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Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry 

 

Sääntömääräinen liittokokous 2015   Pöytäkirja 
 

 

Aika: lauantai 16.5.2015 
Paikka: Hotelli Scandic Jyväskylä. Osoite: Vapaudenkatu 73, 40100 Jyväskylä. 

Läsnä: Liitteen 1 mukainen osallistujalista 

 

 

1  Kokouksen avaus 

Liiton varapuheenjohtaja Kaisu Salminen avasi kokouksen klo 11.02. 

 

 

2  Kokouksen järjestäytyminen 

 

2.1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja 
ääntenlaskijaa. 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Samuli Nissinen ja sihteeriksi Niina Konttaniemi. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valitaan Timo Mäkiaho ja Teemu Kaivola. 
 
2.2 Todetaan läsnäolijat ja äänimäärät. 
 
Kokouksessa läsnä 12 seuraa, joilla yhteensä 46 ääntä. Kokous myöntää läsnäolo-

oikeuden kokouksessa läsnä oleville muille kuin virallisille edustajille. 

 

 

3  Kokouksen laillisuus 

Liiton säännöissä mainitaan, että sääntömääräinen kokous on laillinen, kun kutsu 
kokoukseen on lähetetty kirjeitse jäsenille vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta 
liiton jäsenluettelossa olevilla osoitteilla. Esityslista on liitettävä kutsuun. Todettiin kokous 
laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsut on lähetetty 29.4.2015. 
 
Kohtaan 9 esitetään muutoksena: Hiihtojaostoon valitaan Vesa Myllerin tilalle 

yksivuotiskaudelle uusi henkilö. 
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4  Vuoden 2014 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen esitteleminen 

Liiton varapuheenjohtaja Kaisu Salminen esittelee vuoden 2014 vuosikertomuksen (liite 2) 
Liiton varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja Kaisu Salminen esittelee vuoden 2014 
tilinpäätöksen (liite 3). 
 
Vuosikertomukseen päätettiin lisätä Pohjois-Karjalan valjakkoajoreitistön rakentaminen. 
Päätettiin lisätä Metsis-hankkeen yhteistyökumppaneiden nimet. VUL on yhdessä Ely-
keskuksen, Rautavaaran kunnan, Metsähallituksen ja Metsäkartanon kanssa ollut tekemässä 
ja rahoittamassa Rautavaaralle rakennettuja ulkoilureitistöjä. 
Seurojen edustajat kysyivät EM-kilpailujen loppuraporttia ja vuoden 2014 EM-kilpailujen 
toteuttamisesta keskusteltiin. Vuoden 2014 EM-kilpailujen tuloksen perusteella todettiin että 
VUL:lla ei ole varaa järjestää arvokilpailuja. Kaikki EM-kilpailuista olemassa olevat 
dokumentit kootaan Google Docsiin yhteen kertomukseksi tuleville arvokilpailujärjestäjälle ja 
sähköpostin välityksellä nähtäväksi seuroille. Tiedot lähetetään VUL jäsenseurojen 
yhteyshenkilölle. 
 
Päätösesitys: Hyväksytään vuosikertomus esitetyin muutoksin. 
Hyväksytään tilinpäätös esitetyin muutoksin. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 

 

 

5  Tilintarkastajien kertomuksen esitteleminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja 

vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

Esitys: Kokouksen puheenjohtaja lukee tilintarkastuskertomuksen (liite 4). Vahvistetaan 
tilinpäätös (liite 2) ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
 
Päätös: Esitys hyväksytään. 

 

 

6  Vuoden 2016 jäsenmaksujen ja kilpailulisenssien vahvistaminen sekä liiton 

toimihenkilöiden kulukorvausten vahvistaminen 

 

6.1 Esitys: Hallitus esittää, että vuoden 2016 perusjäsenmaksu on 60 €, jonka lisäksi 

seura maksaa jokaisesta lisenssiurheilijastaan 5 €. Jäsenmaksun suuruus on korkeintaan 

300 €. 

 

Päätös: Esitys hyväksytään. 
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6.2 Esitys: Hallitus esittää, että lisenssit ja niiden maksut pidetään ennallaan kaudella 

2015 – 2016. Lajilisenssin hinta 58,00 €. Lajilisenssin hinta ilman vakuutusta 40,00 €. 

Vakuutuksen osuus lajilisenssin hinnasta 18,30 € vakuutuskaudella 1.9.2015 – 

31.8.2016. 

Harrastuslisenssin hinta 40,00 €. Harrastuslisenssin hinta ilman vakuutusta 22,00 €. 

Vakuutuksen osuus harrastuslisenssin hinnasta vakuutuskaudella 1.9.2015 – 31.8.2016 

18,30 €. 

Mikäli vakuutusyhtiö korottaa kauden 2015 – 2016 vakuutusmaksuja, vastaava korotus 

siirretään lisenssihintoihin. 

 

Päätös: Esitys hyväksytään. 

 

6.3 Esitys: Hallitus esittää, että liiton toimihenkilöiden ja SM-kilpailutuomareiden 

matkakulukorvaukset pidetään ennallaan. Korvaus molemmille 0,27 €/km. 

 

Päätös: Esitys hyväksytään. 

 

 

7  Vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio 

Varapuheenjohtaja Kaisu Salminen kävi läpi hallituksen laatiman toimintasuunnitelman ja 
talousarvion vuodelle 2016 (Liite 5).  
 
Päätösesitys: Kaavavirheen vuoksi hallitus esittää kokouksessa uusitun 
toimintasuunnitelman. Toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksytään esitetyin muutoksin. 
 
Kaisu Salminen esitti, että seuratukien määrän  nostamiseksi 2000 eurosta 3000 euroon 
kohdassa 3, yleisavustusta kohdassa 4 nostetaan 29000 eurosta 30000 euroon. Esitystä 
kannatti Juha Hyvönen. 
 
Teemu Kaivola kannatti hallituksen esitystä korjatusta budjetista pitäen yleisavustuksen 
29000 eurossa. 
 
Kaisu Salminen veti esityksensä pois, joten asiasta ei äänestetty. 
 
Päätös: Päätösesitys ja uusittu toimintasuunnitelma hyväksytään esitetyin muutoksin. 

 

 

8  Liiton puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 

Esitys: Esitetään liiton puheenjohtajaksi Juha Romppasta ja varapuheenjohtajaksi Pekka 
Mertalaa. 
 
Päätösesitys: Liiton puheenjohtajaksi valitaan Juha Romppanen ja varapuheenjohtajaksi 
Pekka Mertala. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
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9  Hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 

 

9.1 Valjakkoajon edustajat (2 hlö) hallitukseen kaudelle 1.6.2015 –  31.5.2017 (2 vuotta). 

Erovuorossa valjakkoajosta ovat Tero Nikmo ja Ville Halme. 

 

Esitetään valjakkoajojaostoon Mervi Savirantaa, Jessica Aschbergia ja Juha Hyvöstä 

 

Kirjataan äänimäärät. Mervi Saviranta 46 ääntä, Jessica Aschberg 3 ääntä, Juha 

Hyvönen 43 ääntä. Kaikki käytettävissä olevat äänet on käytetty. 

 

Päätös: Valjakkoajon edustajiksi hallitukseen kaudelle 1.6.2015 –  31.5.2017 (2 vuotta) 

valitaan Mervi Saviranta ja Juha Hyvönen. 

 

9.2 Valjakkohiihdon edustajat (2 hlö) hallitukseen kaudelle 1.6.2015 –  31.5.2017 (2 

vuotta). Erovuorossa valjakkohiihdosta ovat Markku Haliseva ja Valtteri Turkka. 

 

Lisäksi Vesa Myller on ilmoittanut luopuvansa hallituspaikastaan ja hänen tilalleen 

valitaan uusi henkilö yksivuotiskaudeksi. 

 

Esitetään hiihtojaostoon Kaisu Salmista ja Tanja Ignatiusta. 

 

Päätös: Valjakkohiihdon edustajiksi hallitukseen kaudelle 1.6.2015 –  31.5.2017 (2 

vuotta) valitaan Kaisu Salminen ja Tanja Ignatius ja kaudelle 1.6.2015 –  31.5.2016 (1 

vuosi) valitaan Jessica Aschberg. 

 

9.3 Sulanmaan lajien edustajat (2 hlö) hallitukseen kaudelle 1.6.2015 –  31.5.2017 (2 

vuotta). Erovuorossa sulanmaan lajeista ovat Harri Hatunen ja Kurt Köcher. 

 

Esitetään sulanmaan jaostoon Anna-Leena Ylitaloa ja Kurt Köcheriä. 

 

Päätös: Sulanmaan lajien edustajiksi hallitukseen kaudelle 1.6.2015 –  31.5.2017 (2 

vuotta) valitaan Anna-Leena Ylitalo ja Kurt Köcher. 

 

 

10  Tilintarkastajien (2) ja varatilintarkastajien (2) valinta 

Esitys: Esitetään varsinaisiksi tilintarkastajiksi Juhani Loukusaa KHT ja Mikko Seppää sekä 
varatilintarkastajiksi kirjanpitäjä Laura Liukkosta ja Nexia Yhteisöä KHT. 
 
Päätösesitys: Liiton varsinaisiksi tilintarkastajiksi valitaan Juhani Loukusa KHT ja Mikko 
Seppä sekä varatilintarkastajiksi kirjanpitäjä Laura Liukkonen ja Nexia Yhteisö KHT.   
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
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11  Sääntömuutosasiat 

 

11.1 Esitys: VUL:n hallitus esittää sääntömääräiselle liittokokoukselle, että liiton 

toimintasääntöjen kohdat neljä, viisi ja yhdeksän päivitetään ajan tasalle. Muutokset on 

esitetty liitteessä 5. 

 

 

12  Vuoden tulokkaan palkitseminen 

Palkitaan vuoden tulokkaana Eemeli Mäkinen. Perusteluina rehti ja reipas käytös 

valjakkourheilutapahtumissa. 

 

 

13  Muut asiat 

Keskusteltiin VUL:n toiminnan ja toiminnan kiinnostavuuden kehittämisestä sekä 

seuratoiminnan kehittämisestä. VUL-netin keskustelupalsta täytyy tehdä avoimemmaksi ja 

sinne pääsy helpommaksi. 

 

 

14  Kokouksen päättäminen 

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14.15. 

 

 

 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 
 

 
______________________  ______________________ 
Samuli Nissinen   Niina Konttaniemi 
puheenjohtaja   sihteeri 

 
 
 
 
 

______________________  ______________________ 

Timo Mäkiaho   Teemu Kaivola 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja
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LIITTEET 

Osallistujat (liite 1) 

Vuosikertomus 2014 (liite 2) 

Tilinpäätös 2014 (liite 3) 

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 (liite 4) 

Sääntömuutosesitys: Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry:n toimintasääntöjen kohtien 

neljä, viisi ja yhdeksän päivittäminen ajan tasalle (liite 5) 
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Liite 1 
 
Osallistujat 

 
Kokouksessa läsnä 12 seuraa, joilla yhteensä 46 ääntä. Kokous myöntää läsnäolo-oikeuden 
kokouksessa läsnä oleville muille kuin virallisille edustajille. 

  
 
Alaskanmalamuuttiyhdistys ry    6 ääntä 
Arktiset Vetokoirat ry    4 ääntä  
Carelian EastPoint ry     6 ääntä  
Kainuun Palveluskoirayhdistys   3 ääntä 
Kannuksen Koiruudet    1 ääni 
Kemin Seura- ja Palveluskoirakerho ry   3 ääntä  
Kymen Vetokoiraseura   3 ääntä 
Länsi-Suomen Valjakkourheilijat ry    7 ääntä  
Rovaniemen Palveluskoirakerho ry    3 ääntä  
Siilinjärven-Maaningan Pelastuskoirat ry   3 ääntä  
Suomen Dobermannyhdistys   4 ääntä 
Sisä-Suomen Valjakkourheilijat ry    3 ääntä  
 
 
Yhteensä    46 ääntä
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Liite 5 

 

Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry:n toimintasääntöjen kohtien neljä, viisi ja 
yhdeksän päivittäminen ajan tasalle 
 
4§ LIITON JÄSENYYDET 

Liittohallitus päättää liittymisestä muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta. Liitto kuuluu 
jäsenenä Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (SLU), Euroopan valjakkourheilijoiden liittoon 
(ESDRA) ja maailmanliittoon (IFSS) sekä sen kautta kansainväliseen vetokoiraeläinlääkärien 
liittoon (ISDVMA). 
 

Muutos: Liittohallitus päättää liittymisestä muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta. Liitto 
kuuluu jäsenenä Valtakunnalliseen liikunta- ja urheiluorganisaatioon (Valo), valjakkourheilun 
maailmanliittoon (IFSS) sekä sen kautta kansainväliseen vetokoiraeläinlääkärien liittoon 
(ISDVMA). 
 

Tämä sen vuoksi, että ESDRA:a ja SLU:a ei ole enää olemassa. 
 

 
5§ LIITON JÄSENET 

Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset tai urheiluseurat, joiden 
tarkoituksena on edistää ja kehittää valjakkourheilua ja jotka sitoutuvat noudattamaan liiton 
sääntöjä ja myös niiden liittojen sääntöjä, joiden jäsenenä liitto on. Liittohallitus hyväksyy 
jäsenet kirjallisesta hakemuksesta. 
Kannattaviksi jäseniksi voi liittohallitus hyväksyä yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset 
yhteisöt. 
Liittokokous voi liittohallituksen esityksestä kutsua erityisen ansioituneita henkilöitä 
kunniapuheenjohtajiksi. Liittohallitus voi kutsua erityisen ansioituneita henkilöitä 
kunniajäseniksi. 
Liitto voi periä varsinaisilta jäseniltään liittymis- ja jäsenmaksuja ja kannattavilta jäseniltään 
kannatusjäsenmaksuja. Maksujen markkamäärä määrätään sääntömääräisessä 
liittokokouksessa. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. 
 

Muutos: Liitto voi periä varsinaisilta jäseniltään liittymis- ja jäsenmaksuja ja kannattavilta 
jäseniltään kannatusjäsenmaksuja. Maksujen euromäärä määrätään sääntömääräisessä 
liittokokouksessa. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. 
 

 
9§ SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS 

Sääntömääräinen liittokokous pidetään vuosittain toukokuussa hallituksen tarkemmin 
määräämänä ajankohtana. 
Ylimääräinen liittokokous pidetään, milloin liittohallitus katsoo sen tarpeelliseksi, milloin 
aikaisempi liittokokous on niin päättänyt tai milloin 1/10 liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelyä varten. Ylimääräinen liittokokous on pidettävä 
kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Sääntömääräiseen liittokokoukseen 
käsiteltäväksi tarkoitetut jäsenten esitykset on lähetettävä liittohallitukselle kaksi (2) 
kuukautta ennen kokousta. 
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Kutsu sääntömääräiseen ja ylimääräiseen liittokokoukseen on lähetettävä jäsenille 
kirjeellisenä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta liiton jäsenluettelossa olevilla 
osoitteilla. Esityslista on liitettävä kutsuun. 
Sääntömääräisessä liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat. 
a) kokouksen järjestäytyminen ja laillisuuden toteaminen; 
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja 
ääntenlaskija 

- todetaan läsnäolijat ja äänimäärät 
- todetaan kokouksen laillisuus 

b) liittohallituksen laatiman toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien 
kertomuksen esitteleminen 

c) päättäminen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

d) liittymis- ja jäsenmaksun sekä kannattajajäsenmaksun suuruuden vahvistaminen; 
e) liiton kilpailulisenssien ja muiden kilpailumaksujen vahvistaminen 

f) seuraava tilikauden talousarviosta päättäminen 

g) seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelmasta päättäminen 

h) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien korvauksista ja palkkiosta päättäminen 

i) liittohallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 

j) liittohallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 
k) kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta tarkastamaan liiton tilejä ja 
toimintaa 

l) liittohallituksen esittämien sääntömuutosten vahvistaminen 

m) muiden esityslistalla olevien asioiden käsitteleminen 

Liittokokouksissa on äänivalta kullakin varsinaisella jäsenellä. Kannattavalla jäsenellä sekä 
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on vain läsnäolo- ja puheoikeus. Äänestykset 
suoritetaan henkilövalinnoissa lippuäänestyksellä, ellei kokous toisin päätä. Muissa asioissa 
äänestys tapahtuu avoimesti, ellei lippuäänestystä vaadita. Kokouksen päätökseksi tulee se 
mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaalit ratkaistaan siten, 
että eniten ääniä saaneet valitaan. Mikäli valittavana on yksi henkilö, tämän on saatava 
puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan henkilövaali ratkaistaan arvalla, muissa 
asioissa ratkaisee puheenjohtajan ääni. 
Varsinaisen jäsenen äänimäärä määräytyy liiton rekisteriin ilmoitetun varsinaisen jäsenen 
henkilöjäsenmäärän sekä jäsenelle viimeistään 14 vrk ennen kokousta maksettujen 
voimassaolevien kilpailulisenssien määrän mukaan. Varsinaisella jäsenellä on perusääniä 
henkilöjäsenmäärän mukaan seuraavasti: 
1 –  100 jäsentä = 1 ääni 
101- 300 jäsentä = 2 ääntä 

yli 300 jäsentä = 3 ääntä 

Lisäksi jokaiselta alkavalta kymmeneltä kilpailulisenssiltä tulee yksi lisä-ääni. Eli yksi lisenssi 
tuo yhden lisä-äänen, yksitoista lisenssiä kaksi, 21 lisenssiä kolme jne. 
 

 

Muutos: Sääntömääräinen liittokokous pidetään vuosittain huhti-toukokuussa hallituksen 
tarkemmin määräämänä ajankohtana. 
 


