
Kahvakuulaurheilun kilpailutoiminnan kysely 2021
Kooste vastauksista

1. Taustakysymykset



Jos et ole koskaan kilpaillut, miksi et?
(4 vastausta)

Syinä olivat mm. se että harrastaa ainoastaan oman kunnon takia, ei ole
kilpailuhenkinen tai kilpailuja ei ole järjestetty koronana aikana.

Mikä motivoisi sinua aloittamaan kilpailemisen tai jatkamaan kilpailemista?
(32 vastausta)

Monen vastaajan osalta matalan kynnyksen salikisat, joita järjestettäisiin riittävän
usein/säännöllisesti runsaalla lajivalikoimalla motivoisivat. Oman kunnon
kehittäminen, rajojen rikkominen/löytäminen ja tavoitteiden asettaminen korostuivat



myös vastauksissa. Yhteisöllisyys, positiivinen ilmapiiri ja yhdessä treenaaminen
koettiin myös motivoiviksi tekijöiksi.





2. Toiminta ja lajin edistäminen

Onko jotain muuta, mitä haluat mainita tapahtumiin liittyen?
(12 vastausta)

Koronarajoitusten päättymisen jälkeen toiveissa on runsaasti tapahtumia, joihin voisi
osallistua matalallakin kynnyksellä. Tapahtumia tulisi mainostaa aktiivisesti eri
kanavilla jotta myös uusia nostajia saataisiin mukaan. Yleisimmin toivottiin kilpailuja
eri muodoissaan., Kansalliset, Masters-, Junior- ja SM-kisat toivottiin järjestettävän
joka vuosi jollakin tavalla. Tapahtumat koettiin yleisesti hyvin järjestetyiksi.



Arvioi asteikolla 1-5 kuinka tärkeitä ovat mielestäsi seuraavat tavat tai
toimenpiteet, kun tavoitteena on kasvattaa kahvakuulaurheilun harrastajamääriä,
kilpailuosallistumisia ja nostaa tulostasoa.











Millä muilla tavoilla tai toimenpiteillä voitaisiin mielestäsi kasvattaa
kahvakuulaurheilun harrastajamääriä, kilpailuosallistumisia ja tulostasoa?
(19 vastausta)

Useissa vastauksessa nousivat esille lajin aktiivinen markkinointi ja viestintä lajista
sekä sen kahvakuulaurheilusta kilpailtuna lajina eri tavoin. Ideoina markkinointiin
esitettiin mm. lajin esittelyä kouluissa, tapahtumissa, puolustusvoimissa sekä
junioritoiminnan kehittäminen. Viestintää tulisi tehdä avoimesti ja kaikilla
mahdollisilla median alustoilla. Matalan kynnyksen salikisat, alkeiskurssit, ohjattu
treenaaminen, valmennus ja kilpailuissa kahvakuulien kokovalikoiman sekä
lajivalikoiman kasvattaminen esiintyivät myös.





Millaisia ongelmia olet kohdannut SuomiSportin ilmoittautumisessa?
(15 vastausta)

Monen vastaajan mielestä ongelmia ei esiintynyt. Ongelmia/epäselvyyksiä esiintyi
ainakin sellaisten kilpailijoiden osalta jotka olivat ilmoittautuneet useampaan lajiin
kerralla tai olisivat halunneet muokata jälkikäteen ilmoittautumistaan. Lisäksi
järjestelmän ei koettu tukevan esimerkiksi kisajärjestäjiä tai jaoksen toimintaa
riittävällä tavalla. Järjestelmässä tulisi olla esimerkiksi alasvetovalikoina valittavissa
painoluokat, kuulakoot ja lajit. Lajit eivät ole synkroonissa sääntöjen kanssa eikä
Masters-sarjaan voi ilmoittautua ollenkaan. Vakuutusvaihtoehdot tulisi olla
selkeämmin esillä ja ohjaavilla teksteillä esim Masters-urheilijoita varten.



Onko hyvä, että arvokilpailujen lajit ja painoluokat noudattavat kansainvälisen
lajiliiton (IUKL) lajeja ja painoluokkia?
(37 vastausta)

Useassa vastauksessa toistui se, että painoluokat pitäisi olla IUKL mukaiset mutta
lajeissa voisi olla enemmän valinnanvaraa. Myös ns. välikoon kahvakuulapainoja
toivottiin arvokisoihin niin miehissä kuin naisissakin amatöörisarjan ja
mestaruussarjan välille (naiset 20kg, miehet 28kg). Myös näytösmielessä voisi olla
muitakin lajeja. Maajoukkuevalintojen kannalta on tärkeää että IUKL lajit ja
painoluokat toteutuvat aina arvokisoissa.

Pitäisikö nykyisestä Kahvakuulaurheilun virtuaaliliigasta (Facebook) tehdä
esimerkiksi Suomen Cup, jossa kilpailtaisiin painoluokittain, vakiintuneilla lajeilla ja
pistelaskulla?
(32 vastausta)

Vastauksissa oli sekä puoltavia että kieltäviä kannanottoja runsaasti. Ajatusta
Suomen Cupista pidettiin hyvänä mutta se haluttiin ennemmin live-kilpailuna vaikka
usean seuran järjestämänä kuin online-kilpailuna. Lisäksi koettiin että Suomen
Cup-tyyppisenä virtuaaliliiga menettäisi mahdollisuuden matalan kynnyksen
osallistumiseen. Myös tuomarointi koettiin raskaana eikä tuomarointi antaisi
kilpailijalle välitöntä palautetta suorituksesta.
Virtuaaliliigaa tulisi osan mielestä myös helpottaa, esimerkiksi lyhentämällä
suoritusaikoja, jotta matala kynnys toteutuisi paremmin. Ideana esitettiin myös
Suomen Cupin ja virtuaaliliigan järjestämistä erikseen. Tällöin virtuaaliliiga toimisi
matalamman kynnyksen tapahtumana.



Tulisiko mielestäsi SM-kilpailuissa olla muita lajeja ja kuulapainoja nykyisten
lisäksi?
(37 vastausta)

Vastauksissa esiin nousivat erityisesti naisille mahdollisuus nostaa 20 kg ja miehille
mahdollisuus nostaa 28 kg sarjoja. Vastaajat kokivat, että liian suppea lajivalikoima
ei houkuttele uusia nostajia kun kevyinkin sarja on liian raskas. Jo kokeneellekin
kilpailijalle hyppäys naisilla 16 kg:n sarjasta 24 kg:n sarjaan saattaa olla liian iso, eikä
motivoi jatkamaan. Sama nähtiin ongelmana miesten osalta isompiin painoihin
siirryttäessä. OA- lajeja toivottiin takaisin, jotta lajin pariin saataisiin myös uusia
nostajia. Osa vastaajista oli sitä mieltä, että nykyiset lajit ovat hyvät, sillä liian suuri
määrä lajeja aiheuttaisi sen, että kilpailuissa ei saataisi aikaan kunnon kilpailua.
Muutosehdotuksia tuli myös Masters- sarjojen osalta. Niihin toivottiin lisää
lajivalikoimaa sekä pohdittavaksi esitettiin myös se, tulisiko naisten Masters- ikää
nostaa.

Pitäisikö jatkossa olla ennalta sovittu ja suunniteltu kilpailukalenteri, jossa seurat
sitoutuisivat järjestämään joko kansallisen kilpailun, salikilpailun tai
online-kilpailun?
(37 vastausta)

Vastaajien mielestä ennalta sovittu ja suunniteltu kilpailukalenteri olisi ideaalitilanne,
joka mahdollistaisi kilpailijan treenien suunnittelun hyvissä ajoin etukäteen.
Vastaajat arvioivat, että myös uusien kilpailijoiden olisi helpompi lähteä kilpailemaan
lajiin kun he voisivat hyvissä ajoin päättää mihin kilpailuihin osallistuvat.



Ongelmana nähtiin seurojen sitouttaminen sekä seurojen resurssit. Ratkaisuksi
ehdotettiin esimerkiksi jonkinlaista tukea Painonnostoliitolta sekä kattavampaa
tukea jaostolta esimerkiksi tuomareiden sitouttamisen suhteen.

Mikä motivoisi sinua kilpailemaan enemmän tai aloittamaan kilpailemisen?
(28 vastausta)

Kilpailemisen motivoivana tekijänä vastaajat näkivät muun muassa selkeämmän
kilpailukalenterin, painoluokkien vähentämisen ja niiden yhdistämisen poistamisen,
laajemma lajivalikoiman, Masters- sarjojen lisäämisen, treeniporukan löytymisen,
itsensä kuntoon saamisen sekä erityisesti sen, että eritasoisia kilpailuja olisi paljon
enemmän tarjolla.

Miten maajoukkuerajoja pitäisi mielestäni kehittää?
(12 vastausta)

Maajoukkuerajoja pidettiin lähtökohtaisesti hyvinä. Niiden tarkastamista
säännöllisesti pidettiin tärkeänä. Vastauksissa ehdotettiin, että B-rajat voisivat olla
rennommat ja amatööreistä rajat voitaisiin poistaa kokonaan. Omakustannerajat
olisi hyvä saada alemmaksi tai poistettu kokonaan.

Miten koet tuomaroinnin tason Suomessa?
(34 vastausta)

Tuomaroinnin tasoa Suomessa pidettiin pääsääntöisesti hyvänä tai erinomaisena.
Muutama vastaaja oli sitä mieltä, että taso on kohtalainen ja se saisi olla parempi.



Tuomareita pitäisi olla enemmän ja tuomaroinnin tason kilpailuissa aina
yhdenmukainen.

Onko jotain, mitä haluat kommentoida tuomaritoimintaan/tuomarointiin liittyen?
(17 vastausta)

Vastaajien mielestä niin päätuomareita kuin tuomareita pitäisi saada enemmän.
Tuomarikursseja pitäisi järjestää useammin. Vastauksissa ehdotettiin online-
tuomarikurssin järjestämistä. Myös kertauskurssi tuomareille koettiin tärkeänä. Olisi
tärkeää saada tuomareille paljon tuomarikokemusta, jotta he voivat kehittyä hyviksi
tuomareiksi ja tuomarikoulutuksen käyneet uskaltaisivat lähteä tuomaroimaan
koulutuksen jälkeen.

Miksi et ole suorittanut tuomarikurssia?
(12 vastausta)

Vastaajat eivät olleet suorittaneet tuomarikurssia, koska siihen ei ole ollut
mahdollisuutta kurssien vähäisyyden vuoksi. Osa vastaajista ei ole kiinnostunut
tuomaritoiminnasta ja osa kokee tuomaroinnin haastavana.



Mikä motivoisi sinua suorittamaan tuomarikurssin?
(10 vastausta)

Vastuksissa nousi esiin, että online- kurssin mahdollisuus motivoisi osallistumaan
tuomarikurssille. Myös se, että kursseja järjestettäisiin säännöllisesti ja useammalla
paikkakunnalla motivoisi osallistumaan. Vastauksissa ehdotettiin myös, että
tuomarikurssin suorittaneille voisi tarjota palkkioksi esimerkiksi virallisen
tuomaripaidan, jonka saisi vain kurssin suoritettuaan ja jota voisi käyttää kilpailuissa
tuomaroidessaan.

Onko jotain muuta, mitä haluat tuoda esiin kahvakuulaurheilun kilpailutoimintaan
liittyen?
(17 vastausta)

Vastauksista nousi esiin huoli kahvakuulaurheilun tulevaisuudesta. Uusia nostajia
toivotaan kovasti lajin pariin. Tämä kysely koettiin tärkeänä ja toivottiin, että se
uusitaan säännöllisin väliajoin. Vastauksissa ehdotettiin, että sääntöjä tulisi
tarkentaa sen osalta, milloin kilpailijoilla tulee olla tietoa esimerkiksi toteutuneista
kilpailusarjoista. Salikilpailujen järjestäminen katsottiin tärkeäksi. Lajin pariin
toivottiin myös lisää avoimuutta ja rentoa fiilistä.


