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Hallituksen kokous 13/2012   Pöytäkirja 
 
Aika: Aika: 14.11.2012, klo 20.00 
Paikka: Skype -puhelinkokous 
 
 

Kokoukset 2012 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 

Nissinen Samuli, pj x x x x x x x 

Susanna Bürkland, vpj x x - x - x x 

Konttaniemi Niina x x x x x x x 

Köcher Kurt x x - x x x x 

Hatunen Harri - x - x - - - 

Mäkiaho Timo - - x x x x x 

Ollikainen Pasi - x x - x - - 

Halme Ville x x x x x - x 

Vilokkinen Emmi - - x  x x (la) - 

Salminen Kaisu x x - - x - x 

Mäkinen Tero x - x  x x - 

Loukkola Saara x x - x x x - 

Läsnä yht. 5/12 9/12 7/12 8/12 10/12 8/12 7/12 

 
 
1  Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20.13. 

 
2  Kokouksen järjestäytyminen 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Mäkiaho ja Ville Halme. 

 
3  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 7/12 hallituksen 
jäsentä. 



 

 

 
 
4  Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Todettiin, että edellisen kokouksen pöytäkirja 12/12 on matkalla liiton toimistolle. 
 
 
5  Orimattilan Kennelkerhon jäseneksi hyväksyminen 
Esitys: Orimattilan Kennelkerho on hakenut VUL:n jäsenyyttä seuran edustajan mukaan 
ensimmäisen kerran joulun alla 2011 ja uudelleen kesällä 2012. Hakemus on tullut uudelleen 
sähköpostilla puheenjohtajalle. Hakemus on kunnossa. 
 
Päätösesitys: Orimattilan kennelkerho hyväksytään jäseneksi.   
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
 
6 Keravan koiraharrastajat ry (KKH) jäseneksi hyväksyminen 
Esitys: Keravan koiraharrastajat ry on hakenut VUL:n jäsenyyttä. Hakemus muuten 
kunnossa, mutta ote seuran säännöistä ja maininta siinä valjakkourheilun edistämisestä 
seuran toimintasuunnitelmassa puuttuu. Harri on ottanut yhteyttä seuraan ja mainitsee 
asiasta. Seuran nettisivuilla on oma alasivu valjakkourheilulle ja seuran hallituksen edellisen 
kokouksen pöytäkirjasta käy ilmi päätös VUL:n jäsenyyden hakemisesta. 
 
Päätösesitys: Keravan koiraharrastajien jäsenhakemus hyväksytään. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
 
7 Joensuun seudun palveluskoirayhdistys ry (Josepa) jäseneksi hyväksyminen 
Esitys: Kirjeellä tullut jäsenhakemus puheenjohtajalle. Hakemuksessa on tarvittavat tiedot. 
Josepa on ollut VUL:n jäsen muutamaa vuotta aiemmin.  
 
Päätösesitys: Josepa hyväksytään VUL:n jäseneksi 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
 
8  Ruuhirod -kilpailun hyväksyminen kilpailukalenteriin 
Esitys: SHS:n hakeman Ruuhirod-kilpailun hyväksyminen. Ensin hakemuksessa oli hakijana 
Larek mutta oikea hakija on SHS. 
 
Päätösesitys: Hyväksytään Ruuhirod-kilpailu. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1Eu6hyrYcR6v0xnDjP5GPKcqJf8B7aWTJDElSGIP1wRk/edit


 

 

 
 
9  Alaskan MM-kilpailujen näytöt 
Esitys. Kilpailutoimikunta esittää, että Alaskan MM-kilpailuihin haluavien hiihtäjien ei tarvitse 
antaa erikseen näyttöjä kahden koiran luokassa, koska Suomessa ei ole kilpailuja siinä 
luokassa. Mikäli urheilija haluaa antaa näyttöjä, niin joko Robur Sprintissä kilpailun 
ulkopuolella, mikäli järjestäjä suostuu siihen, tai Viron kisassa. Muihin hiihtoluokkiin näytöt 
annetaan SM-kilpailuissa.  
 
Päätösesitys: Hyväksytään kilpailutoimikunnan esitys. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
 
10 VUL-tarvikevälityksen toiminta jatkossa 
Esitys: Tarvikevälityksen tuotto on hyvin merkittävä VUL:n toiminnalle. Nykyisellään 
tarvikevälityksen toiminnassa olisi paljon kehitettävää. Taloustilanteen ja varastotilanteen 
seuranta on hidasta.  
 
Päätösesitys: Selvitetään tarvikevälityksen toiminnan osittaista ulkoistamista ja siirtämisestä 
nettikauppaan. Hallituksesta pitää jatkossa olla joku vastaamassa tarvikevälityksen 
toiminnasta ja mainonnasta. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
 
11  Muut esille tulevat asiat 
 
11.1. Sääntömuutosasia, jäsenhakemusten toimittaminen, nettisivujen sisällön 
tuottaminen 
Esitys: Uusien sääntömuutosten käännöstyö on meneillään (Harri). Tulee valmiiksi 17.11. 
pidettävään tuomarikoulutukseen. 
 
Uudet jäsenhakemukset ohjataan aikuis- ja harrasteliikuntatoimikunnalle. Toimikunta 
tarkistaa hakemukset ja kysyy seuralta tarvittaessa tarkennuksia hakemukseen. Kun 
hakemus on kunnossa sen voi laittaa esityslistalle. Kokouksessa toimikunnan edustaja 
esittelee hakemuksen. VUL-nettiin pitää laittaa yhteystiedot toimikunnan edustajalle, joka 
hakemukset ottaa vastaan. Kysytään Harria toimikunnan edustajaksi. 
 
Liiton sihteeri laittaa uusille jäsenseuroille tiedotteen jäseneksi hyväksymisestä. Samalla voi 
laittaa mukaan perustiedotteen VUL:sta. Lisäksi lähetetään tiedot jäsenmaksun 
maksamisesta ja vuosikokoukseen ja seurapalaveriin osallistumisesta. 
 
VUL-nettiin pitää saada lisää sisällöntuottajia. Tapahtumista pitää kirjoittaa juttuja. Jos uusia 
juttuja on säännöllisesti, se näkyy heti kävijämäärissä ja VUL:n nettisivujen arvo nousee. 
Mainostuloja pystyy saamaan enemmän ja nettikaupan myynti voi parantua. Hallituksen 
jäsenet kysyvät kukin jotakuta henkilöä kirjoittamaan pieniä juttuja nettisivuille. 
 
Päätös: Esitys hyväksytään. 
 



 

 

 
 
11.2 Nuorten leirien järjestäminen 
Esitys: Talvelle 2013 pyritään järjestämään kaksi nuorten leiriä. Toinen valmennusleiri 
kilpailuihin tähtääville junioreille ja toinen harrastepohjainen koiraleiri. Lasten ja nuorten 
liikunnan toimikunta valmistelee asiaa ja pyrkii saamaan vetäjän nuorten toiminnalle. 
 
Päätös: Esitys hyväksytään. 
 
 
12  Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous pidetään Skype -puhelinkokouksena ma 10.12. klo 20.00. 
 
 
13  Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 22.00 
 
 
 
 
 

 
______________________  ______________________ 
Susanna Bürkland   Niina Konttaniemi 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
 
______________________  ______________________ 
Timo Mäkiaho   Ville Halme 
pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 


