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Aika: 28.11.2020 klo 14:00
Paikka: Hotelli Sveitsi, Hyvinkää

Kokouksen avaaminen
- Hallituksen puheenjohtaja Anne Luukkonen avasi kokouksen klo

14:44.

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Anne Luukkonen ja sihteeriksi

Marko Wallin.

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi / ääntenlaskijoiksi Heikki Eklund ja

Antti Nousiainen.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma
- Vahvistettiin toimintasuunnitelma esitetyn toimintasuunnitelman

mukaisesti.
- Toimintasuunnitelma liitteenä.

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

- EBA ry ei peri liittymismaksuja vuodelta 2021, jäsenmaksu
kaudella 2021 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.

- Tulo- ja menoarvio liitteenä.
- Päätettiin ajanottolaitteiden vuokrahinnaksi 300e / kisa.



Hallituksen puheenjohtajan valinta 2021
- Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Anne Luukkonen.

Hallituksen jäsenten valinta
- Marko Wallin
- Suvi Vacker
- Sami Maukonen
- Heikki Eklund
- Miikka Mäkelä

Toimihenkilöiden valinta
- Marko Melko
- Tuuli Lehtimäki

Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
- Valittiin toiminnantarkastajaksi Iida Jaakkola.

Muut asiat
- Eklund kertoi, että Sappeella järjestetään kaksipäiväinen junnuleiri

ensi kesänä SM-sarjan kisan aikataulusta riippuen. Endurojunnut
ovat mukana, kaikkiaan n. 30-50 osallistujaa. Jukka Mäennenä
lehtorina, Eklund hoitaa juoksevat asiat. Jatkossa suunnitteilla
aikuisille, riippuen miten tämä leiri onnistuu.

- Luukkonen kertoi, että Funduro-Cup on suunnitellut kilpailuun
lähtemistä edistäviä leirejä ennen kisaviikonloppuja.

- Keskusteltiin lajin edistämisestä ja siitä kuka vie lajia eteenpäin.
Koska EBAlla ei ole jäsenseuroja, pitäisi kaupallisten toimijoiden
kanssa saada edistettyä lajia. Tarvitaan yhteistyökumppaneita.

- Keskusteltiin Endurojunnujen Bike Park -lippujen hinnoista Sappee
Bike Parkissa, jossa ei ole käytössä muissa Bike Parkeissa oleva
subventoitu hinta junnuille ja valmentajat ilmaiseksi.

- Keskusteltiin, että EBAn sivuille voisi tehdä listan harrastepaikoista
ja kaupallisista toimijoista, sekä tapahtumista.

- Todettiin, että Endurojunnut-valmennuksen käynnistämiseen
tarvittava materiaali olisi hyvä olla kaikkien saatavilla ja
valmennukseen voisi kehittää toimintamallin.

- Keskusteltiin SM-sarjan pisteistä ja niiden jakautumisesta. On
luokkia, joissa maaliin ajaneet eivät saa pisteitä, ja luokkia joissa
saa maaliin ajamalla hyviäkin pisteitä.

- Todettiin, että SM-sarjan pisteitä pitää säätää jollain logiikalla, että



ne ovat tasapuolisia. Esimerkiksi U21 ja M40 olisi vertailukohdista
Yleisen kategorian ja oman kategorian pisteistä parempi.

- Todettiin, että sääntöjen rakennetta pitäisi muuttaa: lajisäännöt,
SM-sarjan säännöt, muut sarjasäännöt, kilpailujen säännöt.

- Keskusteltiin sääntöjen sisällöstä ja tarpeesta muuttaa niitä
tarkemmin määritellyksi.

- Nousiainen kertoi, että on kiinnostunut tekemään toiminimellä
ehdotuksen lajisäännöistä.

- Päätettiin, että SM-sarjassa sääntöjä valvoo kilpailukohtainen
tuomari tai tuomaristo. Tätä on toivottu kilpailujärjestäjien toimesta.
Jos olisi tuomaristo, sen puheenjohtaja olisi EBAn jäsen ja
maksettaisiin palkkio (esim. 100e), muut olisivat kilpailujärjestäjän
henkilö ja kisaaja, jolla vastuu olla mukana kokouksissa.

- Keskusteltiin EBiken katsastuksesta, johon tarvitaan jotain
työvälineitä.

- Päätettiin säilyttää ensi kaudella M40-sarja, vaikka EWS siirtyi
M35:een. Pitää kuitenkin mahdollistaa, että voidaan tarvittaessa
ajaa kaikista EWS-mukaisista pisteistä.

- Keskusteltiin turvallisuusasioiden valvomisesta, mitkä liittyy
EA-ryhmiin ja evakuointisuunnitelmiin.

- Wallin esitti ajatuksen Risk Assessment -kaavakkeesta, joka
lähetettäisiin kisan jälkeen osallistujille. Lisäksi valmennuksissa ja
kilpailuissa voisi kirjata asiat talteen vahinkotilanteissa.

- Eklund poistui kokouksesta klo 17:10.
- Päätettiin hankkia ensiaputarvikkeet valmennusporukoille

(Endurojunnut), jos sellaista ei vielä ole käytössä.
- Päätettiin selvittää ensiapukoulutuksen järjestämistä

valmennusporukoille, esim. SPR EA 1. Lisäksi tehdään
toimintaohjeet valmentajille ensiaputilanteissa.

- Todettiin, että valmennuksien turvallisuussuunnitelmat tulee
päivittää.

- Wallin kertoi EBA ry:n jäsennumerosta, jonka on kisajärjestäjän
kanssa ajateltu tulevan Evention kuitin perusteella, joka kirjataan
SM-sarjan kisan osallistumislomakkeeseen.

- Todettiin, että SM-pisteiden ja Speed Rankingin hoitaminen vielä
avoinna.

- Lehtimäki kertoi, että olisi tarpeen tuoda tietoa aloittelijoille kisaan
valmistautumisesta esim. blogipostauksen tai sosiaalisen median
kanavien kautta. Myös Endurojunnut-valmennusta voisi tuoda
esille.

- Päätettiin tehdä päivitetty kalustolistaus.
- Todettiin, että pitäsi tuoda paremmin esille ajanottolaitteiston

vuokrausmahdollisuutta.



- Päätettiin hankkia yhdistyksen hallitukselle EBA-tunnuksin vaate
(t-paita, takki), joka auttaa näkymään kisoissa.

- Keskusteltiin ulkomaille tähtäävien kuskien tukemisesta ja millä
tavoin yhdistyksen on mahdollista auttaa.

Kokouksen päättäminen.
Päätettiin kokous klo 18:00.

Hyvinkäällä 28.11.2020

Anne Luukkonen, Marko Wallin,
Puheenjohtaja Sihteeri

Antti Nousiainen, Heikki Eklund,
Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja


