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Esitys 1 Maajoukkuemaksut ja majoitus EM ja MM, avoin, juniorit ja subjuniorit 

Urheilija, joka on yltänyt SM kilpailuissa kyseisen ikäluokan Suomen Voimanostoliiton 
asettamaan A-tulosrajaan ja samoin myös yltää EM-kilpailussa A-tulosrajaan sekä 
sijoittuessaan kolmen parhaan joukkoon, maksaa liitto tositteita vastaan ko. nostajalle 
ilmoittautumis- ja ADT maksun sekä yhden majoitusyön kilpailuhotelissa. 

Urheilija, joka on yltänyt SM kilpailuissa kyseisen ikäluokan Suomen Voimanostoliiton 
asettamaan A-tulosrajaan ja samoin myös yltää MM-kilpailussa A-tulosrajaan sekä 
sijoittuessaan kuuden parhaan joukkoon, maksaa liitto tositteita vastaan ko. nostajalle 
ilmoittautumis- ja ADT maksun sekä yhden majoitusyön kilpailuhotelissa. 

 

 

Esitys 2 12-14 vuotiaiden SE tilastointi 

Koemme, että nuorinta ikäluokkaa, 12 – 14 v, syrjitään ikänsä puolesta, koska heidän 
ennätyksiään ei tilastoida. Yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti kaikki ovat 
samanarvoisia esimerkiksi iästään riippumatta. Yhdenvertaisuuslaissa kielletään syrjintä. 
Esimerkiksi painonnostossa ja keihään heitossa saman ikäiset voivat tehdä SE tuloksia, 
kuitenkin nämä lajit ovat keholle rajumpia lajeja. (loukkaantumisherkkyys). Mielestämme 
tällä voisimme nimenomaan saada lajiin lisää nuoria nostajia.   
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Suomen Voimanostoliiton hallituksen vastaesitys syyskokoukselle Kankaanpään Voimailijat ry:n esityksistä. 

 

Esitys 1.  Liiton hallitus vastaa liiton taloudesta. Syyskokouksissa liitto on rakentanut talousarvionsa 
tavoitteenaan saada valtionapua noin 150 000 € vuodessa. Käytännössä liitto on saanut 
aiemmin 50 000 € vuodessa ja nyt kaksi viimeistä vuotta 55 000 € vuodessa. Nämä kaksi 
vuotta liitto ei ole enää ollut ns. lajiliitto, joksi OKM katsoi Painonnostoliiton. SVNL on 
katsottu ”vain” liikuntaa edistäväksi järjestöksi. Näin ollen valtionosuusjärjestelmässä 
maajoukkuemenot eivät ole myöskään suoraan valtionosuuskelpoisia menoja. 

Hallituksen tavoitteena on ollut syyskokousasiakirjoja valmisteltaessa, että nostamalla 
maajoukkueiden A-rajoja päästäisiin tilanteeseen, missä avoimen ja nuorten maajoukkueille 
A-rajan tehneille urheilijoille voitaisiin maksaa suoraan liiton toimesta osallistumis- ja 
antidopingmaksut. Muiden kulujen osalta liitto toteutti jo viime vuonna sen, että 
menestyneet urheilijat palkittiin stipendein, jolloin tavoitteena oli korvata parhaille 
maajoukkueurheilijoille heidän kustannuksiaan. 

Kun huomioidaan vielä se, että vuodelta 2017 ylijäämä oli vain noin 15 000 €, niin liitolla ei 
ole tosiallisesti valtaisaa mahdollisuutta nostaa menojaan.  

Edellä kerrotun vuoksi liiton hallitus esittää syyskokoukselle, että Kankaanpään 
Voimailijoiden esitys hyväksytään toivomusaloitteena, jonka hallitus ottaa huomioon 
hoitaessaan liiton taloutta ja päätöksentekoa vuonna 2019. 

 

Esitys 2. Nuorten 12 – 14 -vuotiaiden SE-tilastointi. Liiton syyskokous on viime vuosina ottanut 
toistuvasti torjuvan kannan nuorimman ikäluokan SE-tilastointiin mm. terveydellisistä syistä. 
Monissa maissa mm. ainakin Ranskassa alle 14-vuotiaiden osalta maksimivoimaharjoittelu ja 
siinä kilpaileminen on kiellettyä terveydellisistä syistä. 

Nuorten osalta olennaisinta on saada heidät mukaan liikkumaan ja tutustumaan lajiin 
kehittäen lajin teknisiä suoritustaitoja ennen kuin mennään varsinaisiin 
maksimivoimasuoritteisiin.  

Hallitus ei näe hyväksi, että 12 – 14-vuotiaiden ikäluokan nostajilla aloitetaan vielä Suomen 
Ennätysten rekisteröintiä. 

  


