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KOKOUSAIKA: 20.4.2020, klo 17:00 –  

KOKOUSPAIKKA: Valimotie 10, kokoushuone Barcelona, 6. krs 

 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 

 

2. KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. 

Paikalla: 

Harri Koponen 

Katariina Laakkonen 

Juha Aintila 

Jorma Paakkari 

Jukka Heinikainen 

Harri Syrjä 

Tommi Eklund 

Esa Högnäsbacka, sihteeri 

 

Päätös: Kokous päätösvaltainen  

 

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin  

 

4. TOIMINNANJOHTAJAN ILMOITUSLUONTEISET ASIAT 

• Jäsenmaksun on suorittanut yhteensä 71 seuraa, laskutettu 103 seuraa 

 

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  

 

6. TILINPÄÄTÖS 2019 

Suomen Pyöräilyn tilipäätös on laadittu ja hallituksen tulisi hyväksyä se ennen kuin se toimitetaan 

tilintarkastajalle.  

 

Päätös: Tilinpäätös hyväksytty  

 

7. LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN YLEISAVUSTUSTEN KRITEERIUUDISTUS 2021 

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämien liikuntajärjestöjen valtionavustuksien arviointiperustei-

siin tulee muutoksia 2021 lähtien, kun arviointiin lisätään toiminnan eettiset kriteerit. Olympiakomi-

tea järjestää infotilaisuuden keskiviikkona 22.4.2020 asiasta. Paikalla on myös OKM:n edustajat, jotka 

kertovat tilaisuudessa avustuskriteerien taustoista ja muutoksen aikataulusta. 

 

Päätös: Merkitään tiedoksi  

  



Suomen Pyöräily ry Esityslista 4/2020 Sivu 2 / 3 
Hallitus 20.4.2020   

 
 

 

8. SM-VIIKKO 2021 

SM-viikko tullaan järjestämään Salossa 1.-4.7.2021 ja järjestäjä (KOKO) haluaa sitovat ilmoittautumi-

set OK:n jäsenjärjestöiltä viimeistään huhtikuun 2020 loppuun mennessä. Järjestäjä piti suunnittelu-

kokouksen, mutta viitteitä/lupauksia siitä, että kilpailut televisioidaan 100% varmuudella, ei voitu an-

taa. Ensi vuosi tullee olemaan hyvin haasteellinen YLE:n televisioinnin osalta, koska ensi kesän ohjel-

mistossa on olympialaiset sekä jalkapallon EM-kilpailut. 

 

Päätös: Asiaan palataan 2021  

 

9. MESTARUUSPAITOJEN JAKO 

Hallitus käsitteli asiaa viime kokouksessa ja pyysi HPY:tä antamaan oman näkemyksen, mille sarjoille 
ja lajeille annetaan ns. mestarinpaita. HPY on kokouksessaan 20.3.2020 käsitellyt asiaa ja ehdottaa 
seuraavaa: ”Mestarinpaita on podium paita, jota ei anneta urheilijalle omaksi, vaan ainoastaan pal-
kintojen jaon ajaksi. Urheilijalla on oikeus teettää itselle mestarin paita ja käyttää sitä sääntöjen salli-
missa kilpailuissa. Mestarin paita lainataan Suomen mestarille palkintojenjaon ajaksi UCI:n MM-la-
jeissa” (Liite XX). Käytäntö on ollut kirjava ja siksi on hyvä, että asiasta tehdään päätös ja tästä tiedo-
tetaan urheilijoita. Järjestävä seuraa on laskutettu 60 euroa paidalta ja monen mestaruuslajin osalta 
tästä aiheutuu merkittävä kustannuserä järjestäjälle. 
 
Päätös: Mestaruuspaitojen käytäntö muutetaan HPY:n esityksen mukaiseksi 

 
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. Oikeastaan kyse on rahasta, koska ilmoittivat, että lajin kor-

kean kulurakenteensa takia tämä ei ole heille järkevää liiketoimintaa. He myös ehdottavat, että laadi-

taan sopimus, jossa sovitaan esimerkiksi kulujen jakamisesta. Olen heiltä tiedustellut, minkälaisista 

summista puhutaan, mutta vastausta en ole heiltä saanut.  

 

Päätös: Hyväksytään yhteistyöasiakirja Vierumäen Urheiluopiston kanssa 

 Nuorisoyksikkö, voi päättää asiasta, kun saavat tiedon kustannuksen suuruudesta ja haluaako 

se tukea yläkoululeiritystä omasta budjetista. Sopimuksen hyväksyy hallitus. 

 

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 pyör Suomen Pyöräilyn sääntöjen mukaan edustus-

oikeudensiirrot on tehtävä viimeistään 30. marraskuuta edeltävänä vuonna. Liiton nettisivuilla on tie-

dotettu edustusoikeuden siirroista sekä niiden määräajoista. Viime kokouksessa hallitus hyväksy 

määräaikaan mennessä ilmoitetut edustusoikeudensiirrot, mutta tämän jälkeen on muutama henkilö 
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tiedustellut mahdollisuutta edustusoikeuden siirtoon. Kyseessä on ollut harrastajia, mutta myös nuo-

ria pyöräilijöitä. Syy edustusoikeudensiirtoon on ollut esimerkiksi seuran hyvin heikko taloudellinen 

tila, joka ei mahdollista urheilijan kulujen (ilmoittautumismaksut ym.) maksamista. Korona-viruksen 

takia näyttää vahvasti silta, että kauden kotimainen kilpailukausi siirtyy, joten tämän takia olisi mah-

dollista jatkaa edustusoikeuden siirtoa maaliskuun loppuun saakka. Siirtyvän urheilijan on saatava 

edustamaltaan seuralta vapautusilmoitus. Hallitus päätti kokouksessaan 16.3.2020, että edustusoi-

keuden siirto olisi mahdollinen ilman erillistä määräaikaa ja, että edustusoikeuden siirto säännöissä 

viimeisen päivämäärän jälkeen perittäisiin korotettu rekisteröintimaksu.  

 

Edustusoikeuden siirto ilman aikarajaa, aiheuttaa ongelmia ennen kaikkea tuomarityöskentelyssä, 

koska lisenssirekisterin tulee olla ajantasainen. Hallituksella on mahdollisuus päättää edustusoikeu-

den siirrosta em. päivämäärän jälkeen urheilullisin perustein.  

 

Päätös: Edustusoikeuden siirto on mahdollinen 31.5.2020 saakka, sillä edellytyksellä että siirtyvä ur-

heilija saa vapautuksen edustamaltaan seuralta. Lisenssi saaminen edellyttää, että seura on 

maksanut jäsenmaksun. 

 

12. SUOMEN PYÖRÄILYN KEVÄTKOKOUKSEN PITÄMINEN 

Hallitus on aikaisemmin päättänyt, että kevätkokous pidettäisiin lauantaina 18. huhtikuuta 2020. Hal-

lituksen päätös kieltää isommat kokoontumiset ainakin 13 toukokuuta 2020 saakka. SP:n sääntöjen 

mukaan kevätkokous on pidettävä viimeistään huhtikuun aikana. Samoin säännöissä mainitaan, että 

kokouskutsu on toimitettava viimeistään kuukausi ennen kokousta. Kokouksen ajankohdan siirtämi-

sestä päättää hallitus. Käytännössä sääntömääräinen kokous voidaan siirtää säännöissä määrättyä 

aikaa myöhemmäksi, jos sen pitämisen arvioidaan aiheuttavan terveydelle vaaraa. Tällöin lähtökohta 

on se, että terveyden suojaaminen on vahvempi arvo, kuin yhdistyksen sääntöjen määräys kokouk-

sen pitoajasta 

 

Jotta jäsen voi osallistua Suomen Pyöräilyn liittokokoukseen tulee jäsenmaksu olla maksettu maalis-

kuun loppuun mennessä (SP §9). Tämän lisäksi säännöissä määrätään, että oikeus lähettää yksi (1) 

valtakirjalla äänioikeutettu edustaja, sekä enintään kolme (3) lisäedustajaa, joilla on läsnäolo-oikeus.  

 

Päätös: kevätkokous pidetään mahdollisimman pian, kun valtioneuvosto on päättänyt kokoontumis-

rajoitusten päättymisestä. Kevätkokouksen päivämäärän päättää hallitus myöhemmin.  

 

13. HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS 

 

Päätös: Hallituksen seuraava kokous on maanantaina 11. toukokuuta 2020, alkaen klo 17. 

 

14. MUUT ASIAT 

 

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


