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KOKOUSAIKA: 16.3.2020, klo 17:00 –  

KOKOUSPAIKKA: Valimotie 10, kokoushuone Barcelona, 6. krs 

 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 

 

2. KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. 

Paikalla: 

 

Katariina Laakkonen 

Juha Aintila 

Jorma Paakkari 

Jukka Heinikainen 

Harri Syrjä 

Tommi Eklund 

Esa Högnäsbacka, toiminnanjohtaja (oto), sihteeri 

 

Päätös: Kokous päätösvaltainen. Katariina Laakkonen toimii puheenjohtajana 

  

 

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

 

Päätös: Hyväksyttiin esityslista 

 

4. TOIMINNANJOHTAJAN ILMOITUSLUONTEISET ASIAT 

• Lisenssejä kilpailukaudelle 2020 on lunastettu per 15.3.2020, yhteensä 287 kpl (347 kpl)  

• OK:n myöntämät tehostamistuet vuodelle 2019 on maksettu urheilijoille ja raportoitu OK:lle, vii-

meinen erä 4/4 maksettu liitolle 

• Vuoden 2020 jäsenmaksut laskutettu, yhteensä 104 seuraa 

• Olympiajoukkueen urheilijavalintapäivät ovat 21.4, 5.5, 2.6 ja 6.7.2020 (jos Korona-pandemia ei 

aiheuta muutoksia) 

• OKM on myöntänyt Suomen Pyöräilylle toimintatukea, yhteensä 175.000€. Ensimmäinen erä on 

maksettu ja toinen erä maksetaan elokuussa 

 

Päätös: Merkitään tiedoksi  

 

5. SUOMEN PYÖRÄILYN TALOUDELLINEN TILANNE  

Liitteessä XX on laskelma tämän vuoden kassatilanteesta sekä Suomen Pyöräilyn että Suomen Pyörä-

urheilu Oy:n osalta. 

 

Päätös: Taloustilanne suunnitelman mukainen. Päätettiin poistaa vanhentuneita saatavia vuosilta 

2017,2018,2019.   
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6. SUOMEN PYÖRÄILYN HALLINNON ORGANISOINTI (KÄSITELTIIN VIIME KOKOUKSESSA) 

Suomen Pyöräilyn hallinnossa ei ole vakinaista työtekijää, vaan hallinnolliset tehtävät on hoitanut toi-

minnanjohtaja (oto) sekä yksi tuntityöntekijä. Näiden lisäksi hoitaa yksi henkilö tuntipalkalla lisenssi-

korttien valmistuksen sekä niiden postituksen. Hallitus on valittu neljäksi vuodeksi ja meneillään 

oleva vuosi on toimintakauden viimeinen. Seuraavassa syyskokouksessa valitaan uusi hallitus ja olisi 

toiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeää, että nykyinen hallitus luovuttaa uudelle hallitukselle liiton 

toiminnan ”hyvässä kunnossa”. Tällä tarkoitan, että liiton hallinto on järjestetty niin, että toimintaan 

ei tule katkoja. 

Jotta liiton hallinto voidaan järjestää järkevällä tavalla, tulisi hallituksen päättää kuinka toiminta orga-

nisoidaan pitkäjänteisesti.  

 

Päätös: Laitetaan toimistyöntekijän paikka hakuun. Jorma ja Katariina vastaavat valmisteluista.  

 

 

7. SUOMEN PYÖRÄILYN YKSIKÖIDEN NIMEÄMINEN 

Suomen pyöräily on organisoitu kahteen yksikköön; nuoriso- ja huippupyöräily-yksikköön. Näiden 

kahden lisäksi toimii sääntö- ja tuomarivaliokunta. Hallituksen tehtävänä on nimetä henkilöt edellä 

mainittuihin yksiköihin. Huippupyöräily-yksikön alaisuudessa toimii myös eri lajijaostoja. 

 

Nuorisoyksikkö 

• Katariina Laakkonen, puheenjohtaja 

• Tommi Eklund 

• Seppo Kapanen 

• Vesa Laapas 

 

Huippupyöräily-yksikkö 

• Jukka Heinikainen, puheenjohtaja 

• Mika Simola 

• Ilpo Kyllönen 

• Tommi Martikainen 

• Juho Suikkari 

 

Master-jaosto 

• Beni Kauhanen, puheenjohtaja 

• Anssi Rinne, IK-32 

• Markus Leppänen, CCH 

• Petri Räsänen, Kaupin Kanuunat 

• Tuomo Sibakov, TVC (mastereiden tempo-cupin koordinaattori) 

 

Päätös: Kokoonpano vahvistettu  

 

8. LISENSSIJÄRJESTELMÄN KONFIGURAATIO SUOMISPORT => UCI 

Tämänhetkinen käsityksemme on, että henkilön oletuksena Suomisportissa olevia tietoja voidaan 

täydentää liittokohtaisilla parametreillä ja tällä tavalla kattaa tarvitsemanne tiedot per lisenssiurhei-

lija. UCI:n rajapintaspesifikaatio näytti tutkittaessa siltä, että tarvittavat tiedot voidaan siirtää järjes-

telmien välillä - joten uskomme, että tämä onnistuu. Lopullinen varmuus siitä, kuten myös mahdolli-

sista konfliktitilanteista, saadaan kun integraatiota toteutetaan. Konfliktilla tarkoitan esimerkiksi ti-

lannetta, jossa käyttäjällä onkin jo UCI:n järjestelmässä ID, mutta Suomisportissa siitä ei ollut tietoa, 

jne. 
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Näitä asioita on todella hankala, ellei jopa mahdoton, selvittää 100% varmuudella pelkästään tutki-

malla määrittelydokumentteja, vaan asioita pitää kokeilla käytännössä - joka on toteutustyötä. Ehdo-

tan siksi, että käynnistämme projektin niin, että pyrimme selvittämään mahdolliset ongelmakohdat 

aivan aluksi, jolloin mikäli esille tulisi jostakin syystä ylitsepääsemättömiä esteitä, maksaisitte vain 

siihen asti tehdystä työstä. 

 

Kustannus integraation toteutukselle: 

Suomisportin oheen rakennettu integraatiopalvelu hakee ajastetusti (esimerkiksi kerran vuorokau-

dessa) uusimmat ostetut pyöräilyn kilpailulisenssit sekä niihin liittyvät liikkujat. Mikäli liikkujilla on jo 

Suomisportissa UCI ID päivitetään käyttäjän ja lisenssin tiedot UCI:in. Mikäli liikkujalla ei ole UCI ID:tä, 

luodaan uusi käyttäjä UCI:in, lähetetään hankitun lisenssin tiedot UCI:in sekä tallennetaan UCI:n pa-

lauttama uusi UCI ID Suomisportiin kyseiselle liikkujalle.  

 

Samalla ajastettuna tarkistetaan onko UCI ID:n omaavan liikkujan perustietoja muuttunut (esim suku-

nimi, osoite, jne), jolloin päivitetään tällaisen liikkujan tiedot UCI:in. 

Ajastuksen lopuksi lähetetään Suomen Pyöräilyn edustajalle koostesähköposti, josta käyvät ilmi 

UCI:in viedyt henkilöiden ja lisenssien tiedot sekä mahdollisesti UCI:n järjestelmän palauttamat vir-

heet.  

Asiat, joihin Suomisportin ja UCI:n välisessä integraatiossa tulee kuitenkin varautua:  

• Liikkujan luominen/muokkaaminen UCI:iin ei välttämättä aina onnistu. 

• Lisenssin luominen UCI:iin ei välttämättä aina onnistu. 

• UCI ID on luotu käyttäjälle, jolla onkin jo olemassa oleva UCI ID. 

Yllä mainitut poikkeustilanteet vaativat todennäköisesti Suomen Pyöräilyn toimijalta manuaalista 

työtä joko UCI:n tai Suomisportin käyttöliittymän kautta. Näitä ei integraatiolla voi helposti tai ollen-

kaan ratkaista. 

 

Arvioitu työmäärä, 20 htp, noin 12.600 eur (alv 0%)  

 

Päätös: Tehdään integraatio osana Suomisportin käyttöönottoa. Ensimmäisessä vaiheessa otetaan 

Suomisport käyttöön (seurat sisään). Syksyllä integraatio. 2020 lisenssit ostetaan Hobbydeed:n 

kautta.  

 

9. MAAJOUKKUASUJEN JA MESTARUUSPAITOJEN HANKINTA 

 
Mestarinpaidat, joita jaetaan Suomen mestareille, käsitellään seuraavassa kokouksessa. HPY käsitte-
lee asiaa omassa kokouksessaan. He saavat pohtia, mille luokille ja lajeille mestarinpaita jaetaan. 
 
Päätös: Merkitään tiedoksi 
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10. VIERUMÄEN URHEILUOPISTON JÄRJSETÄMÄ YLÄKOULULEIRI 

Vierumäen Urheiluopisto on järjestänyt monena vuonna yläkoululeirin, joka on suunnattu 13-16 vuo-

tiaille eri urheileville nuorille. Pyöräilijöitä on ollut mukana vuosittain 20-25 ja paikalla on ollut lajival-

mentaja sekä Urheiluopiston puolelta ohjaajia. Leirit ovat torstaista sunnuntaihin ja näitä leirejä on 

järjestetty vuoden aika neljä. Pyöräilyn lajivalmentajana on toiminut Jarmo Sorsa. Osallistujat ovat 

maksaneet itse kulunsa, jotka ovat n. 270€/leiri. Pakettiin kuuluu majoituksen lisäksi ruokailu sekä 

ohjaus. 

Vierumäen Urheiluopisto on lähestynyt Suomen Pyöräilyä ja on ilmoittanut, että meillä ei ole yhteis-

työsopimusta, jonka haluaisivat tehdä.  

 

Päätös: Katariina valtuutettu neuvottelemaan Vierumäen kanssa. 

 

11. EDUSTUSOIKEUDEN SIIRTOJEN HYVÄKSYMINEN 

Suomen Pyöräilyn sääntöjen mukaan edustusoikeudensiirrot on tehtävä viimeistään 30. marraskuuta 

edeltävänä vuonna. Liiton nettisivuilla on tiedotettu edustusoikeuden siirroista sekä niiden määrä-

ajoista. Viime kokouksessa hallitus hyväksy määräaikaan mennessä ilmoitetut edustusoikeudensiir-

rot, mutta tämän jälkeen on muutama henkilö tiedustellut mahdollisuutta edustusoikeuden siirtoon. 

Kyseessä on ollut harrastajia, mutta myös nuoria pyöräilijöitä. Syy edustusoikeudensiirtoon on ollut 

esimerkiksi seuran hyvin heikko taloudellinen tila, joka ei mahdollista urheilijan kulujen (ilmoittautu-

mismaksut ym.) maksamista. Korona-viruksen takia näyttää vahvasti silta, että kauden kotimainen 

kilpailukausi siirtyy, joten tämän takia olisi mahdollista jatkaa edustusoikeuden siirtoa maaliskuun 

loppuun saakka. Siirtyvän urheilijan on saatava edustamaltaan seuralta vapautusilmoitus.  

 

Päätös: Seuran vaihto mahdollinen 30.11. nykyisten sääntöjen mukaisesti. Tämän jälkeen kustannus 

siirrosta 100 EUR (+uuden lisenssin tekeminen). Siirto edellyttää kummankin seuran hyväk-

syntää.  

 

12. VALINTA EM-KILPAILUIHIN MTB 

 

HPY esittää Sini Alusniemeä valittavaksi XCO EM-kilpailuihin, jotka järjestetään Graz-Stattegissa, Itä-

vallassa. Sini sijoittui viime vuonna samassa kilpailussa neljänneksi. 

 

Päätös: Hyväksytään esitys  

 

13. SUOMEN PYÖRÄILYN KEVÄTKOKOUKSEN PITÄMINEN 

Viime kokouksessa päätettiin, että SP:n kevätkokous pidetään lauantaina 18. huhtikuuta 2020 klo 

11:00 Sporttitalolla Valimotiellä. Korona-viruksen takia on AVI suositellut, että myös pienemmistä 

kokoontumista kuin 500 henkilöä luovuttaisiin ja luultavasti tulee jäsenien keskuudesta kyselyjä, 

voiko osallistua kokoukseen etänä. Jotta jäsen voi osallistua Suomen Pyöräilyn liittokokoukseen tulee 

jäsenmaksu olla maksettu maaliskuun loppuun mennessä (SP §9). Tämän lisäksi säännöissä määrä-

tään, että oikeus lähettää yksi (1) valtakirjalla äänioikeutettu edustaja, sekä enintään kolme (3) lisä-

edustajaa, joilla on läsnäolo-oikeus.  

 

Jos jäsenet saavat osallistua etänä liittokokoukseen: 

• kuinka kontrolloidaan, kuka osallistuu kokoukseen etänä 

• kuinka järjestetään mahdollinen äänestys  
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Päätös: Kevätkokous esitetään alustavasti siirrettäväksi 23.5.2020 huomioiden valtioneuvoston aset-

tamat poikkeustilanteet johtuen korona viruksesta.  

 

 

14. MUUT ASIAT 

 

Päätös: Korona tiedottaminen. Liitolta tulee suositukset. Katariina valmistelee esityksen. 

 

15. HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS 

 

Päätös: Seuraava kokous 20.4.2020  

 

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


