
Kahvakuulavaliokunta 2017 
Kokous 3/2017 
17.4.2017 klo 19.30 
Google Hangout 
 
§1 Kokouksen avaus 
Kokous avattiin klo 19.38. 
 
§2 Läsnäolijoiden toteaminen 
Kalle Pyykkönen (pj), Henrik Tallbacka, Riina Tikka, Ida Maasalo (sihteeri), Pasi Janhunen, 
Ronja Jämsen. 
  
§3 Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 
 
§5 Taloustilanne 
Kulut vuodelta 2016 tähän mennessä: 

- EM-kisat noin 2000 € 
- SM-kisojen tuomarikulut 1120 € 
- Rytkösen ominaisuusanalyysi 200 €  
- Vuoden kahvakuulaurheiljapalkinnot 400 € 
- Web-hotelli 240 € 
- Niemen varasto noin 200 € 

Yhteensä noin 4160 €. 
 
IUKL:n jäsenmaksun suuruus ei vielä tiedossa. Ronja selvittää Johannalta. 
 
§6 Maajoukkuevalinnat EM 
Esitys: Valitaan Kuusamon Lankalauantain kansallisissa tulosrajan tehneet joukkueeseen. 
Päätös: Hyväksytään. 
 
§7 Maajoukkuepaitojen hankinta 
Päätös: Hankitaan paita (n 20 €/kpl) uusille maajoukkuenostajille, joita on kahdeksan 
EM-kisoissa. 
 
§8 Lisenssien korvaaminen A- ja B-rajan ylittäjille. 
Päätös: Korvataan A-rajan ylittäneille lisenssi. 



 
§9 Muutos kilpailusääntöihin 
Esitys: Poistetaan säännöistä vaatimus työnnön allemenosta. 
 
Päätös: Ei muuteta sääntöjä. 

- IUKL:n kisoissa vaaditaan allemeno.  
Lisäksi todettiin, että säännöt määrittelevät allemenon riittävän hyvin (“Liikkeen tulee olla 
yhtäjaksoinen ja käsien tulee suoristua ennen jalkoja” 
http://www.kahvakuulaurheilu.net/wp-content/uploads/2017/03/Kahvakuulaurheilun-säännöt-201
7.pdf) . 
 
§10 SM-kisojen lajit ja sukupuolten välinen tasa-arvo 
Esitys: Painonnostossa on menossa samantapainen asia joukkue SM-kisojen kokoonpanoista. 
Eli asiaa pohditaan liitossa muutenkin. Asetetaan työryhmä ottamaan selvää 
ennakkotapauksista ja ottamaan selvää onko kyseessä yhdenvertaisuusasia ja jos on, niin 
antamaan ratkaisuesitys mitkä yhtenevät lajit olisivat ja miten maajoukkuevalinnat tehdään, jos 
SM-kisojen  lajit ovat samat miehille ja naisille. 
 
Päätös: Ida ja Pasi muodostavat työryhmän ja alkavat edistää tätä asiaa. 
 
§11 Suomen Cupin järjestelyjen tilanne 
Etelän alkukilpailulle on alustavasti järjestäjä (LMU Helsinki) ja päivä. Ryhti on hankkimassa 
oman vaa’an ja voi auttaa esim. kuulien kanssa. 
Itäinen alkukisa järjestetään yhdessä pohjoisen kanssa. 
Pohjoisen alkukilpailu joko Haapajärvellä tai Kuusamossa. 
Läntisen alkukilpailun järjestämisestä aletaan keskustelemaan SKK:n, TahTin ja GS Liedon 
kanssa. 
Päivämäärät ja paikkakunnat pyritään lyömään lukkoon huhtikuun aikana. 
 
§12 Kahvakuulaurheilun lajianalyysin hankkiminen 
Esitys: Hyvinkään Ryhti on tarjoamassa 400 € apurahaa opiskelijalle, joka suostuisi tekemään 
lajianalyysin seminaarityönä. Jos kukaan opiskelija ei tartu haasteeseen, valiokunta hankkii 
lajianalyysin ja siitä tehdään julkinen tarjouspyyntö. 
 
Päätös: Varataan 1000 € valiokunnan budjetista lajianalyysin hankkimiseen. Lajianalyysi 
hankitaan, jos Ryhti ei löydä opiskelijaa, joka sen tekisi. 

http://www.kahvakuulaurheilu.net/wp-content/uploads/2017/03/Kahvakuulaurheilun-s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t-2017.pdf
http://www.kahvakuulaurheilu.net/wp-content/uploads/2017/03/Kahvakuulaurheilun-s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t-2017.pdf


 
§13 Kahvakuulaurheilu SPNL koulutukset 
Käytiin keskustelua aiheesta. Riina ja Ronja alkavat kasata eri seuroista porukkaa, joka miettisi 
miten koulutuksia kannattaisi toteuttaa. 
 
§14 Seuraava kokous 
Noin kuukauden päästä pidetään seuraava kokous.  
 
§15 Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin klo 20.28. 
 
 
 


