
TAITOJENMITTAILUT: Info 
 
Saavu paikalle ajoissa (viimeistään n. 30 min. ennen oman lajin alkamista). 
 
Jokainen lapsi saa numeron (joka palautetaan tapahtuman loputtua). Numeroiden jako alkaa Palokassa, 
Muuramessa ja Vaajakoskella klo 16.30 alkaen. Harjulla jo klo 16.00. Varsinkin Harjulla on ruuhkaa, koska 
Taitojenmittailijoita on ilmoittautunut sinne yli 200.  
 
Koronasäädösten vuoksi lapsella voi olla mukana Harjulla vain yksi huoltaja. Mikäli perheestä on mukana 
kaksi tai useampi lapsi, voi mukana olla osallistujien verran huoltajia. Muilla paikoilla määrää ei ole rajattu, 
koska osallistujia on niin paljon vähemmän.  
  
Jos lapsella on aikataulussa päällekkäisiä lajeja, hän suorittaa juoksulajin aikataulun mukaan ja kenttälajin 
sitten heti kun juoksusta ehtii. Jos kaksi kenttälajia menee aikataulullisesti päällekkäin, niin lapsi voi 
suorittaa ensin alkaneen lajin loppuun ja siirtyä sen jälkeen toisen lajin suorituspaikalle.  
 
Aikataulu löytyy erillisenä tiedostona. Aikataulu on ohjeellinen ja sitä voidaan nopeuttaa, jos suorituspaikat 
ovat vapaana. Seuraa siis kuulutuksia ja ohjeita koko tapahtuman ajan. 
 
Kaikki Taitojenmittailijat palkitaan. Palkinnon voi noutaa samalla, kun palauttaa numerolapun infopisteelle. 
 
Lapset tekevät huoltajan kanssa omatoimisesti verryttelyn ennen lajien alkua. Ohjaajat ovat 
suorituspaikoilla toimitsijoina. Lapset ovat Taitojenmittailuissa huoltajien vastuulla.  
 
Juoksut: Lähtöpaikalla on juoksusihteeri, joka laittaa lapset juoksuun omiin eriin ja antaa tarvittavat ohjeet 
juoksijoille. Lyhyet juoksut (100 m tai alle) juostaan omia ratoja pitkin. Pidemmät juoksut lähdetään 
kaarilähdöllä ja juoksijat saavat siirtyä sisäradalle heti startin jälkeen. Nuorimpien lasten vanhemmat saavat 
olla mukana tsemppaamassa juoksijoita, mutta niin, ettei muille juoksijoille aiheudu siitä haittaa. 
Vanhempien tulee välttää maalilinjan ylittämistä, jotta kaikille juoksijoille saadaan varmasti oikea aika.    
 
Pituus: Verryttelyhypyt voi tehdä vapaassa järjestyksessä edellisen ikäluokan lopetettua suorituspaikalla.  
Muutama minuutti ennen lajin alkua, ohjaajat laittavat lapset suoritusjärjestykseen. Hypätään kolme 
kierrosta. Ponnistusalue on vapaa eli hyppy mitataan siitä kohdasta, josta lapsi ponnistaa kasaan. 
 
Korkeus: Suorituspaikalla on kaksi patjaa: matala ja korkeampi. Lapsi voi verryttelyhyppyjen jälkeen päättää 
kummalle kasalle hyppää. Matalalla patjalla käytetään narurimaa, korkeammalla patjalla ns. oikeaa rimaa. 
Rimaa nostetaan 5 cm välein ja jokaista korkeutta voi yrittää kolme kertaa, mikäli ensimmäisellä tai toisella 
ylityksellä ei pääse yli.   
 
Kuula ja keihäs: Verryttelytyönnöt ja -heitot voi tehdä vapaassa järjestyksessä. Muutama minuutti ennen 
lajin alkua, ohjaajat laittavat lapset suoritusjärjestykseen. Jokaisella lapsella on kolme suoritusta, jotka 
tehdään peräkkäin ja pisin mitataan.  

 Välineiden painot:  

2015-2016 syntyneillä kuula 1 kg, turbokeihäs 

2014 syntyneillä kuula 1,5 kg, turbokeihäs 

2013 syntyneillä kuula 1,5 kg, junnukeihäs 

2010-2012 syntyneillä kuula 2 kg, junnukeihäs 
 


