
Kahvakuulavaliokunta 2017 
Kokous 5/2017 
1.8.2017 klo 19.30 
Google Hangout 
 
 
§1 Kokouksen avaus 
Kokous avattiin klo 19.35 
 
§2 Läsnäolijoiden toteaminen 
Paikalla: Kalle Pyykkönen (pj), Henrik Tallbacka, Riina Tikka, Pasi Janhunen, Ronja 
Jämsen, Ida Maasalo (sihteeri). 
  
§3 Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 
 
§4 SM-kisojen järjestäminen 2018 
 
Laitetaan seurojen haettavaksi vuoden 2018 SM-kisojen järjestäminen. Kisat tulisi järjestää 
helmi-maaliskuussa (ei kuitenkaan viikoilla 8,9 tai 10 (hiihtoloma)). Hakuaika 1.10.2017 asti. 
 
Todettiin, että Lahden kahvakuulaurheiluseminaarissa 23.9 voitaisiin keskustella siitä miten 
ja milloin SM-kisat järjestetään vuodesta 2019 alkaen. 
 
§5 SM-kisojen lajit 2018 
 
Esitys: 
SM-kisojen nostomuodot vuonna 2018 
 
Naiset: 
Biathlon: 
kuntosarja (oaj) 16 kg 
amatöörisarja (jerk) 16 kg 
mestaruussarja (jerk) 20 kg 
 
Long cycle: 
kuntosarja (oalc) 16 kg 
amatöörisarja (lc) 16 kg 
mestaruussarja (lc) 20 kg 
 



Miehet: 
Biathlon: 
kuntosarja 20 kg 
amatöörisarja 24 kg 
mestaruussarja 32 kg 
 
Long cycle: 
kuntosarja 20 kg 
amatöörisarja 24 kg 
mestaruussarja 32 kg 
 
Lisäksi: 
- Eriytetään maajoukkuevalinnat niin, että näyttöjä voi antaa kansallisissa kisoissa tiettyyn 
määräaikaan mennessä. 
- Näyttöjä varten myönnetään enintään viisi kansallista kisaa kevätkaudelle ennen 
EM-joukkueen valintaa. Kisan järjestämisoikeus tulee hakea valiokunnalta vähintään 
kuukautta ennen kisaa. 
- Ei valita maajoukkuetta enää koko vuodeksi kerrallaan. Ennen MM-kisoja pidetään 
vastaava näyttöjakso, mutta alkuvuodesta tehdyt tulokset otetaan kuitenkin huomioon. 
 
Päätös: Hyväksytään. 
 
Taustat: 
- Kyselyssä toivottiin monia eri lajeja, mutta kuitenkin 
- SM-kisoissa on jo nyt liikaa lajeja, minkä vuoksi painoluokat eivät useinkaan toteudu ja vain 
muutamissa sarjoissa on kilpailua. 
- Tendenssi maailmalla on selkeä: naisten yhden kuulan nostot ovat välivaihe ja 
tulevaisuudessa työntö ja lc tullaan nostamaan ainoastaan tuplakuulilla. 
- Jos maajoukkue valitaan SM-kisojen perusteella pitäisi järjestää naisille IUKL:n lajit, eli oalc 
ja tempaus. Sillä olisi huono vaikutus siinä mielessä, että se ohjaisi maajoukkueeseen 
haluavia, hyviäkin nostajia, nostamaan kuntosarjassa. 
 
Käytiin keskustelua tulisiko 24 kg tempaus ja oalc kuitenkin sisällyttää SM-lajivalikoimaan ja 
pohdittiin, onko ristiriitaista, että EM- ja MM-kisoissa kisataan tempauksessa ja oalc:ssä, 
mutta SM-kisoissa ei. Todettiin, että lajien lisääminen ei kuitenkaan ole hyvä ratkaisu ja että 
kolme lajia on maksimi, jotta sarjoissa on riittävästi osallistujia. 
 



Keskusteltiin myös siitä miten maajoukkueeseen haluavat pääsevät tekemään näyttönsä. 
Todettiin, että olisi hyvä, että kansallisia näyttökilpailuja järjestävät seurat ilmoittaisivat 
hyvissä ajoin milloin kilpailuja järjestetään. 
 
§6 Villi kortti -paikat Suomen Cupin finaaliin 
 
Esitys: kutsutaan kilpailijoita mukaan ranking-järjestyksessä niin, että saadaan vähintään 
kolme kilpailijaa jokaiseen nostosarjaan, mikäli alkukilpailuista ei saada riittävää 
osallistujamäärää. 
 
Päätös: Hyväksytään. Kalle julkistaa kriteerit, jonka perusteella nostajia kutsutaan 
tarvittaessa finaaliin. 
 
§7 Kahvakuulaseminaari 23.9.2017 Lahti 
 
Tilannekatsaus: Riina kertoi, että Antin kanssa on käyty keskusteluja seminaarin 
järjestämisestä. Alustavasti keskusteltu, että seminaari järjestettäisiin kilpailujen jälkeen 
olevan ruokailun yhteydessä noin klo 17 alkaen. 
 
Seminaarin aiheiksi on suunniteltu mm SM-kisojen järjestäminen ja seurojen välinen 
yhteistyö. Seminaarista laitetaan lähiaikoina tarkempaa tietoa seuroille ja nostajille. 
 
§8 Tuomaritapaaminen 9.12.2017 Hyvinkää 
 
Tilannekatsaus: Kalle, Simo ja Anneli ovat olleet mukana suunnittelemassa joulukuun 
tuomaritapaamista. 
 
Tapaamisen järjestäminen on koettu tärkeäksi, sillä mm tuomaritulkintojen ja rajavetojen 
tekeminen on ollut kilpailuissa välillä hankalaa ja koetaan, että tarvittaisiin selkeämpiä 
ohjeistuksia. Olisi lisäksi hyvä käydä keskustelua siitä miten Suomen tuomaritoiminta 
yhtenäistyy kansainvälisen tuomaritoiminnan kanssa. 
 
Olisi tärkeää, että erityisesti tuomarikoulutuksia tekevät osallistuisivat tähän tapaamiseen. 
Suunnitteilla on, että tapaamisen annista tehtäisiin lisäksi tiedote kaikille nostajille. 
 
§9 Maajoukkueen rahankeräys MM-kisamatkaan 
 
Keskusteltiin valiokunnan budjetin riittävyydestä maajoukkueen kulujen kattamiseen. 
MM-kilpailut järjestetään Etelä-Koreassa, jonne mm lentoliput ovat kalliita. Lisäksi tänä 



vuonna tulostaso on ollut hyvä ja EM-kilpailut menivät hyvin. Tästä johtuen 
maajoukkuenostajia ja myös A-rajan sekä B-rajan ylittäneitä on useita. 
 
Päätettiin pyytää lisää rahaa SPNL:lta. Tähän pyyntöön liitetään mukaan Ronjan tekemät 
alustavat laskelmat MM-kilpailujen kuluista, joissa huomioidaan, että Lahden kansallisista 
kisoista saattaa tulla lisää A-rajan ylittäjiä. Myös joukkueenjohtajan kulut huomioidaan. 
 
Keskusteltiin, että jos ei saada lisää rahaa, kysytään maajoukkuenostajilta itseltään mistä he 
haluavat säästää: leiristä, tuista vai joukkueenjohtajan kuluista. 
 
§10 Toimintakertomuksen kirjoittaminen 
Aloitetaan jo tässä vaiheessa toimintakertomuksen kirjoittaminen hyödyntäen Trelloa ja 
Drivea. Henkka ottaa tästä aluksi päävastuun. 
 
§11 Loppuvuoden ohjelmaa 
 

● maajoukkuevalintaperusteiden ja matkatukien päivittäminen 
● sääntöjen päivittäminen, Suomen Cupin finaalin jälkeen 
● keskeneräiset projektit:  

○ sähköinen tuomarikoe? Oppimisalusta Sensei on asennettu valiokunnan 
sivuille. Henkka ja Kalle edistävät tätä.  

○ Opiskelijoiden SM-kisa? Tämä ei ole toistaiseksi edennyt. Jyväskylän 
Korkeakoululiikunta ei ollut kiinnostunut aiheesta. 

 
 
§12 Seuraava kokous 
Tiistaina 5.9 klo 19.30 
 
§13 Kokouksen päättäminen 
Klo 20.57 
 
 


