ESITYSLISTA

SUOMEN PYÖRÄILY ry:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2021
Aika:

lauantai 20.11.2021 klo 12:00

Paikka:

Ammattikorkeakoulu Arcada, Jan-Magnus Janssonin aukio 1, 00560 Helsinki

Suomen Pyöräily ry:n säännöt §9: ”Liittokokouksiin on [oikeus] varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat
maksaneet jäsenmaksunsa maaliskuun loppuun mennessä, oikeus lähettää yksi (1) valtakirjalla
äänioikeutettu edustaja, sekä enintään kolme (3) lisäedustajaa, joilla on läsnäolo-oikeus.
Voidakseen käyttää äänioikeuttaan liittokokouksessa tulee varsinaisten jäsenten ilmoittaa
liittokokoukseen osallistuva äänioikeutettu edustaja sekä lisäedustajat numerojärjestyksessä
kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä. Valtakirjassa tulee olla äänioikeutetun edustajan ja
kolmen lisäedustajan nimet numerojärjestyksessä. Äänioikeutetun edustajan estyessä siirtyy
äänioikeus numerojärjestyksessä seuraavalle edustajalle. Kokousedustajan on liittokokouksessa
oltava sen varsinaisen jäsenen jäsen, jota hän edustaa, eikä sama henkilö saa edustaa useampaa
kuin yhtä SP:n varsinaista jäsentä.

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Kokouksen avaus
Kokouksen toimihenkilöiden nimeäminen
1.1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
1.2. Valitaan kokouksen sihteeri
1.3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat
1.4. Valitaan ääntenlaskijat
2. Edustettuina olevat jäsenseurat ja äänimäärät
Todetaan edustettuna olevat jäsenseurat ja yhteenlaskettu äänimäärä
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Kauden 2021 parhaiden palkitseminen
4. Liiton sääntöuudistus (LIITE 1)
5. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus (Hallituksen esitys LIITE 2)
Päätetään varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruus sekä uusilta jäseniltä perittävä
liittymismaksun suuruus
5.1. LuP-82, Helsingin Työväen luistelijoiden ehdotus:
ESITYS Suomen pyöräilyn hallitukselle jäsenmaksun muuttamisesta vuodelle 2022.
Näemme, että tämänhetkinen seurajäsenmaksu 500 € vuodessa on liian raskas jäsenseurojen
maksettavaksi. Suuri jäsenmaksu leikkaa ison siivun seuratoiminnasta.
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Esitämme, että annetaan tehtäväksi Suomen pyöräilyn hallitukselle laajempi yhteistyökumppaneiden hakeminen, joiden avulla katettaisiin mm. seurojen jäsenmaksukuluja,
kilpailulupamaksut ja kirjaamismaksut. Näin seurat voisivat keskittyä oleelliseen, eli pyöräily
toiminnan kehittämiseen Suomessa.
Esimerkiksi Suomen luisteluliiton jäsenmaksu on 200 € /v, Suomen suunnistusliiton samoin 200 € /v,
ja Hiihtoliiton 100 € /v, Suomen Shakkiliiton 100 € /v. . . Painiliitto, Pesäpalloliitto jne. Jäsenmaksun
suuruus tulisi olla jotakuinkin yhtenäinen suhteutettuna muiden erikoisliittojen mukaan.
Periaatteellinen jäsenmaksun suuruus olisi haarukassa 150 – 200 € / vuosi. Näemme että
kohtuullinen jäsenmaksu toisi uusia seuroja lajin pariin, kannustaisi lajitoimintaa ja lopulta liittokin
kartuttaisi kassaansa. Tämän hetken korkea jäsenmaksu on johtanut siihen, että moni pienempi
seura on jättäytynyt Suomen pyöräilyn toiminnan ulkopuolelle.
Länsi-Uudenmaan pyöräilijät -82 ja Helsingin Työväen luistelijat vaativat yksituumaisesti
jäsenmaksun kohtuullistamista, joka mahdollistaisi pyöräilyurheilun saamisen entistä
aktiivisemmaksi kaikessa lajikirjossaan.
Esitämme Pyöräilyn syyskokoukselle jäsenmaksu muuttamisen ehdotuksemme mukaisesti.
Tietojemme mukaan Suomen Pyöräilyn hyväksi korjautunut taloudellinen tilanne mahdollistaa
kohtuullistamisen.
5.2. Joensuun pyöräilijöiden ehdotus:
- Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2022
Joensuun Pyöräilijät ehdottaa, että Suomen Pyöräilyn jäsenmaksu seuroille vuodelle 2022
perustuu seurojen jäsenmäärään. Jäsenmaksu muodostuu seuraavasti:
• Alle 50 jäsentä – 200 €
• 50–150 jäsentä – 400 €
• 150–250 jäsentä – 600 €
• Yli 250 jäsentä – 800 €
On arvioitu, että uudella jäsenmaksulla Suomen Pyöräilyn saamat kokonaistulot pysyvät
ennallaan. Pienten ja suurten seurojen osalta jäsenmaksu voi muuttua jonkin verran, mutta
kokonaisuudessaan jäsenmaksu olisi nykyistä tasavertaisempi kaikkien osalta.
-

Liittymismaksun suuruus vuodelle 2022
Joensuun Pyöräilijät ehdottaa, että Suomen Pyöräilyn jäseneksi liittymismaksu vuodelle 2022 on
0 €. Tämä kannustaisi liittymään Suomen Pyöräilyn jäsenseuraksi.

6. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
Päätetään mahdollisista hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista sekä kulukorvauksista.
7. Toiminta- ja taloussuunnitelma (LIITE 3 ja 4)
Päätetään toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistamisesta vuodelle 2022.
8. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
Esitetään valittavaksi tilintarkastajaksi Kare Kotiranta (KHT) sekä varatilintarkastajaksi
tilintarkastusyhteisö Nexia Oy.
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9. Jäsenten tai hallituksen esittämät asiat (LIITE 5 Sääntö- ja tuomarivaliokunnan kannanotto
sääntömuutosehdotuksiin)
Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat:
9.1. Joensuun pyöräilijöiden ehdotus:
Tiimien muodostaminen maastopyöräilyssä
Suomen Pyöräilyn joukkuesäännöt sallivat nykyisellään joukkueen (tiimin) muodostamisen vain
maantiepyöräilyssä sääntöjen §6 ja hallituksen päätöksen mukaisesti. Joensuun Pyöräilijät ehdottaa,
että jatkossa tiimi voidaan rekisteröidä, kilpailuluokasta riippumatta, myös
maastopyöräilyn alalajeissa. Tämä mahdollistaisi jatkossa sen, että jäsenseurat voisivat tuoda
nykyistä paremmin esille esimerkiksi yhteistyökumppaneitaan tai muita heille merkittäviä
sidosryhmiä. Samoin seurojen välinen yhteistyö tiimien perustamisessa toisi pienemmille seuroille
uusia mahdollisuuksia.
9.2. Terva-ajot ehdotukset:
- Juniorisarjat maantiekilpapyöräilyn SM korttelien yhteyteen.
-

ISM ja SM -joukkuekilpailut Luokissa N/M-Elite, N/M-18, N/M-16, N/M-14, N/M-12 ja N/M-10
poistetaan.

-

Joukkueaika-ajo kilpailumuoto poistetaan Suomenmestaruuskilpailuista
Siinä miehet ja naiset ajavat omina joukkueina eli kysymyksessä on kaksi erillistä kilpailua viisi
henkisin joukkuein, joista kolmannesta otetaan aika. Miesten kisassa myös naisilla on osanottooikeus miesten joukkueeseen.
JOUKKUEAIKA-AJO, sekaviesti korvaa miesten ja naisten joukkueaika-ajo -kilpailumuodon
Suomenmestaruuskilpailuissa.
Sekaviesti on UCI-lajimuoto.
Maailmanmestaruuskilpailut, sekaviesti:
Matkat ja luokat: Miehet + Naiset elite 25 km per joukkue.
Joukkueessa on kuusi ajajaa: kolme miestä ja kolme naista, samaa kansalaisuutta. Mikäli
joukkue ei ole täydellinen, se ei voi osallistua kilpailuun.
Suomenmestaruuskilpailut, sekaviesti:
Matkat ja luokat: Naiset + Miehet 20-30 km per joukkue.
Joukkueessa on kuusi ajajaa: kolme miestä ja kolme naista. Myös kaksi-henkiset joukkueet
voivat osallistua tähän kilpailumuotoon. Seura voi osallistua useammalla joukkueella SM-kisaan.
Kilpailun kulku: Ensin ajaa naisten joukkue, joista toisen tullessa vaihtoon, tuomari heilauttaa
lipun miesten joukkueen lähdön merkiksi. Loppuaika otetaan toisen miehen ylittäessä
maaliviivan. Ajojärjestyksestä voidaan keskustella syysliittokokouksessa eli kumman sukupuolen
joukkueista ajaa ensin.

9.3. Kymi Anti-Flow:n ehdotus:
Esitämme DH SM- ja ISM-luokkiin lisäyksiä ja sääntöihin tarkennuksia:
Ehdotetaan, että lisättäisiin N-16 SM-kilpailuihin ja M-12 ISM-kilpailuihin.
Perustelut: Osallistujamäärät on kasvanut ja naisissa varsinkin nyt 13-vuotiaissa.
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Ehdotetaan, että tarkennettaisiin sääntöä: "Ensimmäinen kilpalasku lasketaan alamäkiajocupin
tilanteen mukaisessa käänteisessä järjestyksessä." alkamaan, että "Aika-ajolasku lasketaan..."
Perustelut: Nykyään ei ajeta enää kahta kilpalaskua, vaan aika-ajo ja finaali.
9.4. OTC:n ehdotus:
Esitämme syyskokoukselle maastopyöräilyn SM- kisojen ohjelman muuttamista MM-kisojen
ohjelman mukaiseksi. Lauantaina olisi ohjelmassa- XCC kisa samoissa sarjoissa, kuin
sunnuntain XCO (junnut, yleiset ja veteraanisarjat).
Uskon että tämä toisi matalamman kynnyksen lähteä mukaan kisoihin teknisesti
helpompana kisana ja toisaalta myös enemmän kisattavaa myös pitkämatkalaisille.
Aikataulullisesti XCC- kisat ovat myös nopeita ja helppoja toteuttaa.
9.5. IBD Cycling ehdotukset:
Maantiepyöräily
-

Velvoitetaan kilpailujärjestäjä huolehtimaan seuraavista asioista, mikäli kilpailu on mukana
Skoda Cycling Cupissa (Cupin yhteistyökumppani voi muuttua vuosien varrella, joten tarkempaa
olisi viitata vain Maantiecuppiin tms)
§ Kilpailukutsu esitetään Suomen Pyöräilyn sivuilla ja kilpailukutsussa kerrotaan kilpailun
virallinen tiedotuskanava, mikäli se ei ole Suomen Pyöräilyn sivut
§ Kilpailuohje osallistujien saataville vähintään 7vrk ennen kilpailuajankohtaa
§ Jokaisessa lähdössä on käytettävissä moottoripyörä(t) ja etuauto kuljettajineen, mikäli kilpailu
ajetaan ei-suljetuilla tieosuuksilla
§ Vastaantuleva liikenne pysäytettävä siksi aikaa kunnes kilpailukulkue/pääjoukko on sen
ohittanut
§ Joukkueenjohtajien kokous viimeistään 60min ennen kunkin lähdön alkua. Joukkueenjohtajan
kokouksessa on oltava paikalla joukkueenjohtaja jokaiselta seuralta/tiimiltä. Mikäli
joukkueenjohtajaa ei ole niin jonkin lähdössä kilpailevan on edustettava seuraa/tiimiä. Jos
kukaan ei edusta kilpailijaa kokouksessa silloin kilpailijalla ei ole oikeutta osallistua lähtöön
turvallisuuden takia.
§ Jokaisessa kilpailussa on joko kilpailukulkueessa tai kilpailupaikalla
ensiapuhenkilökunta/ambulanssi
§ Suomen Pyöräily organisoi yhtenäisen ajanottojärjestelmän Skoda Cyclingin Cupin kilpailuiden
kanssa ja tätä samaa järjestelmää käytetään kaikissa kilpailuissa.
§ SM-kilpailut:
§ SM-kilpailuissa on samat vähimmäisvaatimukset kuin yllä Skoda Cycling Cupissa huomioiden
SM-sääntöjen omat kohtansa. Tämän lisäksi SM-kilpailuiden järjestäjä on jatkossa velvoitettu
hoitamaan Naisten ja Miesten maantieajoista livelähetykset lajin näkyvyyden takia.
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-

Maastopyöräily:
Lisätään XCM Suomen Mestaruus kilpailuihin M60 luokka.

-

Kaikki SM-kilpailut
Lähtö ei ole SM-mitalien arvoinen mikäli kilpailuun ei starttaa vähintään 5 kuskia 3 eri seurasta.
Kilpailu voidaan käydä mutta Suomen mestaruutta ja mitaleita ei jaeta, mikäli vähimmäismäärät
eivät täyty. Tämä koskee kaikkia pyöräilyn lajeja ja kilpailumuotoja.

Lisäksi: Näiden sääntöjen ja käytäntöjen noudattamatta jättämisestä Suomen Pyöräilyn tulee
sanktioida asianmukaisesti.
10. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen

