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Hallituksen kokous 10/2013   Pöytäkirja 
 
 
Aika: Lauantai 12.10.2013, klo 18.00 ja sunnuntai 13.10.2013,  
heti Jämin kilpailujen jälkeen 
Paikka: Jämijärvi 
 
 

Kokoukset 2013 8/13 9/13 10/13 

Romppanen Juha, pj x x x 

Salminen Kaisu, vpj x x x (la) 

Haliseva Markku - - x 

Hatunen Harri x x - 

Hyvönen Juha x - x (la) 

Konttaniemi Niina x x x 

Köcher Kurt x x x 

Lappalainen Samuli - x x 

Mäkiaho Timo - x x 

Mäkinen Tero - x x 

Nikmo Tero - - x (la) 

Vilokkinen Emmi x 
(Skype) 

- - 

Läsnä yht. 7/12 8/12 10/12 

 
 

 



 

 
1    Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen lauantaina 12.10.2013 klo 18.05. 
 
2    Kokouksen järjestäytyminen 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Samuli Lappalainen ja Tero 
Mäkinen. 
 
3    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla lauantaina 
10/12 hallituksen jäsentä ja sunnuntaina 7/12 hallituksen jäsentä.  
 
4   Edellisen kokouksen pöytäkirjat 
Todettiin, että edellisen kokouksen pöytäkirja 9/13 on toimitettu toimistolle.  
 
5  Toimikuntien jäsenten nimeäminen 
Esitys: Mikäli hallituksen ulkopuoliset jäsenet toimikuntiin ovat suostuneet 
tehtäväänsä, ehdotetaan heidän nimiensä lisäämistä toimikuntien kokoonpanoihin. 
Lasten ja nuorten liikunta: Saara Loukkola ja Kai Immonen. Kilpailu- ja huippu-
urheilu: Samuli Nissinen, Saara Loukkola, Susanna Bürkland, Riitta Kempe. 
Tuomaritoiminta: Kari Tolkkila. Viestintä: Pasi Ollikainen, Jari Kokko. Antidoping-
toiminta: Samuli Nissinen, Aija Mäkiaho ja lisäksi hallituksen edustajana antidoping-
toimikuntaan lisätään Juha Romppanen. Edellinen kokous päätti hyväksyä asian kun 
kaikkien henkilöiden suostumus on saatu. 
 
Päätösesitys: Hyväksytään toimikuntiin esityksen mukaiset hallituksen ulkopuoliset 
jäsenet. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
6  Sähköpostipäätöksen hyväksyminen: jäsenhakemus Porvoon Palveluskoirat 
ry 
Esitys: Jäsenhakemus on tullut sähköisenä osoitteeseen hallitus@vul.fi ja siinä on 
mukana kaikki tarvittavat liitteet: jäsenanomus, pöytäkirjan ote, yhdistyksen säännöt, 
yhdistysrekisteriote. Porvoon Palveluskoirat ry tarvitsi VUL:n jäsenyyden Puijo 
Crossiin, joten jäsenyydestä tehtiin sähköpostipäätös 3.10.13. 
 
Päätösesitys: Porvoon Palveluskoirat ry:n jäsenhakemus on hyväksytty 
sähköpostipäätöksellä 3.10.13. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 



 

 

 
7  Yhdistyslainsäädäntö -kirjat 
Esitys: Puheenjohtajalle ja/tai sihteerille hankittaisiin yhdistystoimintaa ja -
lainsäädäntöä käsittelevä käsikirja. Kirjasta voisi tarkistaa yhdistystoimintaa koskevia 
käytäntöjä ja lakiasioita ja se voisi kulkea mukana liittokokouksissa. 
 
Päätösesitys: Hankitaan liitolle kolme yhdistyslainsäädäntöä ja yhdistystoimintaa 
käsittelevää kirjaa. Yksi puheenjohtajalle, yksi varapuheenjohtajalle ja yksi sihteerille. 
Niina Konttaniemi selvittää mitkä teokset hankitaan. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
8  Maajoukkueen sponsorituki ja edustaminen maajoukkuetuen saajana 
Esitys: Hankkisimme pääsponsorin tukemaan maajoukkuetta ja he saisivat 
mainokset maajoukkueasuihin. Samalla tavalla kuin kaikilla muilla maajoukkueilla. 
 
Päätösesitys: Kilpailutoimikunta selvittää maajoukkueasuasian eteenpäin viemistä 
tammikuun loppuun mennessä. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta maajoukkuetuen 
nostamiseksi 500 euroon / kilpailija. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
9  Avustushakemus Carelian Eastpoint ry:n reitistöhankkeelle 
Esitys: Carelian Eastpoint hakee VUL:lta 2500 € avustusta reitistöhankkeeseen. 
Lieksassa alkaa mittava reitistöprojekti, jossa on tarkoituksena tehdä Lieksan halki 
kulkeva koiravaljakko- ja talvivaellusreitti, myös maastopyöräreittejä kunnostetaan 
samalla. Reitille on tarkoitus myös tehdä 2 kpl MD -kilpailureittejä ja pysyvä LD -reitti. 
 
Päätösesitys: Varapuheenjohtaja Kaisu Salminen selvittää onko liitolla taloudellisia 
resursseja lähteä tukemaan hanketta. Päätös asiasta tehdään seuraavassa 
kokouksessa. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
10  Nuorten ikärajat kilpailuissa 
Esitys: Lasten- ja nuorten liikunnan toimikunta laatii esityksen nuorten luokan 
kansallisten sääntöjen ikärajojen muuttamisesta nuorisoystävällisemmiksi. Esitys 
esitellään ensin tuomarikollegiolle ja tämän jälkeen asiasta laaditaan esitys VUL:n 
hallitukselle, joka päättää asian viemisestä liittokokoukselle. 
 
Päätös: Esitys hyväksytään. 
 



 

 

 
11  Helsingin Vetokoiraseuran kilpailuhakemus 
Esitys: Helsingin Vetokoiraseura ry hakee koirahiihto- ja potkukelkkakilpailua 
pidettäväksi 19.1.2014. Kilpailuhakemus on saapunut myöhässä hallitukselle. 
 
Samaisesta tapahtumasta sekä tammikuun vetourheilutapahtumasta ohessa 
HSKH:n avustushakemus VUL:n hallitukselle. Molemmissa tapahtumissa on 
keskitytty uusien lajista kiinnostuneiden perehdyttämiseen ja opastamiseen niin 
harrastamisen, tarvikkeiden kuin kilpailemisen osalta. 
 
Lisäksi HSKH tiedustelee mahdollisuutta saada VUL:n kalenteriin ilmoituksen to 
31.10.2013 pidettävästä epävirallisesta canicross/kickbike kisasta? Kilpailuun on 
Kalevi Vainio lupautunut tuomariksi. Tavoitteena saada matalan kynnyksen kisaan 
mahdollisimman paljon uusia harrastajia. 
 
Yhteistyöterveisin veto-ja nuorisourheilun puolesta, HSKH:n ja Suomen Beauceron 
yhdistyksen vetourheiluvastaava Sari Ignatius 
 
Päätösesitys: Kilpailuhakemus hyväksytään. Avustushakemusta ei voida hyväksyä, 
sillä hakemuksessa ei ole ilmoitettu mitään rahasummaa. Ilmoitus epävirallisesta 
canicross/kickbike kilpailusta lisätään VUL-nettiin. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
12  VALO:n jäsenhakemus 
Esitys: Suomen Valjakkourheilijoiden Liittoa ei löytynyt VALO:n jäsenjärjestöjen 
listalta. Jäsenyyden hakemiseen vaaditaan kirjallinen hakemus. Mikäli VUL ei ole 
VALO:n jäsen, selvitetään jäsenyyden hakemista. 
 
Päätösesitys: Puheenjohtaja Juha Romppanen ja varapuheenjohtaja Kaisu Salminen 
selvittävät VALO:n jäsenyysasian, mitä maksuja / etuja jäsenyys tuo tullessaan. Asia 
selvitetään joulukuussa kun VALO:n toimistolle on varattuna aika. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
13  Tarvikevälityksen vieminen verkkokauppaan 
Esitys: Valinta pitää tehdä nyt, koska ennen verkkokaupan ostoa tulee kauppaan 
laitettava materiaali olla valmiina ja materiaalin koostamiseen menee aikaa. Kaisu 
testannut ilmaisella demoversiolla. Alla kolme vaihtoehtoa. Nämä kaikki siis ovat 
kuukausimaksuisia verkkokauppapalveluita, vuosimaksuksi tulee paljon, mutta kuka 
tahansa pystyy käyttämään. Räätälöityjen ongelma kun on se, että päivittäminen 
vaatii osaavan henkilön, joita ei hirveästi löydy. 
 



 

 

 
www.valmiskauppa.fi, hinta 111€/kk sisältää 105€ tuotepaketin, 3€/kk 
verkkotunnusmaksun ja sähköpostiosoitteen 3€/kk/kpl, tällä oli tarjolla 
vain 2 versiota, halvempi versio oli yhdelle ylläpitäjälle ja tähän 
versioon saa 1-10 ylläpitäjää. Oli vuoden testivoittaja. 
 
www.mycashflow.fi otettu VUL:issa esille jo Drivessä löytyvässä 
toimintaohjeessa. Epäselvät sivut, useampi versio, ei ylimääräisiä kuluja. 
Tämän testasin ilmaisella kokeilulla. 100 tuotteen 200mt versio on 49€/kk 
ja 1000 tuotteen 2Gt versio 99€, ylläpitäjämäärästä ei tietoa. 
 
www.vilkas.fi nuo kaksi ylläolevaa ovat olleet tähän asti minun suosikkeja, 
mutta tässä olisi meille paras paketti. Useampi versio, joista poimin 500 
tuotteen minin 35€/kk ja 1000 tuotteen Activen 81€/kk erona se, että 
activeen saatavissa mobiiliversio sekä facebookkauppa. 
 
Kaikkiin näihin kuuluvat yleisimmät maksumahdollisuudet, itellan postituspalvelu, 
hakukoneoptimointi, ilmainen asiakaspalvelu, kuukauden ilmainen kokeilujakso yms. 
Kahteen alimpaan kuului domain ja sähköposti pakettiin. Ja Vilkkaassa domainiin oli 
myös erilaisia vaihtoehtoja. 
 
Päätösesitys: VUL:n tarvikevälitystä ei viedä verkkokauppaan. Nykyistä 
tarvikevälitystä kehitetään ja tehostetaan. Tarvikevälityksen kirjanpito tarkistetaan 
säännöllisesti. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
14  A-maajoukkue ja maajoukkuetuen saajat Italian sulanmaan MM-kilpailuhin 
2013 
Esitys: Valitaan urheilijat A-maajoukkueeseen ja maajoukkuetuen saajat sekä luokat 
joihin kukin osallistuu. Kohta käsitellään sunnuntaina 13.10.2013, viimeisen 
näyttökilpailun jälkeen. 
 
Päätösesitys: A-maajoukkueeseen valitut urheilijat (liite 1). Urheilijat A-
maajoukkueeseen on valittu kuluvan kauden näyttöjen perusteella. Urheilija voi 
halutessaan osallistua kahteen eri luokkaan, joiden osallistumismaksut liitto maksaa. 
Lisäksi liitto maksaa viestijoukkueen osallistumismaksun, mikäli viestijoukkue 
saadaan. A-maajoukkuetuen suuruus on ilmoitettu liitteessä 2. Mikäli B-
maajoukkueurheilija lähtee edustamaan Suomea ilman maajoukkuetukea ja hän 
saavuttaa kilpailussa mitalisijan, hänet palkitaan kilpailujen jälkeen stipendillä. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 



 

 

 
15  Muut esille tulevat asiat 
15.1. Tuomarikoulutus on suunniteltu pidettäväksi marraskuun lopussa jo toimiville 
tuomareille. Alustavaksi paikaksi on suunniteltu Jyväskylää. 
 
15.2. Tammikuulle suunnitellaan leiriä Rokualle. Markku Haliseva ja Harri Hatunen 
suunnittelevat leiriä ja laativat asiasta esityksen seuraavaan kokoukseen. 
 
16  Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous pidetään Skype -puhelinkokouksena ma 4.11.2013, klo 19.00. 
 
17  Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen sunnuntaina 13.10.2013 klo 15.35. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________  ______________________ 

Juha Romppanen   Niina Konttaniemi 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

 
______________________  ______________________ 
Samuli Lappalainen   Tero Mäkinen 
pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 
 
 
 
 

 
 
 
 


