
    
PÖYTÄKIRJA 

 
SUOMEN PYÖRÄILY RY:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTLIITTOKOKOUS 
 
Aika: Lauantaina 24.4.2021 klo 12:00-15:21 
 
Paikka:  Teams-kokous  
 

1. Kokouksen järjestäytyminen 
1.1. Suomen Pyöräily ry:n hallituksen puheenjohtaja Jarmo Lindberg avasi kokouksen 
1.2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Ahtosalo 
1.3. Kokouksen sihteeriksi valittiin Marja Koponen 
1.4. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tommi Eklund ja Tuomas Turunen  

 
2. Edustettuina olevat jäsenseurat ja äänimäärät sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus 

2.1. Todettiin edustettuina olevat jäsenseurat ja niiden äänimäärä 
Paikalla 43 seuraa, äänimäärä 134 ääntä 
2.2 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 
3. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään 

tilinpäätöksen vahvistamisesta 
Suomen Pyöräilyn vuoden 2020 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto 
esiteltiin ja tilinpäätös vahvistettiin. 

 
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille 

Hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. 
 

5. Seurakyselyn tulokset 
Jorma Paakkari esitteli seurakyselyn tulokset. 
Vastauksia seurakyselyyn saimme 13 kpl. Seurakyselykäytäntöä tullaan jatkamaan. 

 
6. Suomen Pyöräily vuosina 2021-2024 

 
Missio:  

Olla toimija, joka tekee pyöräilystä entistä halutumman urheilu- ja liikuntamuodon. 

Visio: 

Olla jäsenmäärältään merkittävästi nykyistä suurempi, kilpailullisesti menestyvä ja hyvin 
resurssoitu urheilujärjestö. 

Arvot: 

Kunnioittaen 

Kunnioita lajia, itseäsi, kanssakilpailijoita, valmentajia, tuomareita ja kaikkia lajin parissa toimivia. 

 



    
Yhdessä 

Pyöräily on kaikille. Pyöräilyn parista löytyy paikka jokaiselle. Yhdessä kehitämme, kehitymme ja 
menestymme. 

Vastuullisesti 

Toimi vastuullisesti lajia, pyöräily-yhteisöä ja ympäristöä kohtaan. 

Ilo 

Pyöräily on iloinen asia. 

Jorma Paakkari esitteli Suomen Pyöräilyn tulevaisuuden näkymät: 
• Strategisista toimenpiteistä tullaan keskustelemaan kesän- ja syksyn aikana jäsenseuroille 

järjestettävissä alueparlamenteissa 
• Alueparlamenteissa keskustellaan muun muassa sääntömuutos- ja 

jäsenmaksumuutostarpeista 
• Alueparlamentit järjestetään fyysisesti tai etänä, päätös tehdään myöhemmin 

 
Tommi Eklund antoi tilannekatsauksen nettisivu-uudistuksesta. Uudistetuilla sivuilla on 
huomioitu saavutettavuusdirektiivi.  

 
7. Suomen Pyöräilyn sääntöihin ehdotettavat muutokset 

 
Suomen Pyöräilyn hallituksen esitys sääntömuutoksesta hyväksyttiin. Uusi sääntö on:  
 
6§ 
Suomen Pyöräily ry:n tukijäseneksi voidaan hyväksyä yksityiset henkilöt, yhteisöt ja säätiöt. 
 
Suomen Pyöräilyn hallitus esitti sääntömuutosta: 
 
10§  
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. 

Joensuun Pyöräilijät ry teki vastaehdotuksen: 
 
Etäosallistuminen SPn kokouksiin on mahdollista teknisen apuvälineen avulla. Tekninen 
apuväline voi olla esimerkiksi reaaliaikainen kuva- ja ääniyhteys. Etäyhteydellä kokoukseen 
osallistuvalta on pystyttävä varmistamaan henkilöllisyys vastaavalla varmuudella kuin fyysiseen 
kokoukseen osallistuvalta. 

Joensuun Pyöräilijöiden ehdotus voitti 90 - 27. 



    
 
Muutetaan sääntömuutoksen Joensuun Pyöräilijöiden ehdottamaan muotoon. Uusi sääntö on: 
Etäosallistuminen SPn kokouksiin on mahdollista teknisen apuvälineen avulla. Tekninen 
apuväline voi olla esimerkiksi reaaliaikainen kuva- ja ääniyhteys. Etäyhteydellä kokoukseen 
osallistuvalta on pystyttävä varmistamaan henkilöllisyys vastaavalla varmuudella kuin fyysiseen 
kokoukseen osallistuvalta. 

 
8. Käsitellään muut jäsenten esittämät asiat 
Käsiteltiin kevätkokoukselle käsiteltäväksi esitetyt määräpäivään mennessä lähetyt esitykset: 

 
Korson Kaiku ry:n ehdotukset 

 
Esitämme SM ja ISM luokkiin muutoksia ja lisäyksiä: 

1. 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."). 
 
Päätös: Hyväksyttiin Korson Kaiun esitys. 
 

2. 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.  
 
Päätös: Hyväksyttiin Korson Kaiun esitys.  
 

3. Ehdotetaan, että lisättäisiin Cyclo Crossiin M/N40 luokat.  
 
Päätös: Hyväksytään Korson Kaiun esitys. 
 

4. Ehdotetaan että lisätään XCM SM-kilpailuihin N40 luokka.  
 
Päätös: Hyväksytään Korson Kaiun esitys. 
 

5. Ehdotetaan, että U19 naiset ajavat naisten lähdön mukana kuten Tanskassa on tehty 
monen vuoden ajan.  
 
Päätös: Korson Kaiku tarkentaa esitystä ja palaa mahdollisesti tarkennetun ehdotuksen 
kanssa syyskokouksessa. 

 



    
6. Ehdotus jäsenmaksuksi 

 
Perusmaksu 1000 EUR 
-J * 30 EUR 
-PLS * 100 EUR (100 EUR/tapahtuma) 
-VKL * 200 EUR (200 EUR/tapahtuma) 
= Lopullinen summa 
 
J = Junioreiden määrä seurassa 
PLS = tapahtuma perjantaina, lauantaina tai sunnuntaina 
VKL = viikonlopun kestävä tapahtuma 
 
Päätös: Korson Kaiku veti ehdotuksen jäsenmaksun määräytymisestä pois. 

 
Terva-ajot ry:n ehdotus 

Terva-ajot ry esittää maantiekilpapyöräilyn 7.8.2021 ajettaviin SM kortteleihin lisättäväksi 
myös juniorisarjat SM statuksineen. Samalla se voisi olla Kultainen Kampi -osakilpailu. 

Päätös: Terva-ajojen ehdotus SM-sääntomuutoksesta ei ole syyskokoukselta siirtyvä ehdotus, 
joten sitä ei voida käsitellä. Terva-ajojen esitys siirtyy syyskokouksen päätettäväksi. 
Epäviralliset junioreiden SM-kilpailut voidaan järjestää tulevana kesänä.  

Liite 1 Joensuun Pyöräilijät ry:n ehdotukset: 
 
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. 

 
Päätös: Liittokokous ei hyväksynyt ehdotusta. 
 
2. Ehdotus tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä sekä häirintään ja epäasialliseen 

käytökseen puuttumisesta 
3. Ehdotus toimintaohjeiden luomisesta epäasialliseen käytökseen puuttumiseksi 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Selvitetään Suomen Pyöräilyn mahdollisuutta liittyä 
Olympiakomitean keskitettyyn kurinpitojärjestelmään.  



    
 

4. Ehdotus XCM sääntömuutoksesta junioritapahtumassa (ISM-luokkien lisäys) 
 

Päätös: Hyväksytään Joensuun Pyöräilijöiden esitys lisätä ehdotetut 12-16 ISM/SM-sarjat. 
 

Liite 2 Sääntö- ja tuomarivaliokunta STV:n ehdotus/Sääntömuutokset SM-sääntöihin 
 
Päätös: Hyväksytään STV:n ehdotus, jolla mahdollistetaan muutokset SM-sääntöihin myös 
kevätkokouksessa. 
 
Liite 3 Kurinpitosäännöt 
 
Päätös: Hyväksytiin STV:n ehdottamat muutokset kurinpitosääntöihin. 

 
Liite 4 STV:n ehdotus/Muutokset kurinpitosääntöihin 
 
Päätös: STV toimii kurinpitoelimenä liitteen ehdotuksen mukaisesti. 

 
7. Kokouksen päättäminen 

Kokouksen puheenjohtaja Matti Ahtosalo päätti kokouksen klo 15.21. 

 

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat: 
 
Tommi Eklund  Tuomas Turunen 
Hallituksen jäsen  Helsinki Velotour 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
Kokouksessa edustettuina olleet seurat ja äänimäärät: 

 

Seura äänimäärä 
BMX Helsinki 5 
BMX Turku 5 
Cycle Club Helsinki 5 
Cyclos Kuusamo 2 
Gamlakarleby Idrottsförening 5 
Helsinki Velotour 3 
IBD Cycling 5 
Idrottsklubben -32 5 
Inarin Yritys  1 
Joensuun Pyöräilijät 3 
Jurvan Voima 5 
Jyväskylän Pyöräilyseura 5 
Järvenpään Pyöräilijät 4 
Korson Kaiku 5 
Krossikommuuni 2 
Koiviston Isku 5 
Kouvolan Pyöräilijät 2 
Kuopion Pyöräilyseura 2 
Kuusankosken Urheiluseura  1 
Kälviän Tarmo 4 
Mynämäen Toverit  1 
Närpes Kraft 0 
Olutpolkijat 2 
Oulu Triathlon & Cycling  5 
Paksukumi Team  1 
PyöräRinki  3 
Rantapyörä, Kotka  1 
Reactor Stanga Racing 3 
SavoMTB  2 
SKB Racing Triathlon Team  1 
Tampere Bike Club  5 
Tampereen Pyörä-Pojat  5 
Tampereen Yritys  5 
Team Donna Agile  1 
Team Velo Cycling  5 
Terva-ajot 4 
Triathlon Suomi 1 



    
Turun Urheiluliitto  5 
Valkeakosken Maastopyöräilyseura 3 
Vasa Idrottssällskap  2 
Velodrom-Finland  2 
Velo Salo  2 
WMNS CyclingClub 1 
Yhteensä: 43 seuraa 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
LIITE 1 

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. 

 

LIITE 2 

 
14.3.2021 
Suomen Pyöräily ry kevätkokoukselle. 
 
Ehdotus: 
SM-sääntömuutos Luku 1, Yleistä 1.1. 
SM-säännöt 
 
Luku I 
YLEISTÄ 1.1 
Kilpailu Suomen mestaruudesta ja Ikäluokan Suomen mestaruudesta ajetaan lajeissa ja 
luokissa, jotka ovat näiden sääntöjen mukaan hyväksytty mestaruuslajeiksi, riippumatta 
osallistuvien kilpailijoiden tai seurojen määrästä, ellei lajikohtaisissa säännöissä 
jäljempänä muuta ole mainittu. 
Näihin mestaruuskilpailujen sääntöihin voidaan tehdä muutoksia Suomen Pyöräilyn 
syysvuosikokouksessa, jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 kokouksessa edustetusta 
äänimäärästä. 
 
Kyseinen vahvistettu kohta muutetaan seuraavasti. 
Näihin mestaruuskilpailujen sääntöihin voidaan tehdä muutoksia Suomen Pyöräilyn (SP) 
kevät- tai syysvuosikokouksessa tai mikäli UCI muuttaa merkittävästi jotain sääntökohtaa, 
siten, että muutos pitää saada voimaan SM-sääntöihin, eikä voida odottaa vuosikokousta. 
Menetellään seuraavan prosessin mukaan; 
sääntö- ja tuomarivaliokunta (STV) käsittelee UCI:n sääntömuutoksen ja tuo esityksen 
sääntömuutoksesta hyväksyttäväksi SP:n hallituksen seuraavaan kokoukseen. 
Jonka jälkeen sääntömuutos voidaan ottaa käyttöön ilman erillistä vuosikokouksen 
hyväksyntää. SP:n hallituksen ja STV:n pitää tiedottaa tällaisesta muutoksesta 
jäsenseuroja. 
 
Suomen Pyöräilyn kevät- tai syysvuosikokouksessa muutosta pitää kannattaa yli puolet 
annetuista äänistä. 
 
Perustelut SM-sääntömuutokselle. 
 
SM-sääntöjen nykyinen muutosprosessi on liian hidas. 
UCI voi antaa uusia sääntömuutoksia pitkin kuluvaa kilpailukautta. 
Muutokset on UCI:n kannalta otettava kansallisesti käyttöön mahdollisimman pian. 
 
Tällä SM-sääntömuutoksella varaudumme tilanteeseen, jossa UCI muuttaa merkittävästi 



    
jotain sääntökohtaa siten, että se vaikuttaa SM-sääntöihin. 
 
Vanhan käytännön mukaan keväällä voimaan tullut UCI sääntömuutos, näkyy aika monen 
lajin kohdalla vasta seuravan vuoden SM-kilpailuissa. Eli pahimmillaan 1,5 vuotta 
myöhemmin, koska kevään sääntömuutos käsitellään vasta kuluvan vuoden syksyllä, 
jolloin melkein kaikkien lajien SM-kilpailut on jo käyty. Täten sääntömuutos tulisi voimaan 
vasta seuraavana vuonna. 
 
SM-sääntöjen jälkimmäinen kohta on yhdistyslain §27 vastainen. 
Yhdistyksen säännöt §9 SP:n päätöksenteko kohta 6. 
 

 
 
Yhdistyksen (SP) säännöissä määrätään, että päätökseksi tulee se mielipide, jota on 
kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. 
 
Eli yhdistyslain mukaan yhdistys on antanut määräyksen päätöksentekojärjestyksestä. 
 
Tällöin SM-sääntöihin kirjattu määräys ...jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 
kokouksessa edustetusta äänimäärästä. On lain vastainen. 
 
Sääntö- ja tuomarivaliokunnan nimissä 14.3.2021 
Sääntö-ja tuomarivaliokunta / Asko Angervo, TVC Lieto 
Sääntö-ja tuomarivaliokunta / Immo Laine, Mynämäen Toverit ry 
 
LIITE 3 
 
SUOMEN PYÖRÄILY RY 
KURINPITOSÄÄNNÖT 
 
Suomen Pyöräily ry:n liittokokous on XX.X.2021 vahvistanut seuraavat kurinpitosäännöt: 
 
Yleistä 
 



    
1§ Suomen Pyöräily ry (SP), sen toimielimet ja jäsenseurat, sekä näiden toimintaan 
osallistuvat henkilöt ovat velvollisia noudattamaan urheilun piirissä toimiessaan 
urheilun yleisiä eettisiä arvoja, reilun pelin periaatteita, sekä hyvää urheiluhenkeä, 
sekä voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä, sekä liiton päätöksiä. 
 
Näillä kurinpitosäännöillä määritellään näiden ohjeiden, arvojen, sääntöjen ja 
määräysten rikkomisesta aiheutuvat seuraamukset. 
 
2§ Kilpailutoiminnassa noudatettavat kurinpitosäännöt ja seuraamukset on esitetty 
SP:n ja Kansainvälisen Pyöräilyliiton (UCI) kilpailusääntöjen XII osassa ja 
lajikohtaisissa säännöissä. 
 
Antidopingtoimintaa koskevat kurinpitosäännöt on esitetty SP:n ja UCI:n 
kilpailusääntöjen XIV osassa, sekä Suomen urheilun eettinen keskus ry:n (SUEK) ja 
Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöissä. 
 
Muissa kuin edellä mainituissa tapauksissa, kurinpitoseuraamukset määräytyvät 
näiden kurinpitosääntöjen 3-4§ mukaisesti. 
 
Kurinpito kilpailutoiminnan ulkopuolella 
 
3§ Käytettäviä rangaistuslajeja ovat varoitus, sekä määräaikainen tai elinikäinen 
urheilun toimintakielto. SP:n jäsen voidaan myös rangaistuksena näiden sääntöjen 
rikkomisesta erottaa liitosta toimintasääntöjen 6§ mukaisessa järjestyksessä. 
Urheilija- tai muulla sopimuksella voidaan sopia myös muista kurinpidollisista 
seuraamuksista, joihin näitä sääntöjä sovelletaan. 
 
4§ Kurinpitosääntöjen mukaan voidaan rangaista sitä, 

- joka rikkoo liiton sääntöjä tai määräyksiä taikka päätöksiä, jotka on annettu edellä 
mainittujen sääntöjen tai määräysten nojalla 

- joka tahallaan antaa tai yrittää antaa vääriä tai virheellisiä tietoja harhauttaakseen 
liiton toimielimiä 

-  joka vahingoittamistarkoituksessa tahallaan aiheuttaa haittaa liiton tai sen 
jäsenseuran toiminnalle 

-  joka liiton tai sen jäsenseuran järjestämässä toiminnassa käyttää loukkaavaa tai 
halveksivaa kieltä tai eleitä, jotka saattavat loukata muita toimintaan osallistuvia 
henkilöitä tai yleisöä 

- joka liiton toiminnassa tahallaan uhkaa tai loukkaa muiden toimintaan 
osallistuvien henkilöiden fyysistä tai henkistä koskemattomuutta 

- joka liiton tai sen jäsenseuran toiminnassa käyttäytyy lainvastaisesti tai muutoin 
ilmeisen epäurheilijamaisesti. 

 
Sääntö- ja tuomarivaliokunta (STV) 
 
5§ Sääntö- ja tuomarivaliokunta (STV) on SP:n hallituksen nimittämä asiantuntijaelin 
sääntö-, tuomari- ja kurinpitoasioissa. Valiokunnan toimikausi on kalenterivuosi. SP:n 
hallitus nimittää valiokunnan puheenjohtajan ja tämän lisäksi neljästä (4) - 



    
kahdeksaan (8) jäsentä. Valiokunnan jäsenten on edustettava kattavasti 
kilpapyöräilyn eri alalajeja, sekä muuta sen toimialan edellyttämää asiantuntemusta. 
 
6§ Sääntö- ja tuomarivaliokunta (STV) kokoontuu puheenjohtajansa tai, tämän ollessa 
estynyt, SP:n hallituksen puheenjohtajan tai SP:n toiminnanjohtajan kutsusta. 
Valiokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. 
Valiokunnan kokous voidaan järjestää myös sähköisesti. 
 
7§ Sääntö- ja tuomarivaliokunta 

- käsittelee sille toiminta-, kurinpito- ja kilpailusääntöjen mukaisesti kuuluvat asiat 
- vahvistaa kansallisten cup-kilpailuiden säännöt 
- esittää kansallisten mestaruuskilpailuiden tuomarivalinnat SP:n hallitukselle 
- päättää kansallisten cup-kilpailuiden tuomarivalinnoista 
- ylläpitää tuomarikortistoa 
- valvoo tuomareiden, toimitsijoiden, kilpailijoiden ja muiden lisenssinhaltijoiden 

toimintaa ja sääntöjen noudattamista 

- järjestää koulutusta ja neuvontaa sääntö- ja kurinpitoasioissa 
- pitää yllä UCI:n ja SP:n kilpailusääntöjen kansallista säännöstöä 
- toteuttaa UCI:n kilpailusääntöjen muuttumisesta johtuvat sääntömuutokset 

kansallisesti 

- esittää muut kansalliset kilpailusääntömuutokset SP:n hallitukselle ja 
mestaruuskilpailuasioissa edelleen liittokokoukselle. Valiokunnan aloiteoikeus ei 
ole yksinomainen, ts. myös jäsenseurat voivat tehdä ehdotuksia 
sääntömuutoksista liittokokoukselle, kuitenkin siten, että sääntömuutos 
ehdotukseen pyydetään lausunto STV:ltä ennen sen käsittelyä liittokokouksessa. 

- käsittelee muut SP:n hallituksen sille määräämät tehtävät. 
 
Menettely kurinpitoasiassa 
 
8§ Kilpailutoiminnan yhteydessä kurinpitovaltaa käyttää ensisijaisesti kyseisen kilpailun 
tuomarineuvosto ja ylituomari. Ylituomarin on raportoitava (ns. ”ylituomarin raportti”) 
määrätyistä rangaistuksista sääntö- ja tuomarivaliokunnalle (STV) seitsemän (7) 
vuorokauden kuluessa rangaistuksen määräämisestä. 
 
Rangaistuksesta voi tällöin valittaa sääntö- ja tuomarivaliokunnalle (STV) 
kilpailusääntöjen XII osan mukaisesti. 
 
Kilpailutoiminnan ulkopuolella, sekä erityisissä tapauksissa myös kilpailutoiminnan 
osalta kurinpitovaltaa käyttää ensisijaisesti sääntö- ja tuomarivaliokunta (STV). 
Kenellä tahansa on oikeus saattaa kurinpitoasia valiokunnan tietoon kirjallisella 
ilmoituksella sen puheenjohtajalle, SP:n toiminnanjohtajalle tai SP:n hallitukselle. 
Valiokunnan on päätettävä kurinpitomenettelyn mahdollisesta käynnistämisestä 
kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa ilmoituksesta. 
 
9§ Sääntö- ja tuomarivaliokunnan (STV) päätöksistä kurinpitoasioissa voi valittaa 
SP:n hallitukselle. Valitus on tehtävä kirjallisesti kolmenkymmenen (30) 
vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on käsiteltävä 
kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa sen saapumisesta. 



    
 
SP:n hallituksen päätöksestä voi valittaa Urheilun oikeusturvalautakuntaan 
kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa sen tiedoksisaannista. 
 
Valituksista peritään vahvistettu valitusmaksu. 
 
Muu rangaistus kuin rahasakko voidaan väliaikaisesti panna toimeen valituksen 
vireilläolosta huolimatta. 
 
10§ Kurinpitomenettelyssä on sen kohteelle annettava mahdollisuus tulla kuulluksi ennen 
rangaistuksen määräämistä. Kuuleminen voidaan järjestää kirjallisesti annetussa 
vähintään seitsemän (7) vuorokauden määräajassa, kilpailutapahtuman yhteydessä 
pääsääntöisesti tai erityisestä syystä muutoinkin kuitenkin suullisesti. 
 
Erityisestä syystä muu rangaistus kuin rahasakko voidaan väliaikaisesti panna 
toimeen myös ilman kurinpitomenettelyn kohteen kuulemista. Väliaikainen päätös on 
annettava tiedoksi sääntö- ja tuomarivaliokunnalle (STV) viipymättä. 
 
11§ Päätökset kurinpitoasioissa on annettava tiedoksi kurinpitomenettelyn kohteelle sekä 
sen vireille panijalle ja mahdollisille muille asianosaisille. Määrätyt rangaistukset 
annetaan tiedoksi tuomarien intranet sivuilla, sekä SP:n hallitukselle, joka päättää 
niiden julkaisemisesta. 
 
Kurinpitosääntöjen muuttaminen 
 
12§ Näitä sääntöjä voidaan muuttaa liittokokouksen enemmistöpäätöksellä. 
 

LIITE 4 

Asko Angervo / STV 10.2.2021 
SUOMEN PYÖRÄILY RY 
 
Perustelut kurinpitosäännöksille. 
 
Säännöstö on pohjautuu 14.3.2012 Suomen Pyöräilyunionin ry:n liittokokouksen 
vahvistamalle ja hyväksymälle kurinpitosäännöstölle. 
 
Tätä vanhaa säännöstöä on korjattu poistamalla SPU viitauksen ja lisäämällä siihen SP 
viitaukset. Samoin STV viitauksia on painotettu, lisäämällä niitä. 
 
2§ 
UCi on muuttanut kurinpito- ja seuraamussäännöstöään siten, että lajikohtaisiin sääntöihin 
on otettu mukaan rangaistuksia ja seuraamuksia, joita on aiemmin ollut UCI säännöstön 
osassa XII 
 
3§, 4§ 
Tässä säännöstössä on erikseen painotettu kurinpitoa kilpailutoiminnan ulkopuolella. 
Vaikka UCI sääntökirjassakin on kyseiset kohdat olemassa. On näillä pykälillä haluttu 
selventää jäsenille heidän edustavan Suomen Pyöräilyä ja omaa jäsenseuraansa, sekä 
pyöräilyä yleensä. Varsinkin, kun sosiaalinen media pursuaa jokaisesta kännykästä ja 



    
tietokoneesta. Rangaistuslajit on esitelty 3§ ja mahdolliset rikkeet 4§. 
 
5§, 6§, 7§ 
Tässä on esitelty Sääntö- ja tuomarivaliokunta (STV). 
Miten se nimetään, mikä on sen toimikausi ja mitkä ovat sen tehtävät. 
Tehtäviin on tehty pieniä korjauksia, jotka selventävät toimintatapoja. 
 
8§ 
Selventää kilpailun ylituomarin ja STV:n toiminnan suhdetta, sekä osoittaa STV:n valtuudet 
puuttua myös kilpailun ulkopuolella tapahtuviin rikkeisiin, silloin kun se koskee SP:n 
jäseniä. Myös kurinpidollisen prosessin käynnistäminen tulee esille tässä kohdassa. 
 
9§ 
Selventää kurinpito toimien valitusprosessia. 
 
10§ 
Selventää kurinpito toimien kuulemisprosessia. 
 
11§ 
Selventää kurinpitotoimien tiedonantoa. Tähän on jouduttu tekemään muutos GDPR:n 
takia. 
 
12§ 
Selventää prosessin jolla voidaan tehdä muutoksia kurinpitosäännöstöön. 
 
Asko Angervo / STV 10.2.2021 
 
Kurinpitosäännöstö on lyhykäisyydessään erittäin hyvä. Sillä voidaan osoittaa, että SP:n 
jäsen on liiton valvonnan alla myös muulloin, kuin kilpailutilanteessa. Väärinkäytöksellä 
esim. valmennustilanteessa voidaan aiheuttaa lajille ja sen lajiliitolle suurta vahinkoa. Vrt. 
luisteluliiton valmentaja kohu. Negatiivinen julkisuus lajiliitolle voi olla todella iso ongelma 
esim. sponsori, tms. tuki neuvotteluiden alla. 
 
Kurinpitosäännöstö on ainoa säännöstö, jossa esitellään SP:n sääntö- ja 
tuomarivaliokunnan (STV) tehtävät ja toiminta. Tämä selventää SP:n jäsenistölle STV 
toimintaa ja roolia SP:n sisällä. Samoin se selventää tiettyjen prosessien kuvausta liiton sisällä. 
 

 

 


