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Hallituksen kokous 4/2013   Pöytäkirja 

 
Aika: 21.3.2013, klo 20.00 
Paikka: Skype -puhelinkokous 

Kokoukset 2013 1/13 2/13 3/13 4/13 

Nissinen Samuli, pj x - x x 

Bürkland Susanna, vpj x x x x 

Konttaniemi Niina x (x) x x 

Köcher Kurt - - - - 

Hatunen Harri x - x x 

Mäkiaho Timo x x x x 

Ollikainen Pasi - x - x 

Halme Ville x x x - 

Vilokkinen Emmi - x - - 

Salminen Kaisu - x - - 

Mäkinen Tero x x - x 

Loukkola Saara x - x x 

Läsnä yht. 8/12 7/12 7/12 8/12 

 
 

1  Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20.11 

 

2  Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Mäkiaho ja Harri Hatunen.  

 



 
 

3  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 8/12 hallituksen 

jäsentä. 

 

4  Edellisten kokousten pöytäkirjat 

Todettiin, että pöytäkirjat 15/12 ja 3/13 on lähetetty toimistolle. 

 

5  Eroilmoitukset VUL:n jäsenyydestä 

Esitys: Suomen Bokseriyhdistys ry 

 

Päätösesitys: Myönnetään ero VUL:n jäsenyydestä. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 

 

6  Yhteyshenkilön nimeäminen SPKL:n kanssa tehtävään yhteistyöhön  

Esitys: Tero Mäkinen on ollut yhteyksissä muutaman kuukauden ajan Suomen 

Palveluskoiraliittoon liittojen yhteistyöstä. 

 

Tarkoitus on että tämän yhteyshenkilön kautta saisimme SPKL:n ja VUL:n 

asioita sovittua (kalenteri, x-rotuiset mukaan SPKL:n kisoihin, ehkä 

säännöt, yhteisiä kisoja yms). 

 

Eli VUL:n pitäisi nimetä oma yhteyshenkilö joka hoitaa yhteyksiä SPKL.n 

yhteyshenkilöön / työryhmään. Tarkoitus on, että VUL:n puolelta ei soittele sattumanvarainen 

henkilö SPKL:n suuntaan vaan yhteyshenkilö hoitaa asiat.  

 

Päätösesitys: Esitetään että Tero Mäkinen on yhteyshenkilö VUL:n puolelta.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 

 

7 Powerline Sprint & MD -kilpailun avustushakemus 

Esitys: SHS hakee 400€:n seura-avustusta tappiolliselle kilpailulle. Kilpailun tulot ja menot on 

esitetty liitteessä 1. 

 

Päätösesitys: Hyväksytään maksettavaksi 400€ seura-avustuksena. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 

 

8  Muut esille tulevat asiat 

8.1. Puheenjohtajan sähköpostiosoite. Puheenjohtajalle vul.fi -osoitteeseeen lähetetyt 

sähköpostit eivät mene perille. Asia on laitettu eteenpäin osoitteiden hallinnoijalle.  

 

 

 



 
8.2. Vuosikokouksen ja seurapalaverin järjestely: 

- missä tilinpäätös menossa? 

- paikkavaraukset Jämiltä (Timo) 

- ilmoitus seuroille (Niina Konttaniemi, tsto) 

- seurailmoitusten kasaaminen ja äänimäärien laskenta (tsto)  

- toiminnantarkastajien kysyminen (Samuli)  

- erovuoroiset (Saara Loukkola (hiihto), Kaisu Salminen (hiihto), Kurt Köcher (kesälajit), Pasi 

Ollikainen (ajo), Harri Hatunen (kesälajit), Emmi Vilokkinen (ajo) ja lisäksi Ville Halme (ajo)  

Samuli Nissinen pj, Susanna Byrkland varapj. ) 

- uusien ehdokkaiden haku (ilmoitus VUL-netin etusivulle) 

 

9  Seuraavat kokoukset 

6.4. pöytäkokous, klo 11.00 

- päätettäviin asioihin syksyn kilpailuhakemusten käsittely 

- vuoden tulokkaan valinta 

- vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja talousarvio 

- sääntömuutosehdotukset vuosikokoukselle: VUL:n toimihenkilöiden matkakorvaukset 

- sääntömuutosten tulkintaoikeus 

  

10  Kokouksen päättäminen 

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.46. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________  ______________________ 

Samuli Nissinen   Niina Konttaniemi 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

 

 

______________________  ______________________ 

Timo Mäkiaho   Harri Hatunen 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 

 


