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Hallituksen kokous 14/2012   Pöytäkirja 
 
Aika: maanantai 10.12.2012, klo 20.00 
Paikka: Skype -puhelinkokous 
 
 

Kokoukset 2012 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 

Nissinen Samuli, pj x x x x x x x x 

Susanna Bürkland, vpj x x - x - x x x 

Konttaniemi Niina x x x x x x x x 

Köcher Kurt x x - x x x x x 

Hatunen Harri - x - x - - - x 

Mäkiaho Timo - - x x x x x x 

Ollikainen Pasi - x x - x - - x 

Halme Ville x x x x x - x x 

Vilokkinen Emmi - - x - x x (la) - - 

Salminen Kaisu x x - - x - x x 

Mäkinen Tero x - 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 10/12 

 
 

1  Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20.15. 

2  Kokouksen järjestäytyminen 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kaisu Salminen ja Pasi Ollikainen. 

3  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 10/12 hallituksen jäsentä. 

4  Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Todettiin, että edellisen kokouksen pöytäkirja 13/12 odottaa pöytäkirjan tarkastajan tarkastusta. Kun 
pöytäkirja on tarkastettu, se lähetetään liiton toimistolle. 
 



 
5  Koirien dopingtestaus 
Esitys: Koirien dopingtestauksen kustannukset. 
Aloituskustannukset: 
esim. kahteen näytteeseen pitää olla varattuna 6 kpl Berlinger-pullopakkauksia näytteiden 
lähettämiseen 16 €/kpl = 96 € 
(tästä puuttuvat rahtikulut, heitän loppuun arviolla siihen summan) 
turvalaukku, pitäisi olla 1-2 kpl a´hinta 33 € 
näytteenottokipot 6 kpl a´hinta n. 4 € yhteensä 24 € 
 
Siis *näytteenottovälineet aloituspakkaus* yhteensä 153 € + niiden lähetyskulut - tilataan Sveitsistä, 
jollei saada ADT:ltä. Kysely menossa en ole vielä saanut vastausta. Keväällisen yhteydenoton 
perusteella olisi varmaankin mahdollista ostaa ne ADT:ltä muilta osin paitsi nuo näytteenottokipot, 
jolloin postikulut jäävät varmaan muutamaan kymppiin 
rahtikustannus n. 20 € -> * 175 €* 
 
Analyysi: Ruotsissa 290 € + rahti 45 € 
 
*Karkeasti laskien yhden näytteen kustannus olisi: 
analyysi, tarvikkeet ja kuljetus 350 €* ja lisäksi ADP:n kustannukset  
(matkakulut ADO ja hänen tarvitsemansa todistaja) 
 
Päätösesitys: Tehostetaan koirien dopingtestausta kotimaan kilpailuissa. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
6  Alaskan MM-kilpailut, urheilijatuen suuruus  
Esitys: Alaskan MM-kilpailuihin lähtijöille pitäisi päättää matkatuen suuruus. 
 
Päätösesitys: MM-kilpailuihin ei kustanneta erityistä joukkueenjohtajaa eikä voitelijaa. Urheilijoille 
maksetaan matkatukea yhteensä 3000 euroa. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
7  Hiihdon SOC:n B-koirien viestikilpailu SM-kilpailuksi 
Esitys: Hiihdon SOC:n B-koirien viestikilpailu anotaan SM-kilpailuksi.  
 
Päätösesitys: Myönnetään B-koirien viesti SM-kilpailuksi. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.   
 
8  TVA Porin sulanmaan kilpailuhakemus, kevät 2013 

Esitys: TVA Porin kilpailuhakemus: canicross- sulanmaan kilpailu 19.5.2013. Tuomari Hannu 

Miettinen. 

 

Päätösesitys: Hyväksytään kilpailu. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 

 

 



 
 

9 Vuoden valjakkourheilijan ja vuoden nuoren valjakkourheilijan valinta 

Esitys: Kilpailutoimikunta esittää vuoden valjakkourheilijaksi Vesa-Pekka Jurvelinia ja vuoden nuoreksi 

valjakkourheilijaksi Saara Loukkolaa. 

 

Päätösesitys: Hyväksytään esitys. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 

 

10 Ari Laitisen toimiminen asiantuntijana Metsäkartanon reittisuunnittelussa 

Esitys: Esitetään Ari Laitista toimimaan asiantuntijana Metsäkartanon reittisuunnittelussa. Hänelle 

korvataan toimihenkilöille määritetyt matkakulut kokouksiin. 

 

Päätösesitys: Hyväksytään esitys 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
  
11 SOC-kilpailuiden järjestämistiheys 
Esitys: The Swedish Federation of Sled Dog Sport has recently had a meeting with the board.  We 
discussed SOC and I just want to make sure that we have got the same impression of what decision 
that is made about SOC-on snow and SOC-of snow. 
I have interpreted it like following: 

 SOC on snow every year and no National Team Representation. This year in Finland, Next 
year in Norway 

 SOC of snow every second year and no National Team Representation. Starting next year in 
Sweden. 

Päätösesitys: VUL:n kanta Ruotsin esitykseen on, että talvilajien SOC pidetään joka talvi. Sulanmaan 
SOC pidetään joka toinen vuosi. Ruotsi aloittaa kisat syksyllä 2013. SOC:ssa ei ole maajoukkue-
edustuksia. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
12  Muut esille tulevat asiat 
 
12.1. Verkkokauppa 
Esitys: VUL:n kannalta fiksuinta on hankkia sellainen verkkokauppa, johon kuuluu tekninen ylläpito ja 
hosting-palvelu. Kenelläkään ei ole aikaa ylläpitää tekniikkaa, varsinkaan kun pakettipalveluiden 
hinnat ovat alhaiset. Verkkokaupan tekninen seuranta on oltava päivittäistä, koska sinne tallennetaan 
ihmisten luottokorttitietoja jne. Cahsflow vaikuttaa toimivalta ja hinnoittelumalli on selkeä. 
 
Vuosimaksu 490 €/vuosi TAI 
Kuukausimaksu 49 €/kk. 
 
Edellä mainittu hinta sisältää palvelun teknisen ylläpidon ja WWW-hotellipalvelun. 
Lisäksi tarvitaan verkkotunnus n. 30€ /vuosi. 
 
Jos otetaan ammattilainen tekemään ulkoasu n. 2000 €. Toisaalta ihan kohtuullinen ulkoasu tai valmis 
malli on saatavissa talkootyönä. 
 
Maksutapojen kustannukset ovat tapahtumakohtaisia eli ne on upotettava 
tuotteen hintaan. 100 € ostoksessa 3,35€ 



 
 
 
TAI 
 
25 € kuukaudessa + 0,35€ per ostos (HALVEMPI, jos myydään 900 € tai enemmän kuukaudessa) 
 
http://www.mycashflow.fi/esittely/maksutavat/ 
 
Eli kustannukset olisivat 490 € + 300 € + 30 € ja 0,35 € tapahtumakohtainen palkkio. 
 
Sinänsä perustaminen on melko helppoa; syötetään tuotteet, määritellään tuotteiden fyysiset mitat, 
lähetystavat,  jne. 
http://www.clovershop.com/ (itse ylläpidettävä) 
http://www.vilkas.fi/ (sis. hosting palvelun) 
http://wosbee.com/ 
 
Päätösesitys: Asian selvittämistä jatketaan. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
12.2. SP2-luokka Ohkolan talvikisoissa 
Esitys: Saako kyseistä luokkaa järjestää? 
 
Päätösesitys: Esitetään luokka kilpailukutsussa, niin asia ok. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään 
 
13  Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous pidetään Skype-puhelinkokouksena 9.1.2013, klo 20.00. 
 
14  Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.10. 
 
 
 
 
 
 
______________________  ______________________ 
Samuli Nissinen  Niina Konttaniemi 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
 
______________________  ______________________ 
Pasi Ollikainen  Kaisu Salminen 
pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 
 

http://www.mycashflow.fi/esittely/maksutavat/
http://www.clovershop.com/
http://www.vilkas.fi/
http://wosbee.com/

