SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO SPNL RY

PÖYTÄKIRJA 17/2020

Johtokunnan kokous 17/2020
Aika:

ti 29.9.2020 klo 17:07 – 18.54

Paikka:

Etäkokous

Paikalla:

Tarmo Kuusisto, Puheenjohtaja
Henrik Tallbacka
Timo Kukkonen
Sari Kola-Nyström
Taisto Kuoppala
Raimo Turunen
Esa Lomma, kunniapuheenjohtaja
Harri Norberg, 1. varajäsen
Timo Ruuhijärvi, vt. toiminnanjohtaja

Poissa:

Jari Hirvonen
Pekka Kare, kunniapuheenjohtaja
Petri Tanninen, 2. varajäsen

1§

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen 29.9.2020 klo 17:07

2§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYNTÄ
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 11/2020 pöytäkirja (liite 1)
Hyväksyttiin edellisten sähköpostikokouksien 12–16/2020 pöytäkirja (liitteet 2-6)

4§

LIITON TALOUS
Käytiin toiminnanjohtajan esittelemänä läpi liiton tuloslaskelma (liite 7), budjettivertailu (liite 8) ja tase (liite 9),
sekä loppuvuoden talousnäkymiä. Todettiin talouden olevan hyvällä mallilla. Vaikka tulonhankinta ei ole
onnistunut suunnitellulla tavalla, ei myöskään kuluja ole tullut peruuntuneiden kilpailujen takia.

5§

SUEK HÄIRINTÄTUTKIMUS
SUEK on julkaissut keväällä 2020 tehdyn häirintätutkimuksen tulokset. SPNL on ollut mukana tutkimuksessa ja
saanut omat lajikohtaiset tulokset (liite 10). Käytiin läpi tulokset ja niiden pohjalta tehdyt toimenpiteet, sekä
keskusteltiin jatkotoimenpiteistä.
Asiaan liittyen tullaan painottamaan tiedotusta asiasta. Jäsenseuroille ja jäsenille pitää olla paremmin tietoa
saatavilla, josta tulee selvitä: Mitä häirintä on ja miten sitä kokenut voi saada apua? Liiton rooli on ohjeistaa ja
tarvittaessa puuttua esiin tulleisiin häirintätapauksiin.

6§

LISENSSIMUUTOS KAUDELLE 2021
Kaudelle 2020 uutena tuodut jäsenyydet on palautettu kevätkokouksen päätöksellä johtokunnalle takaisin
käsittelyyn. Uudistusta käsittelemään asetettu työryhmä on saanut työn valmiiksi ja johtokunta käsittelee asian
syyskokousta varten (liite 11).
Johtokunta hyväksyi työryhmän ehdotuksen, jossa toimitsijalisenssillä korvataan tuomari- ja
valmentajajäsenyydet.

7§

TOIMINTAKILPAILUN UUDISTAMINEN
Käytiin läpi tulevan kauden lomake (liite 12) ja siinä olevat päivitystarpeet. Lomaketta päivitettiin lisenssien
osalta, johon lisättiin uutena toimitsijalisenssi. Lisenssien painotukset toimintapisteissä ovat seuraavat:
kilpailulisenssit x 4, lapset x 6, toimitsijat x 2 ja harrastajat x 1

8§

TOIMINTASUUNNITELMA JA TULOSKORTTI
Käytiin läpi tulevan vuoden toimintasuunnitelmaa (liite 13) sekä tulevan vuoden tuloskortti (liite 14).
Todettiin toiminnallisen urheilun osuuden lisäys toimintasuunnitelmaan.
Sari Kola ja Henrik Tallbacka osallistuvat päivitystyöhön, yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Tuloskortin osalta
jatketaan kuluvan vuoden 2020 päivitystä.

9§

YHDENVERTAISUUS SUUNNITELMA JA URHEILUYHTEISÖN VASTUULLISUUSOHJELMA
Todettiin SPNL yhdenvertaisuussuunnitelman päivitystarve (liite 14) vuodelle 2021–2022. Työn tueksi saadaan
yhdenvertaisuuskyselyn tulokset 30.9.
SPNL hallitukselle on keväällä annettu luettavaksi Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma (liite 15). Päätettiin
kirjata vastuullisuusohjelman noudattaminen SPNL toimintasuunnitelmaan.

10§

MASTERS SM- JA EM-KILPAILUJEN MAKSUT
Keskusteltiin maksujen palauttamisesta ja tämän pohjalta, huomioiden maksujen summat sekä
palauttamisprosessin vaatima työ, päätettiin palautusten osalta seuraavaa:
Masters SM-kilpailut, osallistumismaksut vuodelta 2020 siirretään lyhentämättömänä tulevalle vuodelle 2021.
Maksuja ei palauteta.
Masters EM-kilpailut, maksut palautetaan sellaisenaan ilmoittautuneille.
Peruuntuneiden EM-kilpailujen tilalla järjestetään Online 2020 European Masters virtual competition. Tästä ei
ole vielä saatu lisätietoja.

11§

ARVOKILPAILUT
Yleisen sarjan PM-kilpailut on suunniteltu pidettävän 27.-29.11.2020 Kööpenhaminassa. Vallitsevan
koronatilanteen takia kilpailut voidaan joutua perumaan. Takarajaksi lopulliselle päätökselle on asetettu
1.11.2020. Mikäli kilpailuja ei järjestetä, pidetään niille korvaavat kilpailut Online kilpailuna. Epävarman tilanteen
takia, joukkueen kasaaminen voi olla haastavaa.
Ehdotetaan, että kaikki kilpailemaan haluavat voivat ilmoittautua Suomisportin kautta. Maajoukkueen
päävalmentaja päättää näiden ilmoittautuneiden joukosta kilpailuihin lähetettävän joukkueen kokoonpanon,
joko Kööpenhaminassa pidettäviin kilpaluihin tai mahdolliseen Onlinekilpailuun.
SM-viikko siirtyy vuodelle 2022, jotta voidaan välttää päällekkäisyys mahdollisten Olympiakilpailujen kanssa.
Tällöin sinne kaavaillut Työnnön ja Tempauksen SM-kilpailut 2021 ovat ilman järjestäjää.
Ehdotetaan työnnön ja tempauksen SM-kilpailuja pidettäväksi perinteen mukaan Rönnin lavalla vuonna
2021.
Hyväksyttiin molemmat päätösehdotukset.
Nuorten PM-kilpailujen järjestämisestä ei ole tullut vielä mitään lisätietoa.

12§

MUUT ASIAT
Seuraava kokous, päivämäärä päätetään Tomi Tolsan kanssa.
Päätettiin Masters SM-kilpailujen osallistumisoikeuteen tarvittavien tulosten olevan voimassa 18.4.2019 alkaen
seuraaviin Masters SM-kilpailuihin 2021 asti.
Merkittiin tiedoksi:
-

13§

Yleisavustuksen hakuaika muuttunut 25.9.-30.10.2020. Syyskokouksessa vahvistettavat liitteet on
toimitettava 4.12.2020 mennessä.
Kahvakuulaurheilun SM-kilpailut, ei innokkaita seuroja, pyydetään tietoa seuroilta millä ehdoilla kilpailuja
voidaan järjestää
IWF development fund raha on käytettävä tänä vuonna, alustava suunnitelma on järjestää tuomariseminaari
Varalassa KV ja kansallisen I-tason tuomareille. Ajankohta olisi seurajoukkuekilpailun loppukilpailun
yhteydessä 22.11.2020.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 29.9.2020 klo 18:54

Tarmo Kuusisto
Puheenjohtaja

Timo Ruuhijärvi
Sihteeri

