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Hallituksen kokous 9/2012   Pöytäkirja 
 
Aika: keskiviikko 8.8.2012, klo 20.00 
Paikka: Skype -puhelinkokous 
 

Kokoukset 2012 7/12 8/12 9/12 

Nissinen Samuli, pj x x x 

Susanna Bürkland, vpj x x - 

Konttaniemi Niina x x x 

Köcher Kurt x x - 

Hatunen Harri - x - 

Mäkiaho Timo - - x 

Ollikainen Pasi - x x 

Halme Ville x x x 

Vilokkinen Emmi - - x 

Salminen Kaisu x x - 

Mäkinen Tero x - x 

Loukkola Saara x x - 

Läsnä yht. 5/12 9/12 7/12 

 

1  Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20.14. 

2  Kokouksen järjestäytyminen 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Mäkiaho ja Ville Halme. 

3  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 7/12 hallituksen 
jäsentä. 
 



 

 
4  Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Todettiin, että edellisen kokouksen pöytäkirja 8/2012 on allekirjoitettu ja matkalla liiton 
toimistolle. 
 
5  SOC 2013 - ylituomarin ja eläinten hyvinvoinnista vastaavan tuomarin nimeäminen 
Esitys: Esitetään, että hyväksytään VUL:n ja OPKY:n välinen valjakkohiihdon SOC 2013 -
sopimus, kun kilpailun ylituomari ja eläinten hyvinvoinnista vastaava tuomari ovat selvillä. 
Ylituomariksi nimetään xx ja eläinten hyvinvoinnista vastaavaksi tuomariksi nimetään xx. 
 
Päätösesitys: Asia on edelleen kesken, joten asian päätös siirretään seuraavaan 
kokoukseen. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
6  Noname -asutilaus 
Esitys: Asujen kuvioinnin osalta Katri Loukusan ehdotus on, että saadaan siluettikuva 
piirrettynä, mikäli voidaan maksaa 50€ kuvan tekijälle. Siluettiin tulisi valjakkoajaja ja -
hiihtäjä. Lisäksi Nonamelta on tullut uusia ehdotuksia takin ulkoasuun. Pitää päättää onko 
sopimus allekirjoitettavassa muodossa, sekä päättää miten takin ulkoasu toteutetaan. Marika 
Tiiperi on hankkimassa jo sovitusasuja Nonamelta, jotta valjakkourheilijat pääsevät 
kokeilemaan sopivia asuja. 
 
Päätösesitys: Sopimuksen valmistelua jatketaan kokouksessa esitetyn sopimusehdotuksen 
pohjalta. Tero Mäkinen hankkii takin painatusta varten useampia kuvia, jotka toimitetaan 
Nonamelle asujen suunnittelua varten. Piirrettyä siluettikuvaa ei hankita takkia varten, vaan 
annetaan Nonamen suunnitella vaatteiden ulkoasu. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
7  Toimikuntien toimintasuunnitelmat 

Esitys:  

Kilpailu- ja huippu-urheilutoimikunta 

o Toimikunta valmistelee kilpailutoiminnan asioita päätettäväksi hallitukselle 
o Tiedottaa kilpailutoiminnan tapahtumista urheilijoita ja seuroja 
o Rakentaa kilpailukalenterin yhteistyössä seurojen kanssa 
o Kilpailujen anominen Eurooppa-cupin osakilpailuksi tehtävä loka-marraskuussa. 
o Valmistelee maajoukkue-esitykset, valinnat arvokisoihin, esitykset joukkueenjohtajista 

sekä tiedottaa niistä 
o Valmistelee SM- ja SOC-kilpailusopimukset, mahdollisesti myös muut 

arvokisasopimukset yhteistyössä seurojen kanssa hallituksen päätettäväksi 
o Kirjoittaa vuosikertomukseen huippu-urheilun tulokset, selvittää kilpailijamäärät ja 

seuraa lajin kehitystä 
o Valmistelee kilpailutoiminnan toimintasuunnitelman ja budjetin vuosikokouksen 

päätettäväksi 
o Kehittää kilpailutoimintaa Suomessa 

Tiedottamisesta vastaavat: 
o Riitta Kempe: ajo 
o Teemu Kaivola: sulanmaan lajit 
o Vesa-Pekka Jurvelin: hiihto 



 

Syksyllä 2012 kilpailutoimikunnalla agendalla mm.: 
kilpailuhakemusten vastaanottaminen ja kilpailukalenterin suunnittelu, SM-
kilpailuhakemukset, sulanmaan EM-kilpailut, SOC-kilpailusivujen kääntäminen englannin 
kielelle 
 
Aikuis- ja harrasteliikuntatoimikunta  
Järjestää, 2 leiriä, yhden syyskuussa 2012 ja yhden tammikuussa 2013. Leirin kustannukset 
tulevat olemaan kouluttajien (3 kpl) osalta n. 250 euroa majoitukset, n. 90 euroa ruuat ja 
matkakustanukset n. 800 km x sen hetkinen matkakorvaus per km. Eli yhteensä n. 500 euroa 
per leiri. Lisäksi VUL saa tuloja leireistä riippuen siitä, kuinka monta lisenssitöntä osallistujaa 
leireille tulee. 
 
Antidoping-toimikunta 
Liitolla on yksi virallinen kouluttautunut AD officer, Aija Mäkiaho. Kauden aikana on tarkoitus 
kouluttaa yksi avustaja näytteenottoon. 
Kilpailijoille annetaan tietoa oikeasta toiminnasta koirien kanssa. Tärkeänä pidetään 
ohjeistaa varikkokäyttäytymistä. Ohjeita tullaan antamaan www-sivuilla ja kisatapahtumissa. 
 VUL-lehden juttusarja antidopingista päivitetään ja julkaistaan uudelleen. 
Maajoukkueen kisamatkoille suunnitellaan yhtenäistä ohjeistusta antidoping-asioista ja 
rokotuksista. Joukkueenjohtaja vastuussa. 
 
Tuomaritoimintatoimikunta 
Tuomarikoulutuksen tavoitteena on ylläpitää nykyisten tuomareiden pätevyyttä ja 
sääntötuntemusta sekä saada lisää kansainvälisiä tuomareita ja uusia kansallisia 
tuomareita. Kansainväliseksi tuomariksi aikoivalle kustannetaan yksi ulkomaanharjoittelu 
syksyn EM-kilpailuihin. Pätevöityneille tuomareille pyritään järjestämään yksipäiväinen 
koulutustilaisuus tuomarikelpoisuuden ylläpitämiseksi. Lisäksi uusille tuomareille voidaan 
järjestää oma koulutustilaisuutensa, mikäli halukkuutta koulutukseen on. Tilaisuudet 
järjestetään eri puolilla Suomea. Liitto kustantaa koulutuspäivän lounaan ja kahvit kaikille 
osallistujille. Tuomarikouluttajan matkakulut ja kohtuuhintaiset majoituskulut kustantaa liitto. 
Tuomareille tarkoitettu tuomarikoulutus pyritään järjestämään marraskuun aikana. 
Tuomaripalavereja, joiden tarkoitus on yhdenmukaistaa tuomarilinjaa ja parantaa toiminnan 
laatua, voidaan järjestää myös Skypen välityksellä. 
Menot 

o 100 € koulutusmateriaali 
o 300 € tilavuokrat 
o 1102 € Matkakorvaukset (tuomarikouluttaja; kv-harjoittelu) 
o 462 € Majoitus- ja ruokailu (kv-harjoittelu;tuomarikouluttaja) 

 
Viestintätoimikunta 

Kokoonpano 

o Niina Konttaniemi, Emmi Vilokkinen, Antti Mäkiaho ja Pasi Ollikainen 
Kokoontuminen 

o Kokoonnutaan kahdesti vuodessa koordinoimaan tiedottamista (lehden ja WWW-
sivujen toimintaa), kerran syksyllä ja kerran keväällä 

Lehti     
o Julkaistaan 3 lehteä, joiden ilmestymisaikataulu on: nro 1 huhtikuussa, nro 2 

elokuussa, nro 3 joulukuussa. Lehden päätoimittajana toimii Niina Konttaniemi 
www-sivut 

o Otetaan käyttöön uudet sivut viimeistään 1.9. 
o Julkaistaan uudet lajiesittelyt WWW-sivuilla 



 

o Promotaan SOC-kilpailuja 
o Kehitetään WWW-sivujen sisältöä 
o Otetaan käyttöön sivujen tilastoinnissa käyttöön Google Analytics-ohjelmisto syksyn 

2012 aikana 
o http://www.google.com/analytics/     
o Liitytään kokeiluluonteisesti syksyn 2012 aikana Google Ad-Sense-palveluun, jonka 

avulla voidaan ”täyttää” tyhjä     mainostila sivuilla http://fi.wikipedia.org/wiki/AdSense, 
testataan kuinka palvelu tuottaa VUL:lle 

Hangout 
o testataan Googlen hangout-palvelu ja kuinka se soveltuu verkkotapaamisten 

järjestämiseen 
 
Taloustoimikunta 

o Tarvikevälityksen varastotilanteen järjestykseen saaminen. Varastonhallintaohjelman 
selvittäminen ja käyttöönottaminen. 

o Seuraa toimikunnille varattujen rahojen käyttöä 
o Neuvottelee liitolle uusia tukijoita ja yhteistyökumppaneita. Neuvottelee nykyisten ja 

vanhojen yhteistyökumppaneiden kanssa sopimusten jatkamisesta.  
o Markkinointi: 
o Messupiste Helsingin kv-koiranäyttelyyn 8.-9.12.2012, Helsingin messukeskus 
o Osallistuttiin kesäkuussa 2012 Riihimäen erämessuille. 
o Mietitään millä muilla messuilla olisi hyödyllistä käydä, esim. vapaa-aika- ja 

liikuntamessut 
o Valmistelee Jämin sulanmaan SM-kilpailujen yhteyteen eläinlääkärikoulutuksen. 

Norjalainen kilpailueläinlääkäri tulee kouluttajaksi. Koulutusta anotaan Helsingin 
yliopistollisen eläinsairaalan eläinlääketieteen opiskelijoiden koulutusohjelmaan 
vapaaehtoiseksi kurssiksi. Kurssille voivat osallistua myös valjakkourheilijat.  

o Kurssin kustannusarvio on 4000€. Sponsorirahoitusta pyritään saamaan 2000€, 
osallistumismaksuja 1000-2000€ ja VUL osuus kustannuksista 1000€. 

 
Lapsi- ja nuorisotoimintatoimikunta 

o Järjestää Rautavaaran leirin 14.-16.9.. Kouluttajina mm. Kai Immonen ja Kurt Köcher. 
o Kustannukset noin 500€ 
o Järjestää toisen leirin talviaikaan. 
o Tukee seurojen juniorityötä avustuksilla. Avustusta voi hakea junioreihin liittyvän 

tapahtuman jälkeen VUL hallitukselta. 

Päätösesitys: Kilpailu- ja huippu-urheilutoimikunnan toimintasuunnitelma hyväksytään. 
Aikuis- ja harrasteliikuntatoimikunnan toimintasuunnitelma hyväksytään. Antidoping-
toimikunnan toimintasuunnitelma hyväksytään. Lasten ja nuorten liikuntatoimikunnan 
toimintasuunnitelma täytyy toimittaa hallitukselle nähtäväksi viikon (32) aikana. 
Tuomaritoimintatoimikunnan toimintasuunnitelma tulee toimittaa hallitukselle nähtäväksi 
viikon (32) aikana. Viestintätoimikunnan toimintasuunnitelma tulee toimittaa hallitukselle 
viikon (32) aikana. Taloustoimikunnan sekä PR- ja kehittämistoimikunnan yhteinen 
toimintasuunnitelma tulee toimittaa hallitukselle viikon (32) aikana. Puuttuvat 
toimintasuunnitelmat hyväksytään seuraavassa kokouksessa ja lisätään tähän pöytäkirjaan 
ennen sen allekirjoittamista. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
 
 

http://www.google.com/analytics/
http://fi.wikipedia.org/wiki/AdSense
http://fi.wikipedia.org/wiki/AdSense


 

8  Metsäkartanon urien kartoitus 
Esitys: Kilpailutoimikunta esittää, että 1. - 2.9. järjestetään Metsäkartanolla kilpailu-urien 
kartoitusviikonloppu. Kilpailijoita yritetään rekrytoida mukaan mm. SHS:n ja ALMA:n 
hallitusten ja foorumien kautta sekä soittamalla suunnistustaitoisille kilpailijoille. 
 
Päätösesitys: Kartoitusviikonloppu pidetään yllä mainittuna ajankohtana. VUL kustantaa 
osallistujille lounaan Metsäkartanolla kumpanakin päivänä (la + su). Urasuunnitteluun 
etsitään projektin vetäjä. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
9  www.vul.fi Internet-toimialueen uusiminen 
Esitys: Kati Kettumäki on tiedustellut kenen yhteystiedot merkitään Viestintäviraston fi-
toimialuepalveluun vul.fi nimen osalta. Toimialuenimi täytyy vahvistaa kolmen vuoden välein 
 
Päätösesitys: Esitetään, että palveluun merkitään lajipalvelukeskuksen yhteystiedot ja 
sähköpostiosoitteeksi hallitus@vul.fi. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
10  IFSS - Euroopan johtaja 
Esitys: Sähköpostipäätöksen vahvistaminen. Suomesta ei ole kuulunut ehdokkaita IFSS:n 
Euroopan johtajaksi. Useimmat Euroopan maat ovat ehdottaneet Lars Svanfeldiä 
ehdokkaaksi. Hän on halukas tehtävään. Hän on toiminut ESDRA:n puheenjohtajana ja osaa 
ajaa Euroopan asioita IFSS:n johdossa. Sähköpostiäänestys: kyllä 8 ääntä, ei 0 ääntä, 
tyhjää/ei vastausta 4 ääntä.  
 
Päätösesitys: Suomen ehdokas on Lars Svanfeld. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
11 IFSS - komitean urheilijaedustaja 
Esitys: IFSS Euroopan johtajaksi valittu Lars Svanfeldt etsii IFSS komiteaan 
Euroopan urheilijaedustajaa. Aikaa niukasti. Onko ehdokkaita Suomesta? 
 
Päätösesitys: Suomella ei ole omaa ehdokasta. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
12 Tarvikevälityksen inventaariomyynti 
Esitys: Voidaanko huonosti kaupaksi menevät tuotteet myydä a) isona könttänä vai b) 
myydäänkö ne yksittäin alennuksella tarvikevälityksestä. Kolmas vaihtoehto c) on, ettei tehdä 
mitään toimenpiteitä. Ohessa inventaariolista. 
 
Päätösesitys: Kaisu Salminen hankkii oheisessa inventaariolistassa olevista tuotteista listan 
niiden nykyisestä varastoarvosta, kappalemääristä ja myynnistä viimeisen kahden vuoden 
ajalta. Mikäli todetaan että varastossa on huonosti vaihtuvia tuotteita, niiden 
alennusmyynnistä voidaan tehdä sähköpostipäätös ennen seuraavaa kokousta. Jatkossa 
tarvikevälitys ottaa käyttöön varastohallintaohjelman. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 

mailto:hallitus@vul.fi


 

13  Muut esille tulevat asiat 
13.1. Jämin sulanmaan kilpailun anominen Eurooppa-Cupin kilpailuksi 
Esitys: Eurooppa-Cupin arvon anominen sulanmaan kilpailulle 2012 Jämille (kärryluokkien 
SM-kilpailu). Eurooppa-Cup voidaan viedä läpi kansallisten tuomarien avulla, mikäli kv-
tuomareita ei ole käytettävissä. Tuomareita pitää nimetä 3 kpl. 
L-SVU:n kanta: Ohkolan ja Jämin kilpailujen järjestäjänä hyväksymme Eurooppa-cupin 
arvojen hakemisen, mikäli se ei aiheuta seuralle lisäkustannuksia. Edellytämme VUL:n 
vastaavan tuomarien kustannuksista. Ohkolassa SM-kilpailun tuomarina toimii RM Kalevi 
Vainio, joten muut tuomarit voivat olla ilmeisesti kansallisia tuomareita. Jämillä tuomariksi on 
nimetty RM    Kalevi Vainio, mutta hän saattaa olla estynyt tulemaan tuomariksi, joten asia 
on vielä avoin. 
 
Päätösesitys: Jämin kilpailua ei anota Eurooppa-Cupin kilpailuksi, koska ei saada tuomareita 
Eurooppa-Cupin edellyttämällä tavalla. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
13.2. Uusien www-sivujen julkaiseminen 
Päätösesitys: Uudet www-sivut julkaistaan 1.9.2012. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
14  Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous pidetään Skype -puhelinkokouksena 5.9.2012, klo 20.00. 
 
15  Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.38. 
 
 
 
 
 
______________________  ______________________ 
Samuli Nissinen   Niina Konttaniemi 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
______________________  ______________________ 
Timo Mäkiaho   Ville Halme 
pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 
 
 

 
 

 
 
 


