
  PAWC: elokuun loppu - lokakuun loppu 

● Syyskuu: AWC 19.-22.9.2019, Turku 
  AWC 2020 syyskuun loppu - lokakuun alku 

● Lokakuu: 
● Marraskuu:  EO-karsinta  
● Joulukuu: 

 
 
12.2.2. Esitys Agilityarvokilpailuiden järjestämine n tasapuolisesti eri alueilla 
   
Vuoden 2018 arvokilpailupaikkakuntien julkaisun jälkeen osalla jäsenseuroista on herännyt 
huoli alueellisesta tasa-arvosta. Suomen Agilityliiton hallitus pyrkii varmistamaan, että 
arvokilpailuiden järjestämisvuorot eivät painotu vain yhdelle alueelle tai harvoille järjestäjille. 
Arvokilpailujen järjestämisvuoroja jaettaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että kilpailut 
järjestetään kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.  
 
Yhteensä kansallisia arvokilpailuja tällä hetkellä on 6-7 kpl seuraavasti:  

● SM-kilpailut (1 kpl)  
● Maajoukkuekarsinnat (1 kpl)  
● EO-karsintakilpailut (3 kpl)  
● Halli-SM-kilpailut (1 kpl, mikäli ei järjestetä EO-karsintakilpailujen yhteydessä) 
● JNSP-kilpailut (1 kpl)  

 
Tavoitteena pitää olla, että nämä arvokilpailut myös kiertävät mahdollisimman hyvin eri 
alueilla niin, että seuraavia periaatteita noudatetaan mikäli kilpailujen järjestäjäksi on 
hakijoita:  

● mikäli kansainvälisen tai kansallisen arvokilpailun järjestäjänä toimii SAGI, tulee 
sijainnin valinnassa ottaa huomioon järjestelyiden kustannukset SAGIn talouteen ja 
sitä kautta jäsenseuroille 

● ennen isoja kansainvälisiä arvokilpailuita kansallisten arvokilpailuiden 
järjestämisvuoro voidaan osoittaa samalla alueelle kilpailuorganisaation 
harjoittamiseksi ja testaamiseksi  

● jatkossakin SM-kilpailujen järjestäjät valitaan avoimen haun periaatteella. Järjestäjän 
valintaan vaikuttaa yhtenä valintakriteerinä sijainti, useamman muun valintakriteerin 



 

lisäksi. Monesti hakijoita on kuitenkin ollut vain yksi. Tarvittaessa SAGI voi myös 
järjestää itse SM-kilpailut.  

● EO-karsintaosakilpailut järjestetään ympäri Suomea. Vähintään yhden osakilpailun 
järjestäjänä toimii kokonaan Agilityliitto ja ko. osakilpailu järjestetään 
pääkaupunkiseudulla tai sen läheisyydessä.  

● JSP-SM-kilpailut järjestetään ympäri Suomea. Järjestäjän valintaan vaikuttaa yhtenä 
kriteerinä sijainti, mutta valituksi voi tulla vain paikka, joka soveltuu parakilpailuiden 
järjestämiseen.  

● toistaiseksi maajoukkuekarsinnat järjestää SAGI. 
● kansallisten arvokilpailuiden kierrossa tulee ottaa huomioon useamman vuoden 

jakso, satunnaisesti kilpailuiden anominen saattaa painottua alueellisesti riippuen 
jäsenseurojen kiinnostuksesta kilpailuiden järjestämiseen 

 
Vuoden 2018 PM-kilpailujen ja 2019 MM-kilpailujen johdosta SAGI järjestää toistaiseksi 
maajoukkuekarsinnat ja yhden EO-karsintaviikonlopun. Järjestämispaikaksi on 
käytännöllisyyden ja kustannusten takia valikoitunut Vantaan Ojanko.  
 
Vuoteen 2017 asti kansalliset agilityarvokilpailut ovat olleet liitolle ainoastaan kuluerä. 
Jatkossa arvokilpailuiden halutaan olevan liitolle myös tulonlähde. Kilpailuista saadut tuotot 
mahdollistavat esimerkiksi maajoukkuetoiminnan kehittämisen.  
 


