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Hallituksen kokous 8 / 2014    Pöytäkirja 

 
 
Aika: Torstai 8.5.2014; klo 20.00 

Paikka: Skype –puhelinkokous 
 
 

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

2/14 
(5.2.) 

3/14 4/14 5/14 6/14 7/14 8/14 

Romppanen Juha, pj x x x x - x x x x 

Salminen Kaisu, vpj x - - - x x x - x 

Haliseva Markku x x x x - x x - x 

Hatunen Harri x x x x x - x x x 

Hyvönen Juha - x x x x - - x x 

Konttaniemi Niina x x x x x x x x x 

Köcher Kurt - - - - - - - - x 

Lappalainen Samuli x x x x - - - - - 

Mäkiaho Timo x x x x x x x x x 

Mäkinen Tero x x x x x x x - - 

Nikmo Tero x x x x x - - - x 

Vilokkinen Emmi - - - - - - - - - 

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

 
 
1    Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Juha Romppanen avasi kokouksen klo 20.08. 

 

2    Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Harri Hatunen ja Juha Hyvönen. 

 



 

 

 

3    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 9/12 hallituksen 

jäsenestä. 

 

4   Edellisen kokouksen pöytäkirjat 

Todettiin, että kokousten 5/14 ja 6/14 pöytäkirjat ovat matkalla toimistolle. Pöytäkirja 7/14 

odottaa lähettämistä. 

 

5  VUL:n osallistuminen FCI World Dog Show -näyttelyyn 

Esitys: Selvitetty VUL osallistumista FCI World Dog Show -näyttelyyn. Google Driven 

/VUL/Edustus-ja PR-Toiminta/Messut -hakemistoon on tehty esitys osallistumisesta (esitys 

liitteenä). 

 

Päätösesitys:  Esitetään, että VUL osallistuu FCI World Dog Show -näyttelyyn liitteenä 

olevan esityksen mukaisesti (liite1).  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.  

 

6  VUL:n tarvikevälityksen uudelleen järjestäminen 

Esitys: VUL:n tarvikevälittäjä Anna-Riikka Syvänen on ilmoittanut lopettavansa ko. 

tehtävässä. 

Hallituksen jäsenet Markku Haliseva ja Timo Mäkiaho tekevät viikon 19 (la 10.5.) lopulla 

yhdessä tarvikevälittäjän kanssa tavaroista inventaarion ja selvittävät kesken olevat tilaukset 

samalla he tuovat varaston seuraavalle välittäjälle. Tarvikevälittäjä on lupautunut 

opastamaan seuraavaa tehtävän hoidossa. Tarvikevälitystä on lupautunut jatkamaan ainakin 

väliaikaisesti Laura Silvan-Haliseva. 

 

Päätösesitys: Toteutetaan tarvikevälityksen siirto esityksen mukaisesti. VUL-nettiin 

muutetaan välittäjän yhteystiedot ja muutetaan sähköpostiosoite tarvikevälitys(at)vul.fi 

menemään oikeaan osoitteeseen. 

Inventaarion perusteella mahdollisesti tehtävät hinnoittelumuutokset ja myyntikampanjat 

päätetään myöhemmin. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 

 



 

 

7  Vuoden tulokkaan valitseminen 

Esitys: Zofia Jutila: 300 km Eastpoint open LD SM-kilpailu, kilpaillut aiemmin junnuluokissa. 

Erika Zopf: ajoi ensikertalaisena FL 500 kisan ollen toinen suomalainen nainen joka ajoi 

kisan läpi (Anu Jaakonsaari on ajanut kisan läpi samalla koiramäärällä, mutta pidemmällä 

matkalla 1995) ja lisäksi Erikalla oli kaikkien aikojen kolmanneksi nopein SH-valjakko. 

 

Päätösesitys: Vuoden tulokkaaksi valitaan Erika Zopf. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 

 

8  IFSS:n liittokokous 

Esitys : Suomen kanta seuraaviin IFSS:n liittokokouksessa esitettäviin 

asioihin, eli äänestetäänkö kokouksessa kyllä vai ei: 

 

1. Mielipide NB-luokista jatkossa ja tähän samaan voi liittää Norjan 

toiveen ettei lajissa saisi erotella sopivia valjakkorotuja, liitteenä 

molemmat Norjan vaatimukset. 

2. Canicrossissa veteraanit voidaan jakaa jatkossa kahteen luokkaan 

MM-kilpailuissa(EM-kilpailuissa ja joidenkin maiden kansallisissa tämä on), 

yli ja alle 50-vuotiaat. 

3. Vähennetään luokkien määrää EM (Continental-Cup)- ja MM-kilpailuissa. 

4. Erotetaan juniorit ja veteraanit omiin MM-kilpailuihinsa. 

5. MM- ja EM-ratojen tekniset vaatimukset. Liitteenä Norjan ehdotus. 

6. Kriteerit Word-Cup-kisoille, samanlainen systeemi kuin Tenniksessä eli 

kisat on luokiteltu. 

7. Latvia kritisoi IFSS:n äänestysmetodia, jossa ääniä voi ostaa 1-5. 

Muissa urheiluorganisaatioissa käytäntö on 1maa/1ääni. 

 

Kaisu Salminen jatkaa kokouksen puheenjohtajana kohdasta 8 eteenpäin. 

 

Päätösesitys: Kohta 1: siirretään päätös VUL:n liittokokouksen jälkeen tehtäväksi, Kohta 2: 

Suomi ei kannata veteraaniluokan jakamista kahteen luokkaan, Kohta 3: Suomi kannattaa 

luokkien vähentämistä suunnitelmallisesti, Kohta 4: Suomi ei kannata veteraanien ja 

junioreiden erottamista omiin MM-kilpailuihinsa, Kohta 5: Suomi kannattaa MM- ja EM-

ratojen teknisten vaatimusten luomista, mutta toivomme tarkennusta määritelmiin, Kohta 6: 

Suomi kannattaa kilpailujen luokittelua kilpailujen tason mukaan, mikä näkyy myös 

pistelaskussa, Kohta 7: Suomi kannattaa olemassa olevaa käytäntöä. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 

 

9  Muut esille tulevat asiat 

Keskusteltiin keinoista uusien VUL-hallituksen jäsenten hankkimiseksi. 

 

 



 

 

10 Seuraavat kokoukset 

Seuraava kokous pidetään pöytäkokouksena Jämijärvellä 25.5.2014, klo 10.00 alkaen. 

 

11  Kokouksen päättäminen 

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.45. 

 

 

 

______________________  ______________________ 

Juha Romppanen   Niina Konttaniemi 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

 

 

______________________  ______________________ 

Harri Hatunen   Juha Hyvönen 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 

 

 

 


