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Käsiteltävä Suomen Painonnostoliitto ry:n kevätkokouksessa
ESITYS PAINONNOSTON KILPAILUTOIMINNAN SÄÄNTÖJEN 24 §:N MUUTTAMISESTA
Nykytilan ja tasa-arvon välinen ristiriita
Suomen Painonnostoliiton toiminta-ajatus ja tehtävä pohjaa urheilun ja liikunnan eettisiin
arvoihin, urheilun reilun pelin sääntöihin ja laaja-alaiseen tasa-arvoon.
Nykyiset seurajoukkuekilpailusäännöt eivät kuitenkaan edistä sukupuolten välistä laaja-alaista
tasa-arvoa. Kilpailutoiminnan sääntöjen 24 § määrittelee, että mestaruusjoukkueessa on
oltava vähintään yksi nainen. Käytännössä se tarkoittaa, että joukkueissa on pääsääntöisesti
vain yksi nainen. Näin ollen naisurheilijalla on pienemmät mahdollisuudet saavuttaa
arvostettua seurajoukkuemestaruutta kuin miehillä. Nykytilassa sukupuolet eivät ole tasaarvoisessa asemassa.
Muutosesitys
Esitän, että Kilpailutoiminnan sääntö 24 § muutetaan seuraavaan muotoon:
”Mestaruussarjassa joukkueen nostajien on saavutettava tuloksensa liiton
kilpailukalenterissa mainituissa kansallisissa kilpailuissa tai sitä
arvokkaammissa kilpailuissa. Ykkössarjassa ja nuorten sarjassa tulokset
voidaan tehdä kaikissa muissa virallisissa kilpailuissa paitsi jäsentenvälisissä.
Tulokset mestaruus- ja ykkössarjassa lasketaan kulloinkin voimassa olevan
IWF:n miesten Sinclair-taulukon mukaan. Nuorten sarjassa tulos lasketaan
yhteistuloksen summana.
Mestaruussarjajoukkueen (kuusi nostajaa) kokoonpano: kolme naista ja kolme
miestä, yhden nostajan tulee olla alle 20-vuotias (nainen tai mies), Alaikäraja
14 vuotta.
Ykkössarjajoukkueen (enintään neljä nostajaa) kokoonpano: vähintään yksi
alle 20-vuotias nostaja (nainen tai mies), muut (0-3 nostajaa) vapaasti miehiä
tai naisia (ei sarjarajoitusta). Alaikäraja 14 vuotta. Tulos on tilastokelpoinen
nostajien kokonaismäärän ollessa vain kolme (3) nostajaa, ikärajoitusta ei
tällöin ole.
Nuorten sarjan joukkueen kokoonpano: enintään neljä (4) nostajaa
seuraavasti: kaikki alle 20-vuotiaita naisia tai miehiä, kahden oltava alle 17
vuotta (ei sarjarajoitusta). Tasatuloksen sattuessa kevyempi joukkue voittaa.
Alaikäraja 13 vuotta.

Joukkueiden jäsenten ei tarvitse olla eri kierroksilla samat, mutta heidän tulee
olla seuransa jäseniä. Samaa nostajaa ei voi käyttää samalla kierroksella
mestaruus- ja ykkössarjassa. Samaa tulosta voi käyttää vain kerran. Seuralta
hyväksytään ainoastaan yksi (1) vajaa joukkue jokaiseen sarjaan kullekin
kierrokselle.”
Muutosesityksen myötä mestaruussarjajoukkueessa olisi kuusi nostajaa, joista kolme olisi
naisia ja kolme miehiä. Tämä takaisi se, että naisilla ja miehillä on tasa-arvoiset mahdollisuudet
voittaa seurajoukkuemestaruus ja osallistua arvokkaaseen kilpailutapahtumaan.
Naisten painonnosto on Suomessa sekä harrastajamäärältään, että tasoltaan miesten kanssa
samalla tasolla. Nykyinen sääntö syrjii naisia sukupuolen perusteella. Tästä syystä esitän, että
Suomen Painonnostoliitto ry. alkaa tarvittaviin toimiin edellä mainitun sääntöpykälän
muuttamiseksi yllä esitetyn kaltaiseksi ja voimaansaattamiseksi vuoden 2018 alusta alkaen.
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