
Kahvakuulavaliokunta 2017 
Kokous 1/2017 
27.1.2017 klo 20 
Google Hangouts 
 
§1 Kokouksen avaus 
 
Kokous avattiin klo 20.02 
 
§2 Läsnäolijoiden toteaminen 
 
Kalle Pyykkönen (pj), Riina Tikka, Ida Maasalo, Henrik Tallbacka, Pasi Janhunen, Ronja 
Jämsen. 
  
§3 Esityslistan hyväksyminen ja sihteerin valinta 
 
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. Puheenjohtaja toimii ensimmäisen kokouksen 
sihteerinä. 
 
§4 Kahvakuulavaliokunnan järjestäytyminen 
 
Esitys: Valitaan valiokunnalle vpj sekä sihteeri. Lisäksi valitaan maajoukkuevastaava, 
tiedottaja sekä varustevastaava (sis. kuulat, tulostaulut, vaaka), koulutusvastaava. 
 
Päätös:  
varapuheenjohtaja Pasi Janhunen 
sihteeri Ida Maasalo 
tiedottaja Kalle Pyykkönen 
varustevastaava Henrik Tallbacka 
maajoukkuevastaava Ronja Jämsen 
 
Vastuuhenkilöiden listaa voidaan vielä päivittää tulevaisuudessa tarpeen vaatiessa. 
 
Sovittiin, että kokoukset pidetään jokaisen kuukauden ensimmäisellä viikolla. Tarkka päivä 
sovitaan aina lähempänä kokousta. 
 
§5 Toimintasuunnitelma 
 
Esitys: Ei laadita perinteistä toimintasuunnitelmaa, mutta kirjataan ylös käytettävät työkalut, 
käytännöt ja tavoitteet sekä tärkeimmät aikaraamit. Edetään työssä mahdollisimman 
ketterästi. 
 
Päätös: 
Toimintasuunnitelman virkaa toimittaa kahvakuulavaliokunnan taulu Trello-palvelussa. 
Päivittäisessä viestinnässä käytetään Slack-palvelua. Tärkeät päivämäärät laitetaan 
valiokunnan Google-kalenteriin, jonka valiokunnan jäsenet voivat tilata.  



 
Valiokunnan tavoitteena on kahvakuulaurheilun edistäminen Suomessa. Keskeisimpiä 
mittareita ovat harrastajamäärät, lisenssinostajien määrä sekä kärki- ja mediaanitulokset eri 
nostomuodoissa. 
 
§6 Talousarvio 
 
Alustava talousarvio, jota tarkastellaan uudelleen tulevissa kokouksissa: 
Budjetti 10.000 € (+ mahdollinen koulutusten tuotto) 
- maajoukkue 5000 € (sis. matkakulut ja mahdolliset leirit) 
- tuomarien matkakulut SM-kisoihin 2000 € 
- uusien nostajien seurakilpailu 1000 € 
- messu yms. tapahtumamateriaali 500 € 
- vuoden kahvakuulaurheilija -stipendit 400 € 
- muut kulut 1000 € 
 
(kaikki kiinteät kustannukset eivät ole selvillä tätä laadittaessa) 
 
§7 SM-kisojen asiat 
 
Valiokunnan vastuut: 
Kalle yhdessä Tomi Tolsan kanssa tarkastaa lisenssit ja osallistumismaksut 
Kalle lehdistötiedote ennen kisaa. 
Ida, Ronja ja Riina lehdistötiedote kisan jälkeen 
Henrik varmistaa, että tulostaulu-, kuula-, ja vaaka-asiat ovat kunnossa yhdessä järjestävän 
seuran kanssa 
Pasi on kisoissa mukana jakamassa virtuaaliliigan ja vuoden kahvakuulaurheilijoiden 
palkintoja 
 
§8 Maajoukkuevalintaprosessi EM 2017 Riika 
 
Päätös: 
OALC tulosrajat tehty ja julkaistu: 
http://www.kahvakuulaurheilu.net/kahvakuulaurheilun-maajoukkuevalinnat-2017/ 
 
Valintaprosessi pidettiin ennallaan: 
1. valinta SM-kisojen perusteella 
2. C-rajan tehneet voivat tämän jälkeen ilmoittautua 
 
Selvitetään IUKL:n kanssa onko EM-kisoissa naisten long cycle mukana ylimääräisenä 
lajina?  
IUKL:lla on sääntö, jonka mukaan mestaruussarjassa kilpaillut ei voi kisata enää 
amatöörisarjassa. Selvitetään päteekö tämä myös lajien yli? 
 
§9 Vuoden kahvakuulaurheilijoiden valinta 
 



Päätös: 
Vuoden naisnostaja Minna Silvennoinen 
Vuoden miesnostaja Henrik Tallbacka 
 
§10 Muita palkintoja 
 
Esitys: Palkitaan myös vuoden tuomari, vuoden “jäljenjättäjä” sekä vuoden 
veteraaninostajat. 
 
Päätös: 
Esitys hylättiin. Otetaan em. uusia palkintoja mahdollisesti mukaan vuoden päästä. 
 
 
§11 Materiaalin tuottaminen valmentajien ja urheilijoiden käyttöön 
 
Esitys: tilataan artikkeli aiheesta “kahvakuulaurheilun teoreettinen ominaisuusanalyysi 
yleisen kuormitusfysiologian pohjalta”. 
 
Päätös: 
Siirretään päätös asiasta seuraavaan kokoukseen. 
 
§12 Esitys: Seurojen palkitsemisjärjestelmä uusista kisanostajista  
 
Esitys: Palkitaan seuroja rahallisesti uusien kisaajien määrän mukaan. 
Liite: 
https://docs.google.com/document/d/1Z50erzJWaBCirQ6IdOaWbDfTy9HWb6CwJyQDJAw8
Hq0 
 
Päätös: 
Siirretään päätös asiasta seuraavaan kokoukseen. 
 
§13 Veteraanien SM-kisojen järjestäjän valinta 
Päätös: hakijoita oli kaksi. Suomen kahvakuulan hakemus oli ehdollinen “jos ei muita 
hakijoita”. Hyväksytään Lahden Gentain hakemus. 
 
Päätös: 
Veteraanien SM-kisat järjestää Lahden Gentai 23.9. Lahdessa. Samassa tapahtumassa 
voidaan järjestää myös avoin kansallinen kilpailu. 
 
§14 Seurasiirrot 
Päätös: 
Hyväksytään seurasiirrot 
Sari Jäntti Tervon Urheilijat >> Tahdonvoiman Timpani 
Katri Raven Oulun Karateseura >> Suomen Kahvakuula 
 
§15 Saatetaan tiedoksi 



- Kahvakuulaurheilun virtuaaliliiga toteutetaan tänä vuonna liiton alaisuudessa: 
http://virtuaaliliiga.kahvakuulaurheilu.net 

- #kahvakuulaurheilu -kuvakisa on alkanut ja jatkuu koko vuoden: 
http://www.kahvakuulaurheilu.net/2017/01/kahvakuulaurheilu/ 

 
§16 Muut esille tulevat asiat 
 
 
§17 Kokouksen päättäminen 
 
Kokous päätettiin klo 21.17. 


