
   
 

   
   

 

SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO SPNL RY    PÖYTÄKIRJA 15/2021 

Johtokunnan kokous 15/2021     

 

Aika:  ke 15.12.2021 klo 17.30 

 

Paikka:  Etäkokous 

 

Paikalla: Tarmo Kuusisto 

Henrik Tallbacka 

Raimo Turunen 

Petri Tanninen 

Jari Hirvonen 

Tero Honkasalo 

 Sari Kola 

Harri Norberg, 1. varajäsen 

 Samuli Rantanen, 2. varajäsen 

  Timo Ruuhijärvi, toiminnanjohtaja 

 

Poissa:  Pekka Kare, kunniapuheenjohtaja   

Esa Lomma, kunniapuheenjohtaja 

 

1§ KOKOUKSEN AVAUS 

 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen 15.12.2021 klo 17.32 

 

2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3§ EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYNTÄ 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 14/2021 pöytäkirja (liite 1). 

4§ JOHTOKUNNAN VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA 

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Raimo Turunen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Sari Kola 

  



   
 

   
   

 

5§ LIITON TOIMIELIMET 2022 

Vahvistettiin SPNL toimielimet vuodelle 2022, samalla rakenteella kuin 2021. Mukana olevien henkilöiden osalta 

toivottavaa on, että samat jatkaisivat vuodelle 2022. Tulevan vuonna voidaan asiantuntijaryhmiin lisätä 

henkilöitä tarpeen niin vaatiessa. 

6§ KURINPITOASIAT 

Liiton ja/tai sen alaisten jäsenseurojen toiminnassa on ilmennyt epäasiallista käyttäytymistä. Käytiin läpi 

tapauksiin liittyvä materiaali ja päätettiin jatkotoimenpiteistä. 

7§ PAINONNOSTON VALMENTAJAT  

SPNL valmentajahaku on ollut käynnissä 24.11.21 - 8.12.21. Haussa oli ilmoitettu avoimeksi päävalmentajan 

(lisäksi vastuu aikuisten maajoukkue), nuorten vastuuvalmentajan (15/17-vuotiaat + 20/23-vuotiaat) ja nuorten 

valmentajan tehtävät. Hakemuksia saapui yhteensä 12 kpl, joista kaksi hakemusta oli suunnattu päävalmentajan 

tehtävään ja loput joko nuorten vastuuvalmentajan tai nuorten valmentajan tehtävään. Hakemuksissa ilmaistiin 

myös paljon mielenkiintoa yleisesti kansainvälisissä kilpailuissa valmentajan roolissa osallistumista kohtaan. 

Valmentajien palkkaamisesta käytiin keskustelua, johon tuotiin mukaan valmentajahaun aikana käydyn 

johtoryhmän kokouksen näkökulmia. Johtoryhmän kokous oli pidetty yhdessä valmentajien ja maajoukkue-

edustajan kanssa. Kokouksessa oli noussut esille tarve miettiä SPNL valmentajien palkkaamista laajemmin. 

Kokouksessa ehdotettiin tässä vaiheessa vain päävalmentajan palkkaamista, jonka kanssa jatkettaisiin SPNL 

valmentajien tehtävien uudelleen määrittelyä ja valmennusorganisaation uudelleen järjestelyä. 

Keskustelun ja äänestyksen jälkeen enemmistön päätöksellä valittiin Antti Everi liiton päävalmentajaksi 

seuraavalle Olympiadille (2024 asti). Uuden päävalmentajan kanssa tuodaan johtokunnan päätettäväksi ehdotus 

muiden valmentajien palkkaamisesta ja heidän vastuunjaostaan. 

Petri Tanninen jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi. 

8§ ADT-SOPIMUKSEN PÄIVITYS 

Vahvistetiin SPNL ADT-sopimuksen päivitys vuodelle 2022 (liite 2). Sopimus lähetetään vielä SUEK:ille 

kommentointia varten.  

9§  YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 

 Hyväksyttiin SPNL on liittyminen kamppailulajien yhdenvertaisuussuunnitelmaan (liite 3). Suunnitelma korvaa 

aikaisemman liiton yhdenvertaisuussuunnitelman. 

10§ LIITON TALOUS  

 Käytiin läpi liiton tämän hetken talous ja loppuvuoden tulosennuste (liite 4). 

  



   
 

   
   

 

11§ VUODEN PARHAAT 

 Päätettiin Vuoden Parhaiden valintamenettelystä. Pyydetään kultakin lajilta (painonnosto: valmennuksen ja 

koulutuksen asiantuntijaryhmä, toiminnallisen urheilun jaos ja Kahvakuulaurheilun asiantuntijaryhmä) omat 

esitykset, jotka käsitellään Johtokunnan kokouksessa 1/2022. 

12§  MUUT ASIAT 

 Keskusteltiin Talviseminaarin järjestämäisestä ja todettiin sen olevan mahdollista heti kun vallitseva tilanne 
helpottaa. Tavoite on järjestää seminaari helmi-maaliskuun aikana. 

Päätettiin johtokunnan perehdytys pidettäväksi 2022 aikana. 

Käytiin läpi NTF sääntömuutokset ja todettiin niiden olevan tarpeelliset ja edistävän Pohjoismaista painonostoa. 

Keskusteltiin Nosturijärjestelmän käytöstä SPNL alaisissa SM-kilpailuissa vuonna 2022. Päätettiin pitää tästä 
erillinen sähköpostikokous, jossa käydään tarkemmin läpi järjestelmän käyttö ja tehdään sitä varten erillinen 
sopimus. 

Keskusteltiin mahdollisuudesta hankkia tulevan vuoden lisenssi jo edellisen vuoden aikana. Tämä mahdollistaisi 
kilpailujen järjestämisen heti vuoden alussa. Selvitetään miten tämä olisi mahdollista Suomisportissa ja mitä 
kyseinen järjestely vaatisi kirjanpidon puolella.  

Tulevan vuoden 2022 Yleisen sarjan SM-kilpailut järjestetään 25. — 27.02.2022 Rovaniemellä. Viimeisimpien 
tietojen mukaan samana ajankohtana saattaa Rovaniemellä olla rallin MM-kilpailut. Tämä saattaa aiheuttaa 
muutoksia kilpailujen järjestämiselle, mikäli rallin käyttöön joudutaan antamaan painonnoston käyttöön 
varattuja tiloja. Tieto varmistuu tämän vuoden aikana, SM-kilpailut on mahdollista siirtää viikolla eteenpäin. 
Seurataan tilannetta ja tehdään ajoissa päätös kilpailujen siirtämisestä, mikäli tilanne niin vaatii. 

13§ SEURAAVA KOKOUS 

Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohta 3.1.2021 klo 17:30 

14§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.12.2021 klo 20:29 

 

 Tarmo Kuusisto   Timo Ruuhijärvi 

 Puheenjohtaja   Sihteeri 


