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Ylimääräinen hallituksen kokous 11/2015  Pöytäkirja 

 
 
Aika: maanantai 24.8.2015, klo 20.00 

Paikka: Skype –puhelinkokous 
 
 

Kokoukset 2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 

Romppanen Juha, pj x x x x 

Mertala Pekka, vpj x x x x 

Aschberg Jessica - - x x 

Hyvönen Juha x - x - 

Ignatius Tanja - - - x 

Konttaniemi Niina x x x x 

Köcher Kurt x x - - 

Mäkiaho Timo x x x x 

Salminen Kaisu x x - - 

Saviranta Mervi x - x x 

Tenhunen Saija x x - x 

Ylitalo Annaleena - - x x 

Läsnä yht. 9/12 7/12 8/12 9/12 

 
 
1    Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Juha Romppanen avasi kokouksen klo 20.07. 
 



 

 

 
2    Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pekka Mertala ja Annaleena 
Ylitalo. 
 
 
3    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 9/12 
hallituksen jäsenestä. 
 
 
4   Koirajouksun ja -pyöräilyn SM-kilpailujen kilpailuluokat 
Esitys: Olemme hallituksessa hyväksyneet kilpailuhakemuksen perusteella 
pidettäviksi SM-kilpailut, joissa oli anottu nuorten SM-arvoa luokkiin DBWJ ja DBMJ 
16 - 20-vuotiaat. IFSS:n säännöt olivat kuitenkin muuttuneet takaisin vanhaan malliin 
14-16 -vuotiaat ennen päätöstä ja olemme tehneet sääntötulkintavirheen. Kuitenkin 
meillä on mahdollisuus kansallisella tasolla pitää ikäraja kilpailuhakemuksessa 
mainitulla tavalla. 
 

Taustaa päätöksen tekoon: 
KVKS on anonut koirajuoksun-ja koirapyöräilyn SM-kilpailut 3.-4.10 2015 Kouvolaan. 
VUL:n hallitus on myöntänyt kilpailut kokouksessaan 5/2015. 
Kilpailuun nimetty tuomari on havainnut kilpailukutsussa olevan mukana luokan 

koirapyöräily juniorit 14-16-vuotiaat (DBWJ ja DBMJ), joka on vastoin VUL:n 
kansallista sääntöä 4.2.3. jonka mukaan luokassa koirapyöräily juniorit ei ole SM-
arvoa. Kilpailun tuomari kysyi kolmelta Suomen kansainväliseltä tuomarilta tulkintaa 
kyseiseen asiaan ja kaikkien tulkinta oli, että kyseistä luokkaa ei voi järjestää SM-
luokkana. Tämän jälkeen kilpailun järjestäjä poisti ko. luokan kilpailukutsusta. 
 

Päätösesitys: Kilpailun osalta tullaan noudattamaan voimassa olevia kansallisia 

kilpailusääntöjä, joiden mukaan junioreiden koirapyöräilyluokkaa (DBWJ/DBMJ) ei 
voida järjestää SM-luokkana. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 

5    Kilpailijoiden ikärajat kilpailuissa. 
Esitys: IFSS:n kilpailusäännöt 6/2014 on hyväksytty käyttöön suomessa VUL:n 

hallituksen päätöksellä 11/2014 8.9.2014 alkaen. IFSS:ltä on tullut sääntömuutos 

31.12.2014 koskien kilpailijoiden ikää. 
 
Sääntömuutosta 31.12.2014 ei ole vielä vahvistettu käyttöön suomessa, koska 

käytäntönä on ollut, että sääntömuutokset otetaan käyttöön kansallisella tasolla, kun 

säännöt on käännetty suomeksi ja ovat siten tuomareiden ja kilpailijoiden käytössä. 
Lisäksi sääntömuutoksien käyttöönotto on pyritty tekemään kilpailukauden alussa. 

http://www.sleddogsport.net/wp-content/uploads/2014/07/Junior-age-Race-Rule-chang%20-by-Dec-31st-2014-corrected-version_Layout-1.pdf
http://www.sleddogsport.net/wp-content/uploads/2014/07/Junior-age-Race-Rule-chang%20-by-Dec-31st-2014-corrected-version_Layout-1.pdf


 

 

 
 
Päätöesitys:IFSS:n sääntömuutos 31.12.2014 käännetään suomeksi ja otetaan 

käyttöön kansallisissa kilpailuissa, kun se on julkaistu VUL:n netissä. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 

 
6  Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous pidetään Skype -puhelinkokouksena 14.9.2015; klo 20.00. 
 
 
7  Kokouksen päättäminen 

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.22. 
 
 
 
 
 
______________________  ______________________ 
Juha Romppanen   Niina Konttaniemi 
puheenjohtaja   sihteeri 

 
 
 
 
______________________  ______________________ 
Annaleena Ylitalo   Pekka Mertala 
pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 


