SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO SPNL RY

PÖYTÄKIRJA 20/2020

Johtokunnan kokous 20/2020
Aika:

ma 21.12.2020 klo 17.02 – 18.17

Paikka:

Etäkokous

Kutsuttu:

Tarmo Kuusisto
Henrik Tallbacka (läsnä pykälien 13-16 aikana)
Raimo Turunen
Kim Nyström
Jari Hirvonen
Sari Kola
Taisto Kuoppala
Harri Norberg, 1. varajäsen
Samuli Rantanen, 2. varajäsen (poissa)
Pekka Kare, kunniapuheenjohtaja (poissa)
Esa Lomma, kunniapuheenjohtaja
Tomi Tolsa, toiminnanjohtaja

1§

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen 10.12.2020 klo 17.02.

2§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYNTÄ
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 19/2020 pöytäkirja (liite 1)

4§

LIITON TOIMIELIMET 2021
Liittojohtokunnan nimittämät toimielimet vastaavat oman toimialueensa koordinoinnista ja kehittämisestä sekä
asioiden valmistelusta johtokunnalle sekä johtokunnan ja sen puheenjohtajan niille antamista tehtävistä
yhteistyössä liiton toimihenkilöiden kanssa. Elimien puheenjohtajat vastaavat niiden kokoontumisesta,
toiminnasta, raportoinnista ja asioiden esittelystä johtokunnalle.

Johtokunta tekee syyskokouksen 2020 jälkeen päätöksen vuoden 2021 elimistä, vahvistaa niille ohjesäännöt ja
valitsee kuhunkin niistä puheenjohtajan sekä 4-5 muuta jäsentä, joista korkeintaan yksi voi olla johtokunnan
jäsen. Poikkeuksen muodostaa kolmihenkinen johtoryhmä, joka koostuu johtokunnan jäsenistä ja mahdollisesti
kutsutuista lisäjäsenistä.
Elimien kokoonpanossa huomioidaan molempien sukupuolten edustus. Vuonna 2021 elimiin voidaan valita
myös kaksi varajäsentä, joilla on puheoikeus kokouksissa ja varsinaisen jäsenen estyessä myös äänestysoikeus.
Vuodelle 2021 nimetään seuraavat elimet:
Johtoryhmä (JoRy): Asiantuntijaryhmien toiminnan tukeminen ja resurssien ohjaaminen strategian mukaisesti,
liiton toimintasuunnitelman ja päätösten toimeenpanon valvominen, talousseuranta, markkinointi ja viestintä,
antidoping ja vastuullisuus
Kokoonpano: Sari Kola pj, Tarmo Kuusisto, Henrik Tallbacka, Tomi Tolsa (esittelijä)
Harrasteliikunnan ja seuratoiminnan asiantuntijaryhmä (HSA): harrastetoiminnan sekä terveysliikunnan
edistäminen, uusien innovaatioiden tuotteistaminen, tapahtumajärjestelyt, seuratoiminnan kehittäminen ja
koordinointi, seurapalveluiden kehittäminen, kumppanuuksien luominen
Kokoonpano: Antti Väkevä pj, Mauro Nieminen, Jarno Tiainen (esittelijä), kokoonpanoa täydennetään
myöhemmin
Valmennuksen ja koulutuksen asiantuntijaryhmä (VKA): valmennustoiminta, seura-, piiri- ja aluetoiminta, kilpaja huippu-urheilu sekä koulutussuunnittelu ja toteutus, voimailupalvelut
Kokoonpano: Raimo Turunen pj, Antti Everi, Jarkko Welling, Leena Vartiainen, Kirsi Ala-Nikkilä, Jarno Tiainen
(esittelijä)
Kilpailutoiminnan asiantuntijaryhmä (KTA): sääntöasiat, kansallisen kilpailutoiminnan valvonta ja kehittäminen,
tuomaritoiminta ja -koulutus, huomionosoitukset
Kokoonpano: Heikki Rautapuro pj, Jari Hirvonen (kilpailuvastaava), Joonas Lahtinen, Mauro Nieminen
Kahvakuulaurheilun lajijaosto: kahvakuulaurheilu - myös johtokunnan toimivaltaan kuuluvat asiat pois lukien
ryhmän kokoonpano, budjetti ja jäsenyydet eri yhteisöissä. Jaoston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus
liittojohtokunnan kokouksissa, mikäli lajin edustajaa ei ole valittu syyskokouksessa täysivaltaiseksi johtokunnan
jäseneksi.
Kokoonpano: Marjo Nurmenniemi pj, kokoonpanoa täydennetään myöhemmin
Toiminnallisen urheilun lajijaosto (FIN2F): toiminnallinen urheilu - myös johtokunnan toimivaltaan kuuluvat asiat
pois lukien ryhmän kokoonpano, budjetti ja jäsenyydet eri yhteisöissä. Jaoston edustajalla on läsnäolo- ja
puheoikeus liittojohtokunnan kokouksissa, mikäli lajin edustajaa ei ole valittu syyskokouksessa täysivaltaiseksi
johtokunnan jäseneksi.
Kokoonpano: Kim Nyström pj, Antti Väkevä, Merituuli Kallio, Suvi Karjalainen, Heidi-Maria Alander, Tero
Honkasalo, Tapio Mustonen (varajäsen), Janne Jaakkola (varajäsen)
Masters toimikunta (MT): veteraanitoiminta
Kokoonpano: Nina Saarman-Bartholdi pj, Martti Pesu, Virve Leikola, Jorma Pallari

5§

YLEISEN SARJAN SM-KILPAILUT 2021
Kuusankosken SM-kilpailuja on esitetty kaksipäiväiseksi, mikäli osallistujamäärä antaa siihen mahdollisuuden.
Päätös:
Koronavirustilanteen jatkuessa on turvallisempaa järjestää kilpailut suunnitellusti kolmepäiväisenä. Siten
ryhmien välille voidaan varmistaa riittävät tauot, eikä lämmittelypuolelle tule liian ahdasta.

6§

SM-KILPAILUIDEN SARJAMUUTOSMENETTELYT
Päätös KTA esityksen mukaisesti:
SM-kilpailuiden sarjamuutokset tulee jatkossa ilmoittaa kahta (2) vuorokautta ennen kilpailun alkua. Sama
käytäntö myös Masters SM-kilpailuihin.
Esimerkiksi: Mikäli kilpailu alkaa lauantaina, tulee sarjamuutokset ilmoittaa edeltävänä torstaina klo 18.00
mennessä. Vastaavasti jos kilpailu alkaa perjantaina, tulee sarjamuutokset ilmoittaa edeltävänä keskiviikkona klo
18.00 mennessä.
Taustaa: Nykyinen ilmoittautumismenettely kuormittaa kilpailuorganisaatiota kilpailuja edeltävänä päivänä mm.
kilpailijakorttien muuttamisen ja tulostamisen osalta samalla aikaa, kun kisapaikkaa rakennetaan ja
viimeistellään.
Masters SM punnituksessa tehtävät sarjamuutokset nykyisellään aiheuttavat muutoksia ryhmäjakoihin, joka
puolestaan viivyttää pöytäkirjojen valmistumista. Erityisesti haasteellinen on päivällä tapahtuva punnitus, kun
toimihenkilöt ovat kiinnitettynä käynnissä olevissa ryhmissä. Kansainvälisissä kilpailuissa on erillinen
kilpailusihteeri ja kilpailupaikka rakennetaan aikaisemmin.

7§

KANSAINVÄLISET TUOMARITEHTÄVÄT VUODELLE 2021 (päätetty aikaisemmin sähköpostitse)
Nuorten alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuihin tulee esittää tuomaria 20.12.2020 mennessä.
Määräaikaan mennessä tehtävää ovat hakeneet Timo Kukkonen ja Taisto Kuoppala.
KTA esittää valittavaksi Timo Kukkosta (varalla Taisto Kuoppala)
Päätös: KTA:n esityksen mukaisesti

8§

SM TULOSRAJAT JA ILMOITTAUTUMISOIKEUS 2021
COVID-19 -pandemiasta johtuen nostajien voi olla paikallisten terveysviranomaisten asettamien rajoituksien
myötä hankalaa tai mahdotonta osallistua normaaliin tapaan kilpailuihin tehdäkseen tulosrajoja SM-kilpailuihin.
KTA esittää seuraavia muutoksia SM-kilpailuiden käytäntöihin vuodelle 2021:
1. Osallistumisoikeus myönnetään urheilijoille, jotka ovat tehneet tulosrajan (minimialoituspainot = tulosraja –
20kg) (Ei muutosta aiempaan)
2. Osallistumisoikeus myönnetään myös urheilijoille, jotka eivät ole tehneet tulosrajaa (minimialoituspainot =
tulosraja – 10kg)
3. Kilpailuryhmän maksimikoko rajoitetaan kymmeneen (10) nostajaan ja kilpailuryhmien välissä tulee pitää
riittävät tauot.
4. Jako A- ja B-ryhmiin (tarvittaessa myös C-, D- jne.) tapahtuu kilpailuilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetun
yhteistuloksen mukaisesti (Entry Total) kuten kansainvälisissä kilpailuissa.
5. A-ryhmiä voidaan yhdistellä maksimi kilpailuryhmän koon puitteissa keskenään samaksi kilpailuryhmäksi. B-,
C- ja muita ryhmiä voidaan yhdistellä maksimi kilpailuryhmän koon puitteissa keskenään.

6. Ilmoitettua yhteistulosta ei tarvitse olla tehtynä kilpailuissa. Ilmoitetun yhteistuloksen osalta sovelletaan 20 kg
sääntöä minimialoituspainoihin kuten kansainvälisissä kilpailuissa.
KTA alkaa valmistella esitystä vuoden 2022 osalta tulosrajoista luopumisesta ja siirtymistä pelkästään
ilmoitettuihin alkupainoihin perustuvaan osallistumisoikeuteen vuonna 2021 kerätyn tiedon perusteella.
Päätös: KTA esityksen mukaisesti
9§

PIIRINMESTARUUSKILPAILUIDEN JÄRJESTÄMINEN KOTILAVAKILPAILUINA
Päätös KTA esityksen mukaisesti:
Sallitaan vuodelle 2021 piirinmestaruuskilpailujen järjestäminen kotilavakilpailuna. Piirin pariin kuuluva seura voi
järjestää yhden kotilavakilpailun, joissa tehdyillä tuloksilla osallistutaan oman alueen piirinmestaruuskilpailuun.
Saman piirin alueella järjestettävät kotilavakilpailut tulee järjestää samalla päivämäärällä.
Piirin tehtävänä on koostaa erillisten kotilavakilpailujen pöytäkirjat yhdeksi pöytäkirjaksi. Samaan painoluokkaan
tehdyt tulokset koostetaan samaan kilpailupöytäkirjaan ja sijoitus määräytyy koostepöytäkirjan mukaan IWF:n
sääntöjä noudattaen. Koostetut kilpailupöytäkirjat ja erilliset pöytäkirjat tulee toimittaa liittoon kilpailuja
seuraavana päivänä.
Liitoin sivuilla julkaistaan ainoastaan koostetut tulokset yhdistetystä pöytäkirjasta. Tilastoihin syötetään erilliset
pöytäkirjat.

10§

JÄSENANOMUS (käsitelty aikaisemmin sähköpostitse)
Todettiin saapunut jäsenanomus ja hyväksyttiin Espoo weightlifting academy ry Suomen Painonnostoliiton
jäseneksi.

11§

SEURASIIRROT 2021
Vahvistetaan seuraavat seurasiirrot (vanha seura suluissa):
Kirsi-Marja Mukkala (Rovaniemen Reipas) -> Alppilan Puntti-Weikot
Titta Sillman (CFT Tykki) -> Herakles
Ulla Lappalainen (CFT Tykki) -> Herakles
Elina Elsinen (CFT Tykki) -> Herakles
Anni Seppänen (Borgå Barbell Club) -> Herakles
Fanni Niemelä (Kalajoen Junkkarit) -> Alppilan Puntti-Weikot
Eveliina Laine (Parikkalan Urheilijat) -> Lappeenrannan Painonnostajat
Supattra Suni (Herakles) -> Kasitonnisen Urheilijat
Terhi Lumme (Bodonos) -> Herakles
Elli-Noora Nevalainen (Bodonos) -> Espoo weightlifting academy
Ida Moisio (Bodonos) -> Alppilan Puntti-Weikot
Sanna-Maija Loikkanen (Suomen Kahvakuula) -> Leppävirran Urheilijat

12§

VALITUSASIA
Todettiin 20.12.2020 saapunut valitus johtokunnan 19/2020 päätöksestä koskien yhteistyön päättämistä hieroja
Timo Törmäsen kanssa. Asia konsultoidaan urheiluoikeuteen perehtyneiden lainoppineiden kanssa.

13§

URHEILIJOIDEN SELONTEKOPYYNTÖ
Todettiin Ryhmä Rovaniemen urheilijoiden lähettämä selontekopyyntö. Ryhmä toivoo informaatiota tilanteesta
mm. Suomen urheilun eettisen keskuksen teettämän häirintätutkimuksen tuloksista.
Päätös valmennustiimin esitystä mukaillen:
-Urheilijoiden selontekopyyntö on perusteltu. Heille on hyvä kertoa esimerkiksi etteivät johtokunnan moitteet
kohdistu ryhmän urheilijoihin.
-Tilanteen kuvaamiseksi ja mahdollisten väärinkäsitysten oikaisemiseksi Ryhmä Rovaniemelle järjestetään
tiedotus- ja keskustelutilaisuus.
-Tilaisuus järjestetään tammikuun alkupuolella etäyhteyksin. Ryhmä Rovaniemen urheilijoiden keskuudessa
järjestetään kysely sopivasta ajankohdasta.
-Tiedotus- ja keskustelutilaisuuden aiheet: Ryhmä Rovaniemen toimintasuunnitelma 2021, valmistautuminen hhetkeen ja tulosten esittely kyselystä, jolla kartoitettiin esiintyykö ryhmän toiminnassa epäasiallista
käyttäytymistä.
-Valmennustiimi on sitoutunut takaamaan ryhmän projektin viemisen kunnialla maaliin. Tarvittaessa tiimiin
etsitään lisävahvistusta. Tässä tapauksessa käynnistetään avoin valmentajahaku.
-Valmennustiimin näkemyksen mukaan johtokunta on arvioinut tilannetta oikein.

14§

MUUT ASIAT
•
•
•
•

Painonnoston SM-kilpailuissa 2021 käytetään Nosturi järjestelmää
SPNL on saanut OKM erityisavustuksen koulutuksen kehittämiseen
Sonja Hartiolle, Hannes Keskitalolle ja Kirsi-Marja Mukkalalle URA-apurahat
Peruskoululaisten mestaruuskilpailut helmikuu 2021 (mahdolliset koronatulkinnat järjestelyihin linjataan
nopeasti, kunhan KTA ehtii käsittelemään asian)

15§

SEURAAVA KOKOUS: TORSTAI 7.1.2021 KLO 17

16§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.12.2020 klo 18.17.

Tarmo Kuusisto
Puheenjohtaja

Tomi Tolsa
Sihteeri

