
EBA ry syyskokous 2019 
 
Aika: 30.11.2019 klo 14:00 
Paikka: Hotelli Sveitsi, Hyvinkää 

Kokouksen avaaminen 
- Hallituksen puheenjohtaja Jyri Nousiainen avasi kokouksen klo 

14:14. 

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
- Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jyri Nousiainen ja sihteeriksi 

Anne Luukkonen. 

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 
- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta  

- Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi / ääntenlaskijoiksi Marko Melko ja 
Suvi Vacker. 

Vahvistetaan toimintasuunnitelma  

- Lajisääntöjen ylläpitäminen ja valvonta. 
- Lajin edistäminen, kilpailutoiminnan tukeminen ja 

harrastusmahdollisuuksien parantaminen. 
- Järjestetään mahdollisuuksien mukaan kilpailuja, ajokoulutuksia, 

ratatalkoita yms lajin edistämiseksi. 
- Kehitetään junioritoimintaa ja jatketaan Endurojunnut-valmennusta 
- Enduromimmit -toiminnan jatkaminen. 
- Kansainvälisiin kilpailuihin tähtääville mahdollisuuksien mukaan 

taloudellisen tuen antaminen. 
- Vuokrataan ajanottolaitteistoa kilpailujärjestäjille ja autetaan 

järjestelyissä. 
- Seurata lajin kehittymistä maailmalla. 



Vahvistetaan tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 
jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.

 
- EBA ry ei peri liittymismaksuja vuodelta 2020, jäsenmaksu 

kaudella 2020 on 10 euroa/henkilö.  
- Yritykset ja yhdistykset, kuten pyöräilyseurat voivat tukea EBA ry:n 

toimintaa vapaaehtoisin kannatusmaksuin, 200e/kausi. 
- EBA ry:n jäsenyys vaaditaan, mikäli haluaa SM-sarjassa 

SM-pisteet. 
- Jäsenmaksujen tuotto suunnataan juniori- ja enduromimmit- 

toiminnan kehittämiseen kaudella 2020. Jäsenmaksut kerätään 
Eventio-järjestelmän kautta. 

- Tulo- ja menoarvio liitteenä (EBA budjettilaskelma.xls). 
- Päätettiin korvata Mika Kankaalle könttäsumma kirjanpidon ja 

tilinpäätösten tekemisestä. Kirjanpito ja tilinpäätökset ovat valmiina 
vuoden 2020 kevätkokoukseen mennessä. 

- Päätettiin tukea kansainvälisiin EWS-kisoihin osallistuvia 
kustantamalla yhden kisan osallistumismaksun (n. 200e). 

- Päätettiin tukea Trophy of Nationsiin osallistuvia 500e/joukkue 
(miehet, naiset, U21). 

- Päätettiin tukea U21 kansainvälisiin EM- tai Qualifier-kilpailuihin 
osallistuvia 500 eurolla, joka jaetaan hakijoiden kesken. 

- Päätettiin ajanottolaitteiden vuokrahinnaksi 300e / kisa. 
- Keskusteltiin Miikka Mäkelän Endurojunnut-keräyksen varojen 

käyttämisestä kaudella 2020. Mäkelän toiveesta varat on päätetty 
käytettävän vähävaraisen nuoren lajin pariin pääsemiseksi ja 
harrastuksen mahdollistamiseen. 

Hallituksen puheenjohtajan valinta 2020. 
- Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Anne Luukkonen. 

Hallituksen jäsenten valinta.  

- Marko Wallin 
- Suvi Vacker 
- Sami Maukonen 
- Marko Melko 
- Tuuli Lehtimäki 



Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta. 
- Valittiin toiminnantarkastajaksi Mika Kangas ja 

varatoiminnantarkastajaksi Jyri Nousiainen. 

Muut asiat  

- Päätettiin palkita valmentajat Endurojunnut 2019 valmennuksesta 
lahjakortein seuraavasti: alle 3 kertaa, 50e; yli 3 kertaa 100e. 

- Todettiin, että Endurojunnut-varustekeräys on toimitettu keväällä 
Tornikeskukseen ja varusteet ovat siellä vapaassa käytössä, muun 
muassa muutamia polvisuojia, suojapanssareita ja kypärä. 

- Todettiin, että kauden aikana tehdyt valmennukset ovat 
innostaneet harrastajia lajiin mukaan ja ajamaan Funduro Cupia. 

- Todettiin, että Endurojunnut-valmennus onnistui hyvin ja leiri 
Imatralla oli tykätty. Endurojunnut-valmennus palkittiin kauden 
päätteeksi Spirit of Enduro -palkinnolla. 

- Keskusteltiin naisten innokkuudesta lajin pariin ja miten muutama 
kauden kisa oli loppuunmyyty. Pitäisikö varata kiintiöpaikkoja 
naisille? Millä perusteella varatut paikat jaettaisiin? 

- Keskusteltiin, miten naisia ja etenkin tyttöjä saataisiin lajin pariin. 
- Päätettiin maksaa Jusalle EBA ry:n graafisista töistä 50 euroa 

laskua vastaan. 
- Päätettiin maksaa Marko Wallinille SM-pisteiden ylläpitämisestä 

kaudelta 2019 sama korvaus, mitä SM-kisojen järjestäjä on EBA 
ry:lle maksanut. 

- Keskusteltiin Suomen Pyöräilyn toimista ja painostuksesta 
MTB-Enduron lajitoimijoita kohtaan. 

- Keskusteltiin kiinnostuneille valmentajille järjestettävästä 
valmennuksesta ajoon, voimaharjoitteluun ja opettamiseen liittyen. 

- Keskusteltiin vaikutuksista, kun vuoden 2021 alkaen pitäisi kisat 
ilmoittaa UCI:n kalenteriin. 

- Päätettiin edistää tietoutta kansainvälisiin kisoihin kuten EWS:ään 
osallistumisesta. 

 

Kokouksen päättäminen. 
Päätettiin kokous klo 16:53. 
 
 
Hyvinkäällä 30.11.2019  



 
 
 
Jyri Nousiainen, Puheenjohtaja       Anne Luukkonen, Sihteeri

 
 

 
  

Marko Melko, Pöytäkirjan tarkastaja    Suvi Vacker, pöytäkirjan 
tarkastaja 
 
 
 
 


