Kahvakuulan asiantuntijaryhmä
Kokous 2/2018
11.4.2018 kello 19:30
Google Hangouts
1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin kello 19.40
2. Läsnäolijoiden toteaminen
Henrik Tallbacka, Ronja Jämsen, Ville Kuukkanen Puhelin yhteydessä,
myöhässä: Sami ja Salla
3. Esityslistan hyväksyminen ja sihteerin valinta
Hyväksyttiin esityslista ja valittiin sihteeriksi Ville Kuukkanen
4. Valiokunnan jäsenten tehtävien kuvaukset
Jokainen jäsen esitteli oman tehtäväkuvauksensa.
Käsitellään seuraavassa kokouksessa.
5. SM-kilpailun asiat
-hotelliyöpymisten korvaaminen
-maajoukkuevalintojen aikataulut
-muuta SM-kilpailuihin liittyvää
Puheenjohtaja pyytää Marjo Nurmenniemeltä tuomareiden yhteystiedot, jotta
korvattavat kustannukset saadaan perille.
Korvataan vuoden juniori-paitojen kustannukset.
6. Vöiden ja paidan käyttäminen kilpailuissa
-saako kilpailija tukea itseään kyynärpäillä vyöhön suorituksen aikana?
-saako kilpailija käyttää erikoispaitaa joka tekee pussit kyynärpäiden alle
tukeakseen räkkiasentoa?
Päätetty että vyöhön tukeminen ei ole säännössä sallittua. Mikäli kansainvälinen
liitto sallii kyynärpäiden tukemisen vyöhön tai erikoispaitaan niin sallitaan se myös
Suomessa.
7. SM-viikon asiat (IKMF puolimaraton)
18.4 kello 9:30 kuvataan Henkan työpaikalla
7.7 Tv-lähetys 14:30-15:30 Ylellä. Kuvaus tehdään 13:00-14:00

Ilmoittautuminen avataan tällä tai ensi viikolla.
8. Budjetin tilanne
Ei muutosta edelliseen kokoukseen.
Budjetti 10 000€ josta 2000€ jyvitetty sm-viikolle.
Budjetin tilanne hyvä, tuetaan maajoukkueen kustannuksia kuten edellisinä
vuosina. Maajoukkueen matkatuet nähdään tärkeänä.
9. WKSF–liittoon liittyvät asiat
-Tulevat kilpailut / asiantuntijaryhmän panostus
-ko. kisoissa tehtävien tulosten ja ennätysten hyväksyminen
Liitytään WKSF liiton jäseniksi ja hyväksytään liiton alaisissa kisoissa tehdyt
tulokset virallisiksi tuloksiksi mikäli kisojen järjestely täyttää kansainvälisen
kilpailun kriteerit, mm. ADT toiminta. Ja tutustutaan liiton vaatimuksiin tarkemmin,
mm. kisojen järjestämisen vaatimukset.
Varmistetaan SPNL:ltä että liittoon liittyminen on mahdollista.
Varmistamme vielä iukl suunnalta sopiiko heille että urheilija osallistuu myös
wksf-seuran kilpailuihin.
10. Keskeneräiset asiat ja muut esille tulevat asiat
-virtuaaliliiga, pyritään käynnistämään samalla tavalla kuin viime vuonnakin. Nyt
jos käynnistetään niin ehdimme nostaa n. 3 kk per laji.
Virtuaaliliigan järjestäminen koetaan tärkeänä. Liigassa on ollut yleensä
enemmän nostajia kuin muissa kisoissa. Kartoitetaan tilannetta, keskustellaan Ida
Maasalon kanssa ja viedään asiaa eteenpäin.
Ville Kuukkanen on yhteydessä Maasaloon ja tekee virtuaaliliigan toiminnoista
raportin.
Sami järjestelee drive-kansion kansiorakennetta.
Ville Kuukkanen tekee “kahvakuulaurheilun vuosi rakenteen” seuraavaan
kokoukseen.
11. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous 16.5 kello 19:30
Päätettiin kokous kello 21:00

