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Hallituksen kokous 16 / 2014   Pöytäkirja 
 
 
Aika: torstai 18.12.2014, klo 20.00 
Paikka: Skype -puhelinkokous 
 
 

Kokoukset 2014 10/14 11/14 12/14 13/14 14/14 15/14 16/14 

Romppanen Juha, pj x x x x x x x 

Salminen Kaisu, vpj x x - - x - x 

Haliseva Markku x x x - x x - 

Halme Ville - x x x x - x 

Hatunen Harri - - - - x x x 

Konttaniemi Niina x x x x x x x 

Köcher Kurt x x x - x - - 

Myller Vesa x - x x - x - 

Mäkiaho Timo - x x x x x x 

Nikmo Tero - x x x - x x 

Tenhunen Saija x x - - x - - 

Turkka Valtteri x x - x x - x 

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

 
 
1    Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Juha Romppanen avasi kokouksen klo 20.16. 



 

 
2    Kokouksen järjestäytyminen 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kaisu Salminen ja Ville Halme. 
 
3    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 8/12 
hallituksen jäsenestä. 
 
4   Edellisen kokouksen pöytäkirjat 
Todettiin että pöytäkirja 15/2014 on matkalla toimistolle. 
 
5  Tuomarioikeudet 
Esitys: 
Kansalliset säännöt: 
5.4 Tuomarioikeuksien säilyttämiseksi tulee 
5.4.1 toimia kilpailutuomarina liiton virallisissa kilpailuissa vähintään joka toinen 
vuosi. 
5.4.2 osallistua joka toinen vuosi sääntöjen päivityskurssille. 
 
Henkilöt joilla kansallisten sääntöjen mukainen osallistuminen päivityskursseille ei ole 
toteutunut: 
henkilö   viimeinen päivityskurssi 
Kalevi Vainio  2011 
Topi Mäntynen  2008 
Hannu Rauhamaa  2007 tai aiemmin 
Valtteri Turkka  2008 
Katariina Zeehuisen  2008 
Martin Tolotto  2008 
Kati Kettumäki  2011 
Ari Rantanen  2010 
Juha Hyvönen  2008 Osallistui 2014 uusien tuomareiden 
koulutuksen ensimmäiseen päivään, mutta ei toiseen päivään. 
 
Esitetään tuomarioikeudet poistettaviksi henkilöiltä joilla päivityskurssit on jäänyt 
käymättä sääntöjen mukaisesti. 
 
Päätösesitys: Juha Hyvönen säilyttää tuomarioikeutensa, koska osallistui uusien 
tuomareiden koulutuksen ensimmäiseen päivään 2014. 
 
Esitys 1: Esityksen mukaisesti yllä mainituilta tuomareilta poistetaan tuomarioikeudet. 
 
Esitys 2: Esityksessä mainittuihin tuomareihin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti ja 
heiltä kysytään haluavatko he vielä jatkaa tuomareina. Mikäli joukossa on tuomareita, 
jotka haluavat jatkaa edelleen tuomareina, heidän täytyy suorittaa kevään 2015 
aikana tuomarien sääntöjen päivityskurssi tai he menettävät tuomarioikeutensa. 
Tuomarivaliokunta järjestää ko. kurssin. 

https://docs.google.com/document/d/1_41OpyI7nwVZrytp9X3K_nzRL2c_RiFLh4WMkV42N0M/edit
https://docs.google.com/document/d/1_41OpyI7nwVZrytp9X3K_nzRL2c_RiFLh4WMkV42N0M/edit


 

 
Äänestetään esitysten 1 ja 2 välillä. Esitys 1: 4 ääntä, esitys 2: 4 ääntä. 
Puheenjohtajan äänen perusteella esitys 2 voitti äänestyksen. 
 
Päätös: Juha Hyvönen säilyttää tuomarioikeutensa, koska osallistui uusien 
tuomareiden koulutuksen ensimmäiseen päivään 2014. 
Esityksessä mainittuihin tuomareihin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti ja heiltä 
kysytään haluavatko he vielä jatkaa tuomareina. Mikäli joukossa on tuomareita, jotka 
haluavat jatkaa edelleen tuomareina, heidän täytyy suorittaa kevään 2015 aikana 
tuomarien sääntöjen päivityskurssi tai he menettävät tuomarioikeutensa. 
Tuomarivaliokunta järjestää ko. kurssin. 
 
6  Vuoden valjakkourheilijan, sekä vuoden nuoren valjakkourheilijan valinnat 
Esitys: Kilpailutoimikunta esittää vuoden valjakkourheilijaksi Teemu Kaivolaa 
Saavutukset 2014: 2 x EM-kulta, EM-pronssi, 2 x SM-kulta 
 
Vuoden nuoreksi valjakkourheilijaksi Jonna Lipposta 
Saavutukset 2014: EM-4, EM-5 (hyvin lähellä kv-mitalitasoa), 2 x SM-kulta 
 
Myös Ronny Wingrenin suoritus erittäin merkittävä Suomalaiselle valjakkourheilulle ja 
hän saa kunniamaininnan. 
 
Päätös: Esitys hyväksytään. 
 
7  Saksan MM-kilpailut 
Esitys: Kisoihin ilmoittautuminen päättyy jo 2. helmikuuta. Joukkueenjohtajan 
(mahdollisien joukkueenjohtajien) majoitus on varattava. Sääntöjen mukaan 
joukkueenjohtaja on oltava, ja seurat ovat tämän hyväksyneet 
toimintasuunnitelmaan. Ruotsin ja Norjan joukkueilla on voitelija mukana, Suomella 
on myös perinteisesti ollut voitelija sekä hiihdossa että ajossa. 
 
Kilpailutoimikunta esittää että majoitukset joukkueenjohtajille varataan liiton toimesta 
pikaisesti. Voitelusta otetaan yhteyttä Vauhdin Mikko Seppään, jolla on hyvä 
kokemus alppialueiden lumesta (ollut esim. hiihtosuunnistajien voitelijana viimeksi 
alppilumilla) ja selvitetään millä sopimuksella Mikko saataisiin mukaan. 
 
Päätöesitys: Tähän mennessä kilpailijoita on ilmoittautunut vain neljä. Halukasta 
joukkueenjohtajaa ei ole ilmoittautunut. Lisäksi on selvitettävä millä ehdoilla on 
mahdollista saada joukkueelle mukaan voitelija. Em. syiden vuoksi siirretään asian 
päättäminen seuraavaan kokoukseen. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
8  Muut esille tulevat asiat 
Keskusteltiin maajoukkuevalintojen käytännöistä. 
 



 

 

 
9  Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous pidetään Skype -puhelinkokouksena 15.1.2015, klo 20.00. 
 
10  Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.03. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________  ______________________ 

Juha Romppanen   Niina Konttaniemi 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

 
______________________  ______________________ 
Kaisu Salminen   Ville Halme 
pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 
 
 
 


