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SPU:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2017 
 
Aika: Sunnuntai 26.11.2017 klo 10.00 alkaen.  
 
Paikka: Urheilujärjestöjen Toimitalo, Radiokatu 20 00240 Helsinki 
 
1.  KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN  
 

Kokouksen avaus 
 
Julkistetaan: 
Vuoden pyöräilijä  
Vuoden pyöräilyseura  
Vuoden ratapyöräilijä  
Vuoden nuori ratapyöräilijä  
Vuoden ratapyöräilyseura  
Tyttöpyöräilijä  
Poikapyöräilijä  
 
KK seurapalkinto 1) 2) 3)  

 
 Kokouksen toimihenkilöiden nimeäminen 
 
1.1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja 
1.2. Valitaan kokouksen sihteeriksi  
1.3. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi  
1.4. Valitaan ääntenlaskijoiksi  
 
2.  EDUSTETTUINA OLEVAT JÄSENSEURAT JA ÄÄNIMÄÄRÄT 
 

Todetaan edustettuna olevat  jäsenseurat ja yhteenlaskettu äänimäärä  
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  

 
3.  LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUJEN SUURUUS  
 
 Päätetään varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruus sekä uusilta 

jäseniltä perittävä liittymismaksun suuruus.  
 
4.  HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN PALKKIOT  
 

Päätettään mahdollisista hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista 
sekä kulukorvauksista.  

  
5.  TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 
 

Päätetään toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistamisesta vuodelle 2018. 
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6.  TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA  
 
 Valitaan tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja. 
 
7.  JÄSENTEN TAI HALLITUKSEN ESITTÄMÄT ASIAT  
 
 Käsiteltiin kokoukselle esitetyt asiat.  
 
 7.1. NIMENMUUTOS 
  

Hallitus ehdottaa Suomen Pyöräilyunionin uudeksi nimeksi Suomen Pyöräily 
ry:tä. Muutos vaatii kahden peräkkäisen vuosikokouksen hyväksynnän. Asiaa 
käsiteltiin ensimmäisen kerran kevätkokouksessa, jossa esitys hyväksyttiin 
(Markku Tulkki vastusti ehdotusta ja jätti  pöytäkirjaan eriävän mielipiteen). 
Kuullaan hallituksen esitys nimenmuutoksesta ja päätetään sen hyväksymi-
sestä. 

 
 7.2 CCH:n ehdotus Rata SM-ohjelman laajentamisesta 
  

Ehdotus on esityslistan liitteenä 
  
 7.3 STV:n  ehdotus bmx-racing sm-sääntöjen muuttamiseksi 
  

Ehdotus on esityslistan liitteenä 
  

7.4 Seppo Kapasen ehdotus nuorten tuumarajoituksien muuttamisesta 
 
 Ehdotus on esityslistan liitteenä 
  

7.5 Kauhajoen Karhujen esitys master-ikäluokkien lisäämisestä ISM:ään 
sekä  mastercuppiin  

 
 Ehdotus on esityslistan liitteenä  
 

7.6 Jaakko Hasun esitys osallistujahinnoittelun vapauttamisesta sekä 
toimintasääntöjen täsmentämisestä. 

  
Ehdotus on esityslistan liitteenä 

  
7.7. STV:n ehdotus SM-sääntöjen muuttamisesta 

  
Ehdotus on esityslisten liitteenä 

 
  
8.   KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
 

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen  
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Cycle Club Helsinki    Helsinki 15.9.2017 
Kauppakartanonkatu 10 H 97  00930 Helsinki 
050-5378930 
Pertti Sirén  

Suomen Pyöräilyunioni ry 

Hallitus 

 

Teemme vuosikokoukselle esityksen kaudelle 2018  

1. Joukkueajon SM kilpailut Elite naiset ja miehet 
 Joukkue ajettaisiin viiden hengen joukkueella ja kolmannesta aika. 
 Paritempo poistuisi ohjelmasta. 
 
2. Radalla: Naisten piste-ajo 
 
Perusteena on se että molempia lajeja ajetaan MM kisoissa. 
 
 
Cycle Club Helsinki 
Pertti Sirén 
 
ps. CCH on halukas järjestämään joukkue ajon  
 



SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI   

Sääntö- ja tuomarivaliokunta   14.9.2017 

 

EHDOTUS BMX-RACING SM-SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISEKSI 

 

Ehdotamme BMX-racing SM ja ISM sääntöjä muutettavaksi vastaamaan UCI:n sääntöjä, siinä annettuja 
kansallisia poikkeuksia jotka on kuvattu osan VI suomennoksessa sekä naapurimaiden noudattaman 
käytännön mukaisiksi seuraavasti: 

 

6.1: Poistetaan aika-ajo –lähdöt SM-kilpailusta, koska aika-ajoa kilpailulajina harvoin ajetaan missään 
muussakaan maassa, se ei kiinnosta yleisöä, ja se vie paljon aikaa kilpailupäivästä. 

6.2: Ikäluokat on lueteltu osassa UCI:n suomennoksen osassa 6, jossa N-pykälässä on voimassaolevat 
luokat. Luokkien luettelointi erikseen tässä on turhaa. 

6.3 Aika-ajot. Poistetaan aikaisemmin mainitusta syystä. 

6.4. Eräajon kilpailumenettely on kuvattu UCI:n suomennoksessa osassa 6, jossa N-pykälässä on eräajon 
luokkiin kuuluminen määrätty. 

SM-sääntöihin on syytä tarkentaa kilpailuajankohta: Vain UCI:n virallisissa mestaruusluokissa kilpailu on 
käytävä UCI:n määräämänä ajankohtana. 

 

Ehdotus uusiksi BMX Racing SM-säännöiksi on: 

6. BMX 

Mestaruustason SM-kilpailut on käytävä UCI:n määrittelemänä ajankohtana. Challenge-tason ISM-
kilpailujen ajankohta on kansallisen liiton vapaasti määriteltävissä. BMX mestaruuskilpailut käydään UCI:n 
sääntöjen mukaisesti radalla, jossa on elektronisesti ohjattu 8 kilpailijan lähtöportti. Kilpailija ei voi 
osallistua sekä Mestaruustason (Championship) että Challenge-tason kilpailuluokkaan. 

SM ja ISM kilpailuluokat ja yhdistelysäännöt on lueteltu kilpailusääntöjen osassa VI (BMX): 

SM kilpailut käydään Mestaruustason kansallisissa kilpailuluokissa BMX eräajossa (6.1.007-008). 

ISM kilpailut käydään Challenge- ja Masters-tason kansallisissa kilpailuluokissa (6.1.009-011). 

Mestaruuskilpailuissa noudatetaan kaikkia kilpailutasoja koskevia kansallisia yhdistelysääntöjä kohtien 
6.1.012-015 mukaisesti. 

 

 

Sääntö- ja tuomarivaliokunta 

Immo Laine 

BMX-racing 



Hei, 

pyydän käsittelemän ensi vuodeksi junnujen tuumarajoituksia. 

Suomessa olevat rajoitukset ovat todella pienet, miksi meillä ei voisi olla käytössä esim. samat rajoitukset 
junnuluokissa kun Tanskassa? 

  

U11 Pojat ja 
tytöt 

2007-2008 5,89 m 

U13 Pojat ja 
tytöt 

2005-2006 5,89 m 

U15 Pojat ja 
tytöt 

2003-2004 6,35 m 

        
        

  

Ehdotan,  että  

U11 ja U13 luokkien nykyinen tuumarajoitus 566cm muutetaan => 5,89cm 

U15 luokan nykyinen tuumarajoitus 610cm muutetaan => 6,35cm 

  

Ruotsissa ja Eestissä rajoitukset ovat vielä isommat, mutta näillä samoilla junnut voisivat ajaa myös muissa 
maissa, koska silloin ero ei ole niin suuri. 

Minun mielestäni tämä ei huononna junnujen pyöritystekniikka eikä pienennä pyöritysnopeuttaja , vaan 
antaa paremmat mahdollisuudet junnujen taistella kansainvälisissä kisoissa koska tottuvat käyttämään 
isompia vaihteita. 

  

Pyydän, että pyyntöni käsitellään ja minulle vastataan kirjallisesti. 

  

t. Kapanen Seppo 

  

040 57 97 927 

 













Tapahtumajärjestämisen näkökulmasta toivotaan muutosta ennakoitavuuteen. 

Ehdotetaan: 

• Osallistumishinnoittelun porrastuksen vapauttamista. 
• Muutosta/lisäystä toimintasääntöjen 3§:n Tarkoituksen toteuttamiseen: Pyöräilyunioni ottaa 

aktiivisesti haltuun ja rakentaa määrätietoisesti omistamiaan tapahtumabrandeja ja osallistuu 
niiden kehittämiseen (SM-kilpailut, Cupit..). yhteistyössä järjestävien seurojen ja 
organisaatioiden kanssa. 

• Muutosta toimintasääntöjen 11§:n alaisen, kilpailujen myöntämisen osalta: 
Kilpailukalenterin ja kilpailujen myöntämis- ja hakuprosessin aikaistamista yhdellä vuodella  

Perustelut: 

• Aikaisempi ennakkoilmoittautuminen mahdollistaa järjestäjän kannalta parempien 
tapahtumakokemusten rakentamisen (ruokailu ja ajanotto 100/500/2000 hlö). 

• Hintaporrastuksen mahdollistaminen esim. XCM-cupin osakilpailun osalta niin, ettei se 
tulevaisuudessa rajaa osakilpailuja ulos kuntotapahtuman yhteydestä. Hintaporrastuksen 
rakentaminen ei ole mahdollista, jos Marathon Cupin status sitoo tapahtumajärjestäjää 6 
päivää ennen tapahtumaa 40 euron osallistumismaksuun. Osallistujan matkan valinnan 
(Marathon 40€, Puolikas 30€, Minimarathon 15€) vaikutus hinnoittelun sitovuuteen on 
myös kyseenalainen (radan merkkaus, ajanotto, pesutilat, ruokailu…) 

• Kilpailujen hakuprosessi ja tapahtumien järjestäminen eivät kulje riittävällä aikajanalla. 
Esim. Imatran Kaupungin matkailu sekä kehitysyhtiö ovat kiinnostuneet markkinoimaan 
alueen tapahtumia yhteismarkkinointina, jolloin tieto ja päätös seuraavan vuoden 
tapahtumasta tarvitaan ennen kuluvan vuoden tapahtuman järjestämistä. Pyöräilyunionin 
aikaistettavalla päätöksenteolla on siis vaikutusta ennakkomarkkinointiin, 
yhteistyökumppaneihin, osallistujiin, tapahtumayleisöön ja mahdollisten oheistapahtumien 
järjestämiseen. 

Nykypäivän viestinnän hetkessä eläminen vaatii tuekseen myös paljon taustatyötä ja hyvän 
kokonaisuuden luominen ei onnistu ilman muiden kanavien tukea. Hyvät tapahtumat ovat 
urheilijoille, kuntoilijoille ja yleisölle kiinnostavia. Kokoavana voimana ja tapahtumabrandejaan 
hallinnoivana elimenä Pyöräilyunionin ei pidä sallia vasemmalla kädellä hoidettuja tapahtumia. 
Tapahtumat ovat paikallisesti suurin ja näkyvin ikkuna ulospäin. Ne vaativat seuraorganisaatioilta 
paljon työtä, mutta luovat mahdollisuuden tason nostoon. Suurena tavoitteena tulee olla myös 
yhteistyökumppanuuksien halpuuttamisesta eroon pääseminen ja parempi omavaraisuusaste. Hyvät 
tapahtumat nostavat rimaa ja kannustavat myös järjestäviä seuroja nostamaan standardia. Ne 
poistavat tarvetta kerätä/kerjätä toimintaan rahaa ja tarjoavat sen sijaan yhteistyökumppaneille 
mahdollisuuden tarttua johonkin hyvään, oman arvonsa tuntien. Kannattavuuden kannalta tärkeintä 
ei ole maksimaalinen tuotto vaan tapahtumaan jossain roolissa osallistuvien vapaa halu kertoa hyvin 
hoidetusta kokonaisuudesta! 
 
Terveisin 
Jaakko Hasu 
041 5488548 
Pyöräilyjaoston puheenjohtaja 
Imatran Urheilijat 
 

tel:041%205488548


Syyskokoukseen liittyvät SM sääntöpäivitykset 

Suomen Mestaruuskilpailujen ja ikäluokkien Suomen Mestaruuskilpailujen säännöt  

1.2. Alla olevaa kannattaa lukea siten, että ilman sulkuja on uusi ehdotettu sanamuoto ja suluissa on 
sääntö kuten se on nykyisellään. 

- Osanottorajoitukset mestaruuskilpailuihin  

( Entinen: Osanottorajoitukset ja suositukset mestaruuskilpailuihin)  

 
- Maantiepyöräilyn M Elite - luokan yhteislähtöiseen Suomen mestaruuskilpailuun osanotto-

oikeus on M Elite-luokkaan kuuluvilla kilpailijoilla.  
- Maantiepyöräilyn N Elite - luokan yhteislähtöiseen Suomen mestaruuskilpailuun osanotto-

oikeus on N Elite-luokkaan kuuluvilla kilpailijoilla.   
- Maantiepyöräilyn M18 - luokan yhteislähtöiseen Suomen mestaruuskilpailuun osanotto-

oikeus on M18 -luokkaan kuuluvilla kilpailijoilla.   
- Maantiepyöräilyn N18 - luokan yhteislähtöiseen Suomen mestaruuskilpailuun osanotto-

oikeus on N18-luokkaan kuuluvilla kilpailijoilla.   

(entinen: Maantiepyöräilyn miesten luokan yhteislähtöiseen Suomen mestaruuskilpailuun osanotto-
oikeus on Elite-luokkaan kuuluvilla)     

 

- M Elite – luokan väliaikalähtöisen maantieajon Suomen mestaruuskilpailuun osanotto-oikeus 
on M Elite- luokkaan kuuluvilla kilpailijoilla. 

- N Elite – luokan väliaikalähtöisen maantieajon Suomen mestaruuskilpailuun osanotto-oikeus 
on N Elite- luokkaan kuuluvilla kilpailijoilla.  

- M18 – luokan väliaikalähtöisen maantieajon Suomen mestaruuskilpailuun osanotto-oikeus 
on M18- luokkaan kuuluvilla kilpailijoilla 

- N18 – luokan väliaikalähtöisen maantieajon Suomen mestaruuskilpailuun osanotto-oikeus 
on N18- luokkaan kuuluvilla kilpailijoilla 

( entinen: Miesten väliaikalähtöisen maantieajon mestaruuskilpailuun voi osallistua Elite- luokan 
lisäksi kilpa-, M-30 - M-50 luokkiin kuuluvat ajajat.) 

 
- ISM – kategorian luokkien kilpailijat voivat osallistua vain kilpailulisenssinsä mukaiseen 

kilpailuluokkaan.  

(entinen: Ikään perustuvien luokkien kilpailijat voivat osallistua lomaan ja omaa luokkaa seuraavaan 
vaativampaan luokaan. Esim. N-14 luokan ajaja voi kilpailla mestaruuskilpailuissa N-14- tai N-16-
luokassa. Tämän säännön nojalla kilpailija voi kuitenkin siirtyä M/N 18, M/N-U23- tai M/N-elite-
luokkiin vain, mikäli kilpailussa ei järjestetä lähtöä kilpailijan varsinaiselle luokalle ) 
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Syyskokoukseen liittyvät SM sääntöpäivitykset 


Suomen Mestaruuskilpailujen ja ikäluokkien Suomen Mestaruuskilpailujen säännöt  


1.2. Alla olevaa kannattaa lukea siten, että ilman sulkuja on uusi ehdotettu sanamuoto ja suluissa on 
sääntö kuten se on nykyisellään. 


- Osanottorajoitukset mestaruuskilpailuihin  


( Entinen: Osanottorajoitukset ja suositukset mestaruuskilpailuihin)  


 
- Maantiepyöräilyn M Elite - luokan yhteislähtöiseen Suomen mestaruuskilpailuun osanotto-


oikeus on M Elite-luokkaan kuuluvilla kilpailijoilla.  
- Maantiepyöräilyn N Elite - luokan yhteislähtöiseen Suomen mestaruuskilpailuun osanotto-


oikeus on N Elite-luokkaan kuuluvilla kilpailijoilla.   
- Maantiepyöräilyn M18 - luokan yhteislähtöiseen Suomen mestaruuskilpailuun osanotto-


oikeus on M18 -luokkaan kuuluvilla kilpailijoilla.   
- Maantiepyöräilyn N18 - luokan yhteislähtöiseen Suomen mestaruuskilpailuun osanotto-


oikeus on N18-luokkaan kuuluvilla kilpailijoilla.   


(entinen: Maantiepyöräilyn miesten luokan yhteislähtöiseen Suomen mestaruuskilpailuun osanotto-
oikeus on Elite-luokkaan kuuluvilla)     


 


- M Elite – luokan väliaikalähtöisen maantieajon Suomen mestaruuskilpailuun osanotto-oikeus 
on M Elite- luokkaan kuuluvilla kilpailijoilla. 


- N Elite – luokan väliaikalähtöisen maantieajon Suomen mestaruuskilpailuun osanotto-oikeus 
on N Elite- luokkaan kuuluvilla kilpailijoilla.  


- M18 – luokan väliaikalähtöisen maantieajon Suomen mestaruuskilpailuun osanotto-oikeus 
on M18- luokkaan kuuluvilla kilpailijoilla 


- N18 – luokan väliaikalähtöisen maantieajon Suomen mestaruuskilpailuun osanotto-oikeus 
on N18- luokkaan kuuluvilla kilpailijoilla 


( entinen: Miesten väliaikalähtöisen maantieajon mestaruuskilpailuun voi osallistua Elite- luokan 
lisäksi kilpa-, M-30 - M-50 luokkiin kuuluvat ajajat.) 


 
- ISM – kategorian luokkien kilpailijat voivat osallistua vain kilpailulisenssinsä mukaiseen 


kilpailuluokkaan.  


(entinen: Ikään perustuvien luokkien kilpailijat voivat osallistua lomaan ja omaa luokkaa seuraavaan 
vaativampaan luokaan. Esim. N-14 luokan ajaja voi kilpailla mestaruuskilpailuissa N-14- tai N-16-
luokassa. Tämän säännön nojalla kilpailija voi kuitenkin siirtyä M/N 18, M/N-U23- tai M/N-elite-
luokkiin vain, mikäli kilpailussa ei järjestetä lähtöä kilpailijan varsinaiselle luokalle ) 


 


 





