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Hallituksen kokous 12/2015   Pöytäkirja 
 
 
 
Aika: maanantai 14.9.2015, klo 20.00 
Paikka: Skype -puhelinkokous 
 
 

Kokoukset 2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 

Romppanen Juha, pj x x x x x 

Mertala Pekka, vpj x x x x x 

Aschberg Jessica - - x x - 

Hyvönen Juha x - x - x 

Ignatius Tanja - - - x x 

Konttaniemi Niina x x x x x 

Köcher Kurt x x - - - 

Mäkiaho Timo x x x x x 

Salminen Kaisu x x - - - 

Saviranta Mervi x - x x x 

Tenhunen Saija x x - x - 

Ylitalo Annaleena - - x x x 

Läsnä yht. 9/12 7/12 8/12 9/12 8/12 

 
 
1    Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Juha Romppanen avasi kokouksen klo 20.04. 
 
2    Kokouksen järjestäytyminen 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Hyvönen ja Mervi Saviranta 
 



 

 

3    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 8/12 
hallituksen jäsenestä. 
 
4   Edellisen kokouksen pöytäkirjat 
Todettiin että pöytäkirja 10/2015 on valmis ja toimistolla ja pöytäkirja 11/2015 on 
matkalla toimistolle. 
 
5  Sähköpostipäätös: Uudenmaan Vetokoiraurheilijat ry:n jäsenhakemus 
Esitys: Esitetään hyväksyttäväksi sähköpostipäätös. VUL:n hallitus on 25.8.2015 
hyväksynyt päätöksen, jossa päätetään hyväksyä VUL:n uudeksi jäsenseuraksi 
Uudenmaan Vetokoiraurheilijat ry. Seura on toimittanut jäsenhakemuksen kaikkine 
liitteineen. 
 
Päätös: Esitys hyväksytään. 
 
6  Maksukortin hankkiminen VUL:lle 
Esitys: Esitetään että hankkisimme puheenjohtajalle Nordea Debit -kortin, jolla 
pystyisimme maksamaan esim: kokouskulut ja mahdollisia matkoja suoraan. Pelkillä 
verkkopankkitunnuksilla emme tätä pysty tekemään. Nordea Debit -kortti ei ole 
luottokortti ja sitä käytetään katteella joka tilillä milloinkin on.  
 
Päätös: Esitys hyväksytään. 
 
7  MM 2015 Dryland: Bristol (QC), Canada 29.10. - 1.11.2015 
Esitys: Valitaan Kanadan MM-kilpailujen joukkueenjohtajaksi Jukka Ihalainen. 
Maajoukkuetuki A-maajoukkueurheilijoille ja joukkueenjohtajalle on 500 € / henkilö. 
Lisäksi IFSS:lta tuleva urheilijoiden matkatuki jaetaan maajoukkueurheilijoiden 
kesken (tällä hetkellä 300 €). B-maajoukkuetukena maksetaan A-maajoukkuetuki 
menestyksen perusteella jälkikäteen. 
Kilpailutoimikunta esittää, myös että B-maajoukkueeseen valitulla Hanna Kaipaisella 
on mahdollisuus antaa vielä näyttö A-maajoukkuepaikkaan  koirajuoksun SM-
kilpailuissa syksyllä 2015 sijoittumalla 2 parhaan joukkoon kilpailussa. 
 
Päätösesitys: Tuki A-maajoukkueurheilijoille ja joukkueenjohtajalle on 300 €/henkilö. 
IFSS:lta tuleva urheilijoiden matkatuki jaetaan maajoukkueurheilijoiden kesken. 
Hanna Kaipiaiselle annetaan mahdollisuus antaa näyttö A-maajoukkuepaikkaan 
koirajuoksun SM-kilpailuissa syksyllä 2015. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
 

 

 



 

 
8  SM-kilpailujen lisähakemus 
Esitys: RPKK:n tammikuun 30. Ounasvaaralla Rovaniemellä yhdistetyn katsastus / 
kansallinen kilpailu voitaisiiin muuttaa niin, että silloin kilpailtaisiinkin valjakkohiihdon 
suomenmestaruuksista. (liitteenä RPKK:n päivitetty kilpailuhakemus) 
KSPK:n tammikuun 31. Törmävaaralla Tervolassa pidettävä katsastus / 
kansallinen kilpailu voitaisiin muuttaa (1-koiran ) koirahiihdon 
suomenmestaruuskilpailuksi. 
 
Molempien kilpailujen tuomarina toimii Kauko Ruokolainen joten saisimme 
SM-kilpailuviikonlopun yksillä tuomarikuluilla. 
 
Päätösesitys: 
Kilpailutoimikunta esittää, että hiihdon SM-kilpailut myönnetään uusien 
hakemusten mukaisesti.  
- RPKK:lle  myönnetään  Rovaniemelle 30.1.2016 valjakkohiihdon SM-kilpailut  
- KSPK:lle myönnetään Tervolaan 31.1.2016 (1 koiran) koirahiihdon SM-kilpailut. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
9  Antidopingohjelman laatiminen 
Esitys: Urheilujärjestöjen tulee laatia antidopingohjelma. Ohjelma on yhtenä 
edellytyksenä valtionavun saamiselle. 

 Antidopigohjelman luonnos on valmis ja VUL:n hallituksen kommentoitavana. 
 
Päätösesitys: VUL:n hallitus ja antidoping-toimikunta kommentoivat luonnosta ja 
korjausten jälkeen antidopingohjelma lähetetään kommentoitavaksi ADT:lle. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 

 
10  Tasa-arvosuunnitelman laatiminen 
Esitys: Jäsenyhdistysten tulee laatia toimintaansa koskeva tasa-
arvoselvitys/suunnitelma. Tasa-arvosuunnitelman luonnos on valmis ja on hallituksen 
kommentoitavana. Tekstiin tehdään vielä korjauksia, jonka jälkeen se lähetetään 
vielä hallituksen ulkopuoliselle henkilölle kommentoitavaksi ja esitetään edelleen 
hallitukselle hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: Esitys hyväksytään. 
 



 

 

11  SM-Viikko 
Esitys: Puheenjohtaja kävi SM-viikon aloituskokouksessa Valo-talolla ja totesi ettei 
SM-kisaviikon järjestämispaikka sovellu valjakkourheilun kilpailupaikaksi. Kokouksen 
tuloksena alettiin kuitenkin työstää valjakkourheilua näytöslajiksi tapahtumaan. Yle 
on paikalla kuvaamassa ja tv-aikaa olisi mahdollisesti tulossa sekä 
urheiluviikonlopussa urheilijahaastattelua. Puheenjohtaja jatkaa työtään tapahtuman 
järjestelyssä ja edesauttaa lajin pr-toimintaa. Tapahtumassa lajia esitellään myös 
koululaisille ja annetaan mahdollisuus tutustua koiriin. 
 
Päätösesitys: Valjakkourheilu osallistuu SM-kisaviikkoon näytöslajina. Juha 
Romppanen osallistuu ainakin ja mahdollisesti mukaan saadaan myös juniori-
urheilijoita. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
12  Kriisiviestintäsuunnitelman hyväksyminen 
Esitys: Kriisiviestintäsuunnitelma on laadittu syyskuun aikana ja se on päivitetty 
8.9.2015. Suunnitelma on lähetetty VUL:n hallitukselle kommentoitavaksi 
kilpailutoimikunnan toimesta 11.9.2015. 
(Kriisiviestintäsuunnitelmaan tehtiin muutos, että onnettomuustapauksessa 
tiedotusvastuu tapahtumapaikalla, siirtyy kilpailun ylituomarilta kilpailupäällikölle tai 
leiripäällikölle.) 
 
Päätösesitys: Kilpailutoimikunta esittää, että kriisiviestintäsuunnitelma hyväksytään. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
13  VUL:n liittokokouksen aika ja paikka 
Esitys: VUL:n liittokokous pidetään 17.4.2016 Jyväskylässä. Hallituksen tilikokous 
pidetään 27. - 28.2.2016. Seurojen tulee toimittaa sääntömuutosesitykset 
hallitukselle nähtäväksi 14.2.2016 mennessä. 
 
Päätös: Esitys hyväksytään. 
 
14  Syksyn pöytäkokouksen ajankohdan päättäminen 
Esitys: Vuokatin pöytäkokouksessa 14.6.2015 päätettiin, että VUL:n hallitus  
pitää syksyllä 2015 pöytäkokouksen. 

Päätosesitys: Pöytäkokouksen ajankohdaksi ehdotetaan 15.11.2015, klo 10.00 
alkaen ja paikkana Jyväskylä. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
 



 

 

15  Robur Sprint kilpailuanomus. 
Esitys: Anotaan kansallinen kilpailu Robur Sprint järjestettäväksi Pudasjärvellä  
9.-10.1.2016. Kelo-Syöte, Kelosyötteentie 14, 93280 Syöte. 
Kilpailuluokkina: ajon Sp1, Sp2, Sp4J, Sp4, Sp6, Sp8 ja hiihdon valjakkohiihto sekä 
koirahiihtoluokat. 

Päätösesitys: Kilpailutoimikunta esittää, että kansallinen koiravaljakkokilpailu Robur 
Sprint myönnetään esityksen mukaisesti RPKK:n järjestettäväksi. Kilpailuluokkina: 
ajon Sp1, Sp2, Sp4J, Sp4, Sp6, Sp8 ja hiihdon valjakkohiihto sekä koirahiihtoluokat. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
16  Tuomarioikeuksien laajennus 
Esitys: Kv tuomari Kari Tolkkila esittää Kauko Ruokolaisen tuomarioikeuksien 
laajentamista myös valjakkoajoon. Ruokolainen on toiminut pitkään hiihdon ja sulan 
maan lajien tuomarina. 
 
Päätösesitys: Kauko Ruokolaisen tuomarioikeudet myönnetään myös valjakkoajoon. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
17  Tuomareiden sääntömääräinen täydennyskoulutus 
Esitys: Tuomareiden täydennyskoulutus järjestetään Jyväskylässä 14.11.2015. 
 
Päätös: Esitys hyväksytään. 
 
18  Muut esille tulevat asiat 
 
19  Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous pidetään Skype -puhelinkokouksena 13.10.2015; klo 20.00. 
 
20  Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.24. 
 
 
 
______________________  ______________________ 
Juha Romppanen   Niina Konttaniemi 
puheenjohtaja   sihteeri 

 
 
 
______________________  ______________________ 
Juha Hyvönen   Mervi Saviranta 
pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 


