SUOMEN PYÖRÄILY ry:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2020
Aika:

Lauantai 28.11.2020 klo 12:00

Paikka:

Teams-sovellus

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Kokous alkoi paikalla olevien valtakirjan toimittaneiden luettelemisella.
Harri Koponen avaa kokouksen. Käy läpi lyhyesti menneen nelivuotiskauden.
Kokouksen toimihenkilöiden nimeäminen
1.1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
Puheenjohtajaksi valitaan Patrick Wackström
1.2. Valitaan kokouksen sihteeri > Katariina Laakkonen
1.3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat > Pasi Juntunen ja Tuomas Turunen
1.4. Valitaan ääntenlaskijat > Tuomas Turunen ja Marja Koponen
2. Edustettuina olevat jäsenseurat ja äänimäärät
Todetaan edustettuna olevat jäsenseurat ja yhteenlaskettu äänimäärä.
Paikalla on 46 seuraa, äänimäärä 141 ääntä
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Joensuun Pyöräilijöiden Sami Tiainen huomautti, että sääntömuutoksista päättäminen olisi pitänyt
kirjata kokouskutsussa.
3. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
Päätetään varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruus sekä uusilta jäseniltä perittävä
liittymismaksun suuruus. Hallitus esittää jäsenmaksuksi edelleen 500 euroa ja liittymismaksun
pudottamista 500 euroon.
Käytiin keskustelu jäsenmaksun suuruudesta sekä maksun määrittelyn periaatteesta. Pienten
seurojen puheenvuoroissa esiintyi huoli nykyisen jäsenmaksun suuruudesta. Keskustelun jälkeen
käytiin äänestys hallituksen ehdotuksesta.
Ääniä annettiin yhteensä 139 kappaletta
Hallituksen esitystä puolsi 86 ääntä
Hallituksen esitystä vastusti 53 ääntä
Hallituksen esitys hyväksyttiin.
Jorma Paakkari pitää puheenvuoron, jossa kertoi ymmärtävänsä pienten seurojen huolen. Ensi
vuoden aikana pyritään löytämään jäsenmaksun suuruuden määrittämiseen ratkaisu, joka huomioisi
seurojen eri tilanteen.

4. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
Päätettiin että hallitukselle ei makseta palkkiota, kulukorvaus Suomen Pyöräilyn voimassa olevan
säännöstön mukaan.

5. Hyväksytään Suomen Pyöräilyn strategia ja päätetään strategian mukaisten jaostojen ja
valiokuntien asettamisesta
Hallitus esittää, että strategiaan, jaostoihin eikä valiokuntiin ei tehdä muutoksia tässä vaiheessa,
koska uusi hallitus aloittaa vuoden vaihteessa. Ensi kevätkokouksessa uusi hallitus esittää uuden
strategian.
Hallituksen esitys hyväksytään.
6. Toiminta- ja taloussuunnitelma
Jorma Paakkari kertoo toiminta- ja taloussuunnitelman taustoista. Koronavuoden takia muutoksia ei
tulevalle vuodelle esitetä.
Puheenvuorossa esiin tullut harraste- ja masterjaoston puuttuminen toimintasuunnitelmasta
huomioitiin hallituksen toimesta.
Puheenvuorossa lisenssimaksujen mahdollinen pieneneminen koronan takia vuonna 2021
pyydetään huomioon hallituksessa ensi toimintavuoden aikana.
Päätetään toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistamisesta vuodelle 2020.

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
Seuratoimikunnan puheenjohtajana Patrick Wackström pohjustaa uuden hallitusehdotuksen
valintaprosessia. Hän kertoi, että hallitusehdotus on kokonaisuus.
Jarmo Lindberg valitaan yksimielisesti puheenjohtajaksi.
8. Valitaan hallituksen jäsenet (6-8 kpl)
Valitaan uuteen hallitukseen yksimielisesti Hans Edin, Hannu Airila, Tatu Koistinen, Katariina
Laakkonen, Tommi Eklund, Harri Syrjä, Jorma Paakkari.

9. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
Valitaan tilintarkastajaksi Kare Kotiranta (KHT) sekä varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Nexia
Oy.
10. Jäsenten tai hallituksen esittämät asiat
Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat:
10.1.

Joensuun Pyöräilijät ry:n ehdotukset

o Joensuun Pyöräilijät ry ehdottaa, että Suomen Pyöräily ry:n seurojen jäsenmaksun
suuruudessa huomioidaan jatkossa myös seuran lisenssikuskien määrä. Nykyinen
toimintamalli, jossa jäsenmaksu on kiinteä, sekä viimeisen kahden vuoden ajan hyvin
korkea johtuen Suomen Pyöräily ry:n heikosta taloudellisesta tilanteesta, ei ole tasaarvoinen pienempiä jäsenseuroja kohtaan. Mikäli mahdollista, niin lisenssikuskien
määrän lisäksi tulisi huomioida myös seuran jäsenmäärä, mutta tätä tietoa ei ole
Suomen Pyöräilyn mukaan luotettavasti saatavilla, joten sitä ei ole otettu huomioon
tässä ehdotuksessa, vaikka se oletettavasti tasapuolistaisi lopullista jäsenmaksun
määräytymistä. Joensuun Pyöräilijöiden ehdotuksen liitteenä (liite 1) on toimitettu
simuloidut tuotot uuden laskentamallin mukaisesti sekä niiden seurakohtainen
kustannusvaikutus vuositasolla. Joensuun Pyöräilijät voi hyväksyä myös Suomen
Pyöräilyltä muun kuin ehdotetun hinnoittelumallin, kun siinä huomioidaan
jäsenseurojen koko, jotta jäsenmaksu skaalautuu seuran kokoluokan mukaan.

Ehdotus keskusteltiin läpi jäsenmaksuasian yhteydessä. Asia käsitellään kevätkokouksessa
uuden hallituksen esityksen mukaan.

o Joensuun Pyöräilijät ry ehdottaa, että SM-kisojen säännöt yhtenäistetään kohdan 5.4
Maraton mestaruuskilpailut (XCM) osalta vastaamaan kohtaa 5.1 Maastoajo (XCO)
M/N16, M/N14 ja M/N12 ikäluokkia koskien. Mikäli on tarpeen muuttaa kohdan 5.4
määritelmää mestaruuskilpailun vähimmäismatkasta, niin siihen tehdään
ikäluokkakohtaiset lisäykset, jos tämä on nykyisten ja UCI:n sääntöjen puitteissa
mahdollista.
Pasi Juntunen ei kannata ehdotusta, vaan pyytää keskustelun siirtämistä MTB
seurafoorumiin.
Tuomas Turunen tarkentaa, että maraton-säännöt ovat yli 19-vuotiaille, sen takia
ylläoleva kohta on voimassa kuten yllä lukee.
Siirretään asia kevätkokoukseen, johon asia tuodaan maastopyöräseurafoorumista
maastopyöräseurojen yhteisen näkemyksen pohjalta.
Immo Laine huomauttaa, että SM sääntöjä ei voida käsitellään kevätkokouksessa.
Vuosikokouksen päätöksellä SM sääntöjä voidaan muuttaa kevätkokouksessa tähän
kokoukseen tuotujen esitysten osalta.

o Joensuun Pyöräilijät ry ehdottaa, että Suomen Pyöräily ry:n vuosikokouksiin
osallistuminen tehdään mahdolliseksi myös etäyhteyden kautta. Nykyisellä
toimintamallilla pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimivien seurojen on haasteellista
päästä osallistumaan vuosikokouksiin sekä sitä kautta vaikuttamaan tasavertaisesti
Suomen Pyöräilyn toimintaan. Etäyhteyden avulla osallistuminen olisi myös suotavaa
COVID-19 pandemia huomioiden. Ehdotus etäyhteydellä osallistumisesta aiheuttaa
tarpeen muuttaa Suomen Pyöräily ry:n sääntöjä, jotta etäyhteyden kautta
osallistuminen ja äänioikeuden käyttö Yhdistyslain 503/1989 17§:n, 24§:n & 30§:n
mukaisesti on mahdollista. Tarkempi kuvaus sääntöjen muuttamisesta on toimitettu
liitteenä (liite 2).
Hallitus ehdottaa että sääntöihin laitetaan seuraava teksti:
"SPn hallitus päättää etäosallistumismahdollisuudesta liiton kokouksiin.
Etäosallistuminen SPn kokouksiin on mahdollista teknisen apuvälineen avulla, mikäli
hallitus on ilmoittanut etäosallistumisesta kokouskutsussa ja antanut ohjeet
osallistumisesta. Tekninen apuväline voi olla esimerkiksi reaaliaikainen kuva- ja
ääniyhteys. Etäyhteydellä kokoukseen osallistuvalta on pystyttävä varmistamaan
henkilöllisyys vastaavalla varmuudella kuin fyysiseen kokoukseen osallistuvalta."
Hallituksen ehdotus hyväksytään yksimielisesti

o Joensuun Pyöräilijät ry ehdottaa, että Suomen Pyöräily ry ottaa käyttöön jäsenseurojen
yhteisen sähköisen kanavan viestintään sekä keskusteluun vuoden 2021 alusta alkaen,
jotta vuorovaikutusta sekä jäsenseurojen osallistumista Suomen Pyöräilyn toimintaan
voidaan kehittää nykyisestä.

Jorma Paakkari vastaa hallituksen olevan asiasta samaa mieltä ja kehittämisen tarve
tunnistettu. Viestintä tulee paranemaan ja säännöllistymään ensi vuonna uuden
liittosihteerin palkkaamisen myötä.
Hallitus ehdottaa, että uusi hallitus valmistelee viestinnästä (liiton sisäinen ja ulkoinen)
esityksen kevätkokoukseen 2021. Myös ennen kevätkokousta viestintää pyritään
tehostamaan.
Hallituksen ehdotus hyväksytään

10.2.
10.3.

Korson Kaiun ehdotukset

o

Esitämme SM ja ISM luokkiin muutoksia ja lisäyksiä:
Ehdotetaan, että poistetaan säännöistä "Luku V Maastopyöräily" osiosta "5.1
Maastoajo (XCO)" lause "Mestaruuskilpailussa saa osallistua useampaan luokkaan vain,
jos kysymyksessä on eri lähtö." ja mennään kohdan 1.2 osanottorajoitusten mukaisesti
myös maastopyöräilyssä ("Ikään perustuvien luokkien ajajat voivat osallistua omaan tai
omaa luokkaa seuraavaan vaativampaan luokaan, alla olevaa U23 ja Elite poikkeusta
lukuun ottamatta.").

o

Ehdotetaan, että muutettaisiin XCO:ssa U23 ja Elite luokkia lähtöjä ja palkitsemista niin
kuin ne ovat jo nyt maantiellä ja aika-ajossa. Eli U23 ja Elite ajavat saman matkan ja
lähtevät maantiellä yhtä aikaa, U23 palkitaan erikseen ja lähdön kolme nopeinta
palkitaan Eliten luokan SM-mitalilla. Perustelu:
• Tämä poistaisi SM-kilpailussa luokkien valinnan U23 ja Eliten välillä. U23 luokan
kilpailijat saavat käyttöönsä Elite luokassa saadut UCI pisteet ja tällä on suuri
vaikutus niille U23 luokan urheilijoille valitaan U23 arvokisoihin.

o

Ehdotetaan, että lisättäisiin Cyclo Crossiin M/N40 luokat. Perustelu:
• Tämä on selvä puute kun harrastemäärät lisääntyy ja esim. M/Elite ja M50 välissä ei
ole toista luokkaa ja naisissa vain Elite luokka mukana.

o

Ehdotetaan että lisätään XCM SM-kilpailuihin N40 luokka. Perustelut:
• miehillä on jos veteraani M40 ja M50 luokat.

o

Ehdotetaan, että U19 naiset ajavat naisten lähdön mukana kuten Tanskassa on tehty
monen vuoden ajan. Perustelut:
• Matka saadaan sopimaan kummallekin luokalle (U19 naisten matka maksimiin ja
naisten matka sääntöjen sallimaan minimiin)
• U19 naisissa ei ole ollut viime vuosina kun muutamia osallistujia, joten kilpailulliset
edellytykset eivät täyty (jaetaan varmoja mitaleita)
• Tasoerot ovat U19 lähdössä suuret samoin kuin naistenkin lähdössä ja mitä
todennäköisimmin kilpailutapahtumasta muodostuu mielekkäämpi lähdön U19
kuskeille sekä ”elite” kuskeille

Vuosikokouksen päätöksellä SM sääntöjä voidaan muuttaa kevätkokouksessa tähän
kokoukseen tuotujen näiden esitysten osalta.

10.4.

Muut asiat
Seppo Kapanen esittää vanhojen SM-mitaleiden käyttöönottamista. Lisäksi Kapanen
toivoo että hänet valittaisiin Nuorten Olympiaurheilijaryhmän 2022 vetämiseksi.
Asia on hallituksen päätösvallan alainen asia – ei siis vuosikokousasia. Hallitus kirjaa
esitykset ylös.
Harri Koponen kiittää menneestä kaudesta. Hän lupaa olla mukana sponsorihankinnassa
jatkossakin. Lisäksi Koponen pyytää seuroja kiittämään erikseen Esa Högnäsbackaa
ansiokkaasta työstä liiton talouden nostamisesta vahvaksi.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Patrick Wackström päättää kokouksen klo 14.28

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

Pasi Juntunen
Korson Kaiku

Tuomas Turunen
CCH

