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PÖYTÄKIRJA 8/2017

Johtokunnan kokous 8/2017
Aika:

pe 8.12.2017 klo 18.02 – 20.01

Paikka:

Ravintola Amarillo, Hatanpään valtatie 1, 33100 Tampere
Lasikabinetti

Läsnä:

Kimmo Kuukasjärvi, puheenjohtaja
Antti Seppälä
Heikki Rautapuro
Kalle Koskimäki
Taisto Kuoppala
Ahti Hämäläinen, kutsuttu varajäsen
Tomi Tolsa, toiminnanjohtaja

Poissa:

Jenni Ruotsi
Petri Tanninen
Eero Oja, kutsuttu varajäsen
Esa Lomma, kunniapuheenjohtaja
Pekka Kare, kunniapuheenjohtaja

1§

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen 8.12.2017 klo 18.02.

2§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYNTÄ
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 7/2017 pöytäkirja (liite 1).

4§

VALIOKUNTIEN KUULUMISET
-Valmennusvaliokunta (VVK): edellinen kokous 7.-8.10.2017 (5/2017), muistio toimittamatta
-Tekninen valiokunta (TVK): edellinen kokous 8.10.2017 (4/2017)
-Kahvakuulavaliokunta (KVK): edellinen kokous 1.8.2017 (5/2017)
Valiokuntien pöytäkirjat tai -muistiot toimitetaan johtokunnalle ja toimihenkilöille viimeistään viikon
kuluttua kokouksesta. Samassa yhteydessä ilmoitetaan johtokunnan seuraavaan kokoukseen poimittavat asiat
hyvissä ajoin ennen esityslistan toimittamista.

5§

VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA
Valittiin liiton 1. varapuheenjohtajaksi Jenni Ruotsi ja 2. varapuheenjohtajaksi Heikki Rautapuro.
Toiminnanjohtaja Tomi Tolsa toimii johtokunnan myöntämällä oikeudella liiton määrättynä nimenkirjoittajana ja
tekee nimenkirjoittajien muutosilmoituksen yhdistysrekisteriin.

6§

ASIANTUNTIJARYHMÄT JA TOIMIKUNNAT 2018
Johtokunta tekee syyskokouksen 2017 jälkeen ensimmäisessä kokouksessaan päätöksen vuoden 2018 asiantuntijaryhmistä, vahvistaa niille ohjesäännöt ja valitsee kuhunkin niistä puheenjohtajan sekä 4-5 muuta jäsentä, joista korkeintaan yksi voi olla johtokunnan jäsen. Ryhmien kokoonpanossa tulee huomioida molempien sukupuolten edustus.
Päätettiin viidestä asiantuntijaryhmästä ja yhdestä toimikunnasta sekä niiden jäsenistöstä seuraavasti:
Harrasteliikunnan ja koulutuksen asiantuntijaryhmä
Puheenjohtaja: Kalle Koskimäki
Jäsenet: Jarno Tiainen
Jäsenistöä täydennetään myöhemmin
Seuratoiminnan asiantuntijaryhmä
Puheenjohtaja: Antti Seppälä
Jäsenistö täydennetään myöhemmin
Valmennuksen asiantuntijaryhmä
Puheenjohtaja: valitaan myöhemmin
Jäsenistö valitaan myöhemmin
Kilpailutoiminnan asiantuntijaryhmä
Puheenjohtaja: Taisto Kuoppala
Jäsenet: Heikki Rautapuro, Ahti Hämäläinen
Jäsenistöä täydennetään myöhemmin
Kahvakuulaurheilun asiantuntijaryhmä
Puheenjohtaja: valitaan myöhemmin
Jäsenistö valitaan myöhemmin
Masters-toimikunta
Puheenjohtaja: Pirjo Korkeasaari
Jäsenistö täydennetään myöhemmin

7§

ASIANTUNTIJARYHMIEN OHJESÄÄNNÖT 2018
Liittojohtokunnan nimittämät asiantuntijaryhmät vastaavat oman toimialueensa koordinoinnista ja kehittämisestä sekä asioiden valmistelusta johtokunnalle sekä johtokunnan ja sen puheenjohtajan niille antamista tehtävistä yhteistyössä liiton toimihenkilöiden kanssa. Ryhmien puheenjohtajat vastaavat ryhmien kokoontumisesta,
toiminnasta, raportoinnista ja asioiden esittelystä johtokunnalle.
Harrasteliikunnan ja koulutuksen asiantuntijaryhmä (HKA):
koulutussuunnittelu ja toteutus, voimailupalvelut, yhteistyökumppanuuksien luominen
Seuratoiminnan asiantuntijaryhmä (STA):
seuratoiminnan kehittäminen ja koordinointi, seurapalveluiden kehittäminen, kumppanuuksien luominen
Valmennuksen asiantuntijaryhmä (VA):
valmennustoiminta, seura-, piiri- ja aluetoiminta, kilpa- ja huippu-urheilu
Kilpailutoiminnan asiantuntijaryhmä (KTA):
sääntöasiat, kansallisen kilpailutoiminnan valvonta ja kehittäminen, tuomaritoiminta ja -koulutus, huomionosoitukset
Kahvakuulaurheilun asiantuntijaryhmä (KKA):
kahvakuulaurheilu - myös johtokunnan toimivaltaan kuuluvat asiat pois lukien ryhmän kokoonpano, budjetti,
jäsenyydet eri yhteisöissä ja kahvakuulaurheilun kilpailutoiminnan säännöt
Ryhmät ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi jäsentä on saapuvilla. Mahdolliset valitukset ja riita-asiat päättää liittojohtokunta.
Ryhmien lisäksi vuodelle 2018 nimetään Masters-toimikunta (MTK), joka vastaa Masters-toiminnasta yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa.

8§

VALINTAKRITEERIT KANSAINVÄLISIIN ARVOKILPAILUIHIN 2018
Vahvistettiin kansainvälisten arvokilpailujen valintakriteerit ja tulosrajat (liite 2) VVK:n esityksen mukaisesti.

9§

KANSALLISET KILPAILULUVAT
Kalajoen Junkkarit hakee oikeutta järjestää piirinmestaruuskilpailut lauantaina 20.1.2018 (liite 3).
Hyväksyttiin siirto seuran hakemuksen mukaisesti ja TVK:n puoltamana.

10§

TIEDOKSI
-Edustusasujen kilpailutus päättyy 11.12.2017 klo 12
-Huippu-urheiluyksikön tehostamistukipäätökset 2018
-Hämeen Voima ry lopettaa toimintansa vuoden 2017 loppuun
-Raportti IWF:n johtokunnan kokouksesta 25.-26.11.2017 ja kongressista 27.11.2017 Anaheim, USA
-Lift-VAT –koulutus alkaa syksyllä 2018 Varalassa, haku keväällä
-Girevoy Sport Lieto ry lopettaa toimintansa ja on kiinnostunut lahjoittamaan varansa kahvakuulavaliokunnalle

11§

SEURAAVA KOKOUS: TALVISEMINAARIN YHTEYDESSÄ 6.-7.1.2018
Aiheita mm.:
-Strategia: käytännön toimenpiteet, tavoitteet ja mittarit
-Asiantuntijaryhmät ja toimikunnat 2018
-Johtokunnan kokoukset 2018
-Kulukorvaukset 2018
-Tempaus-lehti 2018
-Dopingsakot seuroille 2018
-Vuosikertomuksen 2017 laatiminen
-Toimi- ja vastuuhenkilöt 2018
-Suomen Cupin osakilpailut 2018
-Tuomarivalinnat kansainvälisiin arvokilpailuihin 2018
-Huomionosoitukset
-Vuoden parhaat 2017
-Kansalliset arvokilpailut 2019
-Edustusasujen kilpailutus

12§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 8.12.2017 klo 20.01.

Kimmo Kuukasjärvi
Puheenjohtaja

Tomi Tolsa
Sihteeri

