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Hallituksen kokous 4 / 2014                          Pöytäkirja 
 
 
Aika: Maanantai 17.3.2014, klo 20.00 
Paikka: Skype -puhelinkokous 
 

Kokoukset 2014 1/14 2/14 
(28.1.) 

2/14 
(5.2.) 

3/14 4/14 

Romppanen Juha, pj x x x x - 

Salminen Kaisu, vpj x - - - x 

Haliseva Markku x x x x - 

Hatunen Harri x x x x x 

Hyvönen Juha - x x x x 

Konttaniemi Niina x x x x x 

Köcher Kurt - - - - - 

Lappalainen Samuli x x x x - 

Mäkiaho Timo x x x x x 

Mäkinen Tero x x x x x 

Nikmo Tero x x x x x 

Vilokkinen Emmi - - - - - 

Läsnä yht. 9/12 9/12 9/12 9/12 7/12 

 
 
1    Kokouksen avaus 
Varapuheenjohtaja Kaisu Salminen avasi kokouksen klo 20.15. 
 
2    Kokouksen järjestäytyminen 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tero Nikmo ja Harri Hatunen. 
 
3    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 7/12 hallituksen jäsenestä.  
 
4   Edellisen kokouksen pöytäkirjat 
Todettiin, että edellisen kokouksen pöytäkirja 3/14 on matkalla toimistolle. 
 
  



 
 
5  West Coast Agility Team ry:n eroaminen VUL:n jäsenyydestä 
Esitys: West Coast Agility Team ry:n vuosikokous 1.2.2014 päätti, että WeCA ry 
eroaa VUL:n jäsenyydestä. 
 
Päätösesitys: Myönnetään ero VUL:n jäsenyydestä 1.6.2014 alkaen. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
6  Porvoon Palveluskoirat ry:n eroaminen VUL:n jäsenyydestä 
Esitys: Porvoon Palveluskoirat ry ilmoittaa eroavansa VUL:n jäsenyydestä. 
 
Päätösesitys: Myönnetään ero VUL:n jäsenyydestä 1.6.2014 alkaen. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
7 Sport dog store / Urho Ahomaa Valjakkourheilijoiden Liitto ry:n tarvikevälittäjäksi 
Esitys: Sport dog store / Urho Ahomaa ottaa hoitaakseen VUL:n tarvikevälityksen. Sopimusehdotus 
löytyy Google Docs -palvelusta. 
 
Päätösesitys: Sopimusehdotus löytyy Google Docs -palvelusta. Sopimuksen yksityiskohtia hiotaan 
ennen seuraavaa kokousta sähköpostitse ja asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
8  EM-kilpailujen maajoukkueen joukkeenjohtaja 
Päätösesitys: VUL:n hallituksen sähköpostipäätöksen, 4.3.2014, mukaisesti EM-kilpailujen 
maajoukkueen joukkueenjohtajana toimii Kurt Köcher. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
9  Kukkavihko ja adressi Jorma Kapasen  siunaustilaisuuteen 
Esitys: Pitkän linjan valjakkohiihtovaikuttaja ja VUL-hallituksen entinen jäsen Jorma Kapanen 
menehtyi 28.2.2014. VUL kunnioittaa Jorman muistoa kukkavihkolla ja toimittaa suruadressin Jorman 
lähiomaisille. Pekka Puolakka hankkii kukkavihon ja adressin. Pekka laskee kukkavihon Jorman 
haudalle ja ojentaa adressin lähiomaisille. Kokonaiskustannus hankinnalle 88€. Asiasta on tehty 
sähköpostipäätös ke 12.3.2014.  Lasku lähetetään suoraan liiton toimistolle, joten sinne tulee toimittaa 
ote pöytäkirjasta ja puheenjohtajan kuittaus hyväksytystä kustannuksesta. 
 
Päätösesitys: Hyväksytään hankinta. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
10  Sääntörikkomus SM-kilpailuissa 22. - 23.2.2014 
Esitys: Miesten SM-luokkiin NMS1B, NMS1B veteraanit ja NMP1A on sääntöjen vastaisesti 
osallistunut kuhunkin luokkaan yksi nainen, jotta on aikaansaatu luokkiin SM-arvo. Kilpailussa on 
kuitenkin ollut vastaavat naisten sarjat joissa on ollut SM-arvon mukainen määrä osallistujia. 
SM-luokkaan NMS1A veteraanit on osallistunut miehiä ja naisia, eikä erillisiä luokkia naisille ja miehille 
ole ollut. 
Luokissa, joissa on tarkoitus miesten ja naisten kilpailla samassa luokassa, ei säännöissä ole erikseen 
mainintaa kilpailijan sukupuolesta. Luokat joissa naiset ja miehet on jaettu eri luokkiin, ko. luokkiin voi 
osallistua vain kyseistä sukupuolta olevat kilpailijat. 
Kansallisissa säännöissä on kerrottu SM-luokkien vähimmäisosallistujamäärät ja toimintaohjeet 
luokkien yhdistämisestä mikäli kilpailijoita luokassa ei ole riittävästi SM-arvoon. 
 
  



 
 
Päätösesitys: 
1) Koska SM-luokkiin NMS1B, NMS1B veteraanit ja NMP1A on osallistunut sääntöjen vastaisesti 
henkilöitä joilla ei ole ollut osallistumisoikeutta ko. luokkaan, heidän tuloksensa hylätään. Tämän 
seurauksena ko. luokissa ei ole ollut SM-arvoa ja SM-mitalit saaneiden kilpailijoiden on palautettava 
SM-mitalit VUL:lle. 
Luokka NMS1A veteraanit tulee kirjata tuloksiin yhdistettynä luokkana NMS1A / NWS1A veteraanit. 
 
2) Tulokset jäävät voimaan ja SM-luokissa NMS1B, NMS1B veteraanit ja NMP1A jaetut mitalit jäävät 
urheilijoille.  
Luokka NMS1A veteraanit tulee kirjata tuloksiin yhdistettynä luokkana NMS1A / NWS1A. 
 
Harri Hatunen ja Niina Konttaniemi jääväävät itsensä äänestyksestä. 
 
Päätös: Päätösesitys 1) saa kolme ääntä ja päätösesitys 2) saa kaksi ääntä. Näin ollen päätösesitys 
1) hyväksytään. 
 
11  Muut esille tulevat asiat 
Keskustelun herättelyä liiton viestintäkanavista. Meidän tulisi jossain vaiheessa miettiä mitä 
viestintäkanavia pidetään yllä. Liitolla on Facebook:ssa sivu nimeltä VUL - Suomen 
Valjakkourheilijoiden Liitto. Tällä hetkellä kukaan ei oikein päivitä sivua eikä tuota seinälle materiaalia. 
Sivuille pitäisi löytää ylläpitäjä(t) tai sitten sivu pitäisi poistaa kokonaan (huonosti päivitetty sivu = 
toimimaton liitto). Toisaalta somessa olisi hyvä näkyä sillä se on huomattavasti tehokkaampi 
mainostamispaikka kuin moni muu sähköinen viestin. 
 
Keskusteltiin asiasta ja todettiin että VUL:n virallinen ja ensisijainen tiedotuskanava Internetissä on 
VUL:n nettisivu osoitteessa www.vul.fi. 
 
Keskusteltiin tuomarikoulutuksen järjestämisestä. 
 
12 Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous pidetään pöytäkokouksena Kannuksen maaseutuopistolla lauantaina 5.4.2014, klo 
9.00 alkaen. 
 
13  Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.45. 
 
 

 
 

 
 

______________________   ______________________ 
Kaisu Salminen   Niina Konttaniemi 
puheenjohtaja    sihteeri 

 
 
 
 
______________________   ______________________ 
Tero Nikmo    Harri Hatunen 
pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 
 


