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1. Kokouksen avaus 
Kokous avattiin kello 18.03 
 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 
Henrik Tallbacka, Ville Kuukkanen, Adelina Leino, Sami Lillsunde ja Salla-Maria 
Ihalainen 
 

3. Esityslistan hyväksyminen ja sihteerin valinta 
Hyväksyttiin esityslista ja valittiin sihteeriksi Adelina. 
 

4. Asiantuntijaryhmän viestintä ja tehtävät 
a. vuosikello 

i. Ville on tehnyt asiantuntijaryhmän sisäiseen käyttöön taulukon/vuosikalenterin. 
Taulukkoa tullaan täydentämään tarpeen mukaan ja siitä tullaan julkaisemaan 
myös julkinen versio. 

b. nettisivujen päivitys 
i. nettisivujen tiedot pyritään saattamaan ajan tasalle mahdollisimman pian. 

Kahvakuulaforumin käyttö on ollut vähäistä jo pidemmän aikaa, tiedustellaan 
käyttäjiltä forumin käytöstä ja tarpeellisuudesta. 

 
5. WKSF-liiton EM-kilpailut 2018 

i. Kilpailut pidetään marraskuussa. Ilmoittautuminen kilpailuihin on avattu. Adelina 
on WKSF-liiton Suomen edustajan tiedustellut asiantuntijaryhmän mielipidettä 
siihen, miten tulisi toimia, mikäli samaan elite-sarjaan on ilmoittautunut enemmän 
kuin kaksi kilpailijaa. Mikäli samaan sarjaan on ilmoittautunut enemmän kuin kaksi 
kilpailijaa, pyritään kilpailijat valitsemaan soveltamalla ensisijaisesti 
asiantuntijaryhmän maajoukkueelle määrittämiä tulosrajoja. 
 

6. Kahvakuulamaratonin SM-kilpailut SM-viikolla 
a. Osallistumismaksu SM-viikolle oli 2000 euroa, osallistumismaksuja kilpailijoilta saatiin 

kerättyä noin 1900 euroa. Järjestäminen onnistui hyvin. Kahvakuulaurheilu sai hyvin 
näkyvyyttä kisoja edeltävän lajiesittelyn sekä YLEn näyttämän tunnin mittaisen koosteen 
ansiosta. Kokonaisuudessaan tapahtuma oli hyvin onnistunut. Tulevaisuudessa 
kahvakuulaurheilun kannattanee osallistua jollain lajilla aina SM-viikolle, mikäli lajimme 
kisaviikolle kutsutaan. 

 
7. Vuosien 2018 ja 2019 kilpailut 

a. veteraanien SM-kilpailut 2018: 
Asiantuntijaryhmälle ei ole tullut hakemuksia veteraanikisojen 2018 järjestämistä varten. 
Asiantuntijaryhmä laittaa kyselyä seuroille, jotta kilpailut saataisiin järjestettyä. 

 
b. SM-kilpailut 2019 

Asiantuntijaryhmä järjesti Facebookissa kyselyn siitä, tulisiko SM-kilpailut tulevaisuudessa 



järjestää SM-viikolla vai tulisiko SM-kilpailut järjestää edelleen seurojen toimesta. Kyselyn 
näki 615 henkilö, joista 67 henkilöä vastasi kyselyyn. Vastanneista 76 prosenttia oli SM-
viikon kannalla ja 24 prosenttia seurojen kannalla. 
 
Vaihtoehdot eivät poissulje toisiaan. SM-viikko on kutsuvierastapahtuma, joten varmuutta 
ei ole, että kahvakuulaurheilu pääsee joka vuosi mukaan SM-viikolle. Mikäli SM-kilpailut 
järjestetään jonkin seuran toimesta, voidaan SM-viikolla järjestää esimerkiksi 
kahvakuulamaratonin SM-kilpailut kuten tänäkin vuona. Asiantuntijaryhmä kartoittaa 
seurojen halukkuutta järjestää vuoden 2019 SM-kilpailut.  

 
8. Koulutusasiat 

a. Asiantuntijaryhmä ei näe estettä toteuttaa tuomarikoulutusta kansallisen kisan yhteydessä 
9.9.2018. Lajimme parissa on hyvin vähän tuomareita ja aiemmissa arvokisoissa nostajat 
ovat joutuneet tuomaroimaan toisia nostajia, koska tuomareita ei ole ollut riittävästi. 
PowerPuuman kisoissa syyskuussa pyritään toteuttamaan tuomarikoulutus ja uusien 
tuomarien mahdollisesta käyttämisestä virallisesti kilpailuun osallistuvien nostajien 
tuomaroimisessa sovitaan yhdessä kilpailun päätuomarin kanssa. Kilpailun yhteydessä 
voidaan toteuttaa tuomarikoulutusta varten myös epävirallisia nostoja tarvittaessa. 
 
Tuomarikoulutuksesta ei ole olemassa valmista järjestelmää, joten sellaista aletaan 
kehittää asiantuntijaryhmän toimesta. Muun muassa etäkoulutuksen mahdollisuuksia 
kartoitetaan ja tuomarikortin sähköiseksi muuttaminen otetaan tutkinnan alle. 
Asiantuntijaryhmä on saanut painonnostoliitolta valtuutuksen päättää itse 
tuomarikoulutuksensa järjestämisestä sekä tuomaroinnin kriteereistä. 
 

b. Kahvakuulaohjaajilta tai -ohjaajakouluttajilta ei edellytetä painonnosto-ohjaajakurssin 
käymistä. Asiantuntijaryhmän toimesta perustetaan työryhmä 
kahvakuulaohjaajakouluttajista, ryhmän pääkouluttajana toimii Sami Lillsunde. Ryhmä 
suunnittelee koulutuksen ja tekee pilottikurssin, johon kutsutaan mukaan myös 
painonnostoliiton edustajia tutustumaan koulutuksen sisältöön.  

 
9. Kokouksen päättäminen 

Seuraava kokous pidetään 19.9.2018 kello 18.00 
Päätettiin kokous kello 20.10. 


