
Joensuu ehdotukset kevät liittokokoukseen 2021 
 

1) Ehdotus luokittelupistejärjestelmän muuttamisesta tasa-arvoisemmaksi 
Joensuun Pyöräilijät ehdottaa, että Suomen Pyöräily perustaa työryhmän, joka tekee 
ehdotuksen uudesta tasa-arvoisesta ja helposti toteutettavasta sekä ylläpidettävästä 
luokittelupistejärjestelmästä syysliittokokoukseen 2021. Työryhmän kokoonpano tulee 
tehdä siten, että jäsenseurojen maantieteellinen kattavuus ja seurojen koko otetaan 
huomioon riittävällä tasolla, jotta työryhmästä ei tule liian yksipuolinen vaan se edustaa 
kaikkien jäsenseurojen näkemystä asiasta. Työryhmän kooksi ehdotetaan kahdeksan 
jäsentä, joista korkeintaan yksi voi olla Suomen Pyöräilyn hallituksen jäsen. Työryhmän 
kokoonpanosta ehdotetaan, että jokaisesta luokittelupisteluokasta on yksi edustaja ja että 
loput edustajista ovat luokista 1-4 seurojen valtakunnallinen kattavuus huomioiden. 
Puheenjohtajaksi ehdotetaan Suomen Pyöräilyn hallituksen jäsentä Hannu Airilaa. 

 
2)  Ehdotus tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden edistämisestä sekä häirintään ja 

epäasialliseen käytökseen puuttumisesta 
Suomen Pyöräily on julkaissut 15.12.2020 yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvät 
periaatteensa ja samalla edellyttää, että näitä periaatteita noudatetaan kaikessa Suomen 
Pyöräilyn alaisessa toiminnassa niin liitto- kuin seuratasollakin. Joensuun Pyöräilijät 
ehdottaa, että Suomen Pyöräily järjestää koulutusta jäsenseuroille tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyen sekä häirintään ja epäasialliseen käytökseen 
puuttumiseen. Lisäksi Joensuun Pyöräilijät ehdottaa, että Suomen Pyöräily laatii 
toimintaohjeet siihen, miten epäasialliseen käytökseen ja häirintään tulee seuratoiminnassa 
ja seurojen välisessä toiminnassa tarpeen tullen puuttua ja miten asioita käsitellään Suomen 
Pyöräilyn toimesta. 

 
3) Lisäksi Joensuun Pyöräilijät ehdottaa, että Suomen Pyöräily laatii toimintaohjeet siihen, 

miten epäasialliseen käytökseen ja häirintään tulee seuratoiminnassa ja seurojen välisessä 
toiminnassa tarpeen tullen puuttua ja miten asioita käsitellään Suomen Pyöräilyn toimesta. 

 
4) Ehdotus XCM sääntömuutoksesta junioriluokissa 

 
Joensuun Pyöräilijät ry ehdotti syysliittokokouksessa 2020, että SM-kisojen säännöt 
yhtenäistetään kohdan 5.4 Maraton mestaruuskilpailut (XCM) osalta vastaamaan kohtaa 
5.1 Maastoajo (XCO) M/N16, M/N14, M/N12 ja M/N10 ikäluokkia koskien. Mikäli on 
tarpeen muuttaa kohdan 5.4 määritelmää mestaruuskilpailun vähimmäismatkasta, niin 
siihen tehdään ikäluokkakohtaiset lisäykset, sillä tämä on nykyisten SM-sääntöjen 
puitteissa mahdollista. 

 
Syysliittokokouksessa 2020 tehtiin päätös, että Suomen Pyöräilyn säännöistä poiketen 
“SM sääntöjä voidaan muuttaa kevätkokouksessa tähän kokoukseen tuotujen näiden 
esitysten osalta.” Koska syysliittokokouksessa 28.11.2020 päätettiin jättää ehdotus 
kevään 2021 käsiteltäväksi, niin Joensuun Pyöräilijät ehdottaa asian käsittelyä 
uudelleen. 

 
Edellä mainitun lisäksi Joensuun Pyöräilijät korostaa, että Suomen Pyöräily on tehnyt vuoden 
2019 syysliittokokouksessa jäsenseuransa esityksestä päätöksen antaa SM-arvo myös XCE-
kilpailuissa alle 18-vuotiaiden sarjoissa. UCI:n kilpailusäännöissä ei ole mainintaa siitä, että 
näissä luokissa järjestettäisiin arvokilpailuja, joten päätös on Suomen Pyöräilyn alainen lisäys 
SM-sääntöihin, joten samalla periaatteella myös XCM voi saada arvokilpailujen statuksen. 
Joensuun Pyöräilijöiden saamien tietojen mukaan myös Suomen Pyöräilyn Nuorisoyksikössä 
on keskusteltu asiasta ja Kultainen Kampi Cup-kilpailujen sääntöihin liittyen Vesa Laapas on 
esittänyt seuraavasti: 

 



N/M10-12, N14. Kilpailureitin pituus n. 8-15 km / 30-60min. 
M14, N/M16 Kilpailun pituus n. 60-120min. / 20-30 km. 
 

 
 


