Suomen Pyöräily ry.
Huippupyöräily-yksikkö
Kokouspöytäkirja

HPY:n järjestäytymiskokous
Su 21.1.2018, klo 19.30 – 20.00
Skype –kokous
Paikalla:
Ville Hyvärinen (toiminnanjohtaja)
Juho Suikkari
Mika Simola
Tommi Martikainen (pj.)
Pia Sundstedt

Poissa:
Jukka Heinikainen

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
2. HPY:n järjestäytyminen ja käytännön asiat
- Sovittiin kokousten pöytäkirjajärjestelyt. Tommi hoitaa pöytäkirjat, tai delegoi tehtävän
jollekin muulle.
- Sovittiin perjantaina 9.2. pidettävän kokouksen paikka ja aika: Hotelli Haaga, klo 18.00.
- Päätettiin hankkia Suomen Pyöräilyn käyttöön kannettava pesuri, jonka kustannus 400
– 500€. Raha otetaan testaus –momentilta. Jarmo Sorsa on luvannut hoitaa hankinnan.
- Todettiin, että Pia osallistuu kokouksiin pääosin Skypen välityksellä välimatkan vuoksi.
3. Valmentajapäivä ja joukkueenjohtajien koulutus
- Päätettiin pitää naisten olympiaryhmän valmentajien kokoontuminen
valmentajapäivänä. Kutsutaan ko. henkilöt paikalle.
- Päätettiin tehdä kysely ilmoittautumisen yhteydessä osallistujien mielenkiinnon
kohteena olevien teemojen kartoittamiseksi. Tämän mukaan rakennetaan päivään
sisältöä.
- Tarkennettiin myös, että tavoitteena on muodostaa avoin toimintamalli urheilijoiden,
valmentajien ja Suomen Pyöräilyn välille. Tällä pyritään sekä Suomen Pyöräilyn että
valmentajien ja ennen kaikkea urheilijoiden kehitykseen.
4. Belgian talo
- Sovittiin, että Ville perustaa varauskalenterin Bookings –sovellukseen. Juho aloittaa sen
ylläpidon.
- Tehdään talolle säännöt viime vuotisten sääntöjen pohjalta. Selvitetään myös
vuokranantajan säännöt.
- Laura Vainonpää käy arvioimassa taloa kohderyhmän näkökulmasta.
- Pyritään pitämään yksi Skoda talolla aina kovimpina sesonkeina.
- Pyydetään lajivastaavilta arvio siitä, kuinka paljon vuorokausia kunkin lajiryhmän
urheilijat tarvitsevat.
- Juho lupautui kysymään Ilpoa talovastaavaksi kevään kovimman sesongin ajaksi.
5. Valmennusjärjestelmä
Pia kävi läpi valmennusjärjestelmän tämän hetkisen tilanteen:

-

Projekti on edennyt hyvin, lyhyessä ajassa on saatu aikaan paljon.
I –taso on tarkoitus pitää kokonaan tai osittain nettipohjaisena. Käytiin
ajatustenvaihtoa myös koulutuksen saamisesta kouluihin, josta ajatus eteni
koulutuksen tarjoamisesta liikunnanopettajille. Samuel Halme olisi mahdollinen portti
Jyväskylään.
- Koulutuksen painopiste tulee olemaan substanssin lisäksi myös pedagogisessa
puolessa.
- Kisakallion urheiluopisto on kiinnostunut valmennusjärjestelmästä sekä pyöräilyn
valmennuskeskusajattelusta kokonaisuutena. Myös Vierumäki on ilmaissut
kiinnostuksensa. Ville selvittää, onko Kisakalliolla materiaalia valmiina koulutuksen
pedagogista puolta ajatellen.
6. Naisten olympiaprojekti
- Käytiin läpi naisten olympiaprojektin tilannetta. Todettiin ennakkokatselmuksen
perusteella, että suunnitelma ei ollut riittävä.
- Kjell, Juha ja Jarmo kokoontuvat viikolla 4 tarkentamaan suunnitelmaa. Suunnitelman
on oltava valmis ennen helmikuussa alkavia talviolympialaisia (OK:n takaraja).
- Pia esitti tarpeen konkreettisesta tavoitteenasettelusta suorituskykyperustaisesti.
- Pia lupautui myös toimimaan asiantuntijana naisten projektissa, sillä hän omaa
kokemusta hankittuaan itse olympiapaikan.
7. Ratapyöräilyn PM –kilpailut
- Käytiin pitkä keskustelu rata-pm:ien kustannuksista ja hyödyistä. Lajiliiton osuus
yhteispohjoismaisista kilpailuista on 1600€. Päädyttiin siihen, että käytetään vastaava
summa johonkin muuhun urheilijoita paremmin hyödyttävään kilpailu- ja/tai
harjoitusmatkaan, sillä kyseisiin kilpailuihin olisi HPY:n alaisista urheilijoista lähdössä
vain yksi.
8. Ratapyöräilyn MM –kilpailut
- Hyväksyttiin Mikan (lajivastaava) ehdotus jo aiemmin, esitetään hallitukselle
seuraavassa kokouksessa. Mika ei osallistunut käsittelyyn.
9. Cyclocrossin MM-kilpailut
- Todettiin, että kriteerit täyttäviä urheilijoita ei ole, joten valintoja ei tarvitse tehdä.
10. Urheilijavalintadokumentti
- Mika ja Tommi tarkentavat kriteerejä radan osalta.
- Käytiin keskustelua dokumentin tarpeesta muihin kuin arvokilpailuihin. Todettiin, että
linjaukset tulisi dokumentoida läpinäkyvyyden varmistamiseksi, muilta osin voidaan
soveltaa urheilijavalintadokumenttia.
11. Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.

