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Hallituksen kokous 13/2015   Pöytäkirja 
 
 
 
Aika: tiistai 13.10.2015, klo 20.00 
Paikka: Skype -puhelinkokous 
 
 

Kokoukset 2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 13/2015 

Romppanen Juha, pj x x x x x x 

Mertala Pekka, vpj x x x x x x 

Aschberg Jessica - - x x - x 

Hyvönen Juha x - x - x x 

Ignatius Tanja - - - x x - 

Konttaniemi Niina x x x x x x 

Köcher Kurt x x     

Mäkiaho Timo x x x x x - 

Salminen Kaisu x x - - - x 

Saviranta Mervi x - x x x - 

Tenhunen Saija x x - x - - 

Ylitalo Annaleena - - x x x x 

Läsnä yht. 9/12 7/12 8/12 9/12 8/12 7/12 

 
 
1    Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Juha Romppanen avasi kokouksen klo 20.11. 
 
2    Kokouksen järjestäytyminen 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jessica Aschberg ja Annaleena Ylitalo. 
 
3    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 7/12 hallituksen 
jäsenestä. 
 
4   Edellisen kokouksen pöytäkirjat 
Todettiin että pöytäkirja 12/2015 odottaa vielä postitusta. 



 

 
5  Kannanotto Saksan esitykseen puhdasrotuisten luokkien saamiseksi Norjan EM-
kilpailuihin 2016 
Esitys: Saksan lajiliitto on ollut yhteydessä Juha Romppaseen ja pyytänyt VUL:lta, kuten 
myös muiden Euroopan maiden lajiliitoilta, tukea ajamaansa asiaan. Eli Saksa haluaa NB-
luokat Norjan 2016 EM-kisoihin sekä tuleviin EM-, MM- ja World Cup -kilpailuihin. Juha oli 
yhteydessä SHS:n kilpailu- ja koetoimikuntaan ja kysyi toivommeko omia luokkia NB-koirille. 
Tottakai toivomme. Norjan 2016 EM-kilpailujen NB-luokkien puuttuminen on iso pettymys 
siperianhuskykuskeille. Selvitin myös Alaskanmalamuuttiyhdistyksen kannan ja he ovat myös 
NB-luokkien kannalla. 
 
Kirjoitin siis lyhyen tekstin, joka on tarkoitus lähettää mahd. pian IFSS:n presidentille Helen 
Lundbergille. Tämä teksti/asia siis pitäisi lisätä hallituksen kokouksen esityslistalle. Ja kun/jos 
se hyväksytään hallituksessa, lähettää saman tien Helenille. 
Eli lyhyesti siis kirjoitin, että SHS, ALMA ja VUL ovat sillä kannalla, että NB-luokat 
järjestetään tulevissa EM- ja MM- ja World Cup -kilpailuissa. 
 
Taustaa: IFSS otti puhdasrotuisten omat EM- ja MM-luokat kisoihin n. 6 vuotta sitten. Nyt se 
on näköjään luopumassa näistä luokista. Suomen 2014 EM-kisoihin ei saatu puhdasrotuisille 
omia luokkia, viime talven MM-kisoissa ei ollut omia luokkia ja nyt on päätetty, että Norjassa 
ensi talvena ei ole omia luokkia. Luokat ovat siis A=seisojat, sekarotuiset, ym. B=malamuutit, 
samojedit, grönlanninkoirat C=siperianhuskyt 
 
Päätösesitys: Suomi kannattaa Saksan esitystä. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
6  Jämin SM-kilpailujen palkinnot 
Esitys: Koska VUL:n SM-mitalit ovat loppuneet Turusta ja toimisto ja sitä kautta hallitus sai 
tiedon tästä vasta kun Kouvolan SM-kilpailujen kilpailujärjestäjä tilasi mitalit ja ilmoitti 
toimistolle että mitaleja ei enää ole, niin Jämin SM-kilpailuihin piti tilata korvaava palkinto 
pikaisesti, jotta se ehtii ajoissa valmiiksi. Timo Mäkiaho tilasi SM-kilpailujen palkinnoksi 
lautaset Ha-Mi Kaiverrus Oy:ltä. Esitetään että tilaus hyväksytään ja että se voidaan 
laskuttaa suoraan VUL:lta ja lisäksi pitää päättää toimitetaanko mitalisteille SM-mitalit 
jälkitoimituksena kun SM-mitalitilaus valmistuu. 
 
Päätösesitys: Hyväksytään tilaus. SM-mitalit postitetaan jälkikäteen VUL:n toimesta. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
7  VUL:n SM-mitalien lisätilaus 
Esitys: VUL:n SM-mitalit ovat loppuneet Turusta. Turusta on saatu tarjous mitalien 
lisätilausta varten seuraavilla ehdoilla: 
 
Tarjoan sinulle omaa mitalia seuraavasti: 
Hinnat määrille 100/250/500/1000 kpl. 
 
100 kpl: á 5,92 € 
250 kpl: a´5,53 € 
500 kpl: á 4,94 € 
1000 kpl: á 4,38 € 
+Aloituskulut 200 € 



 

 
Kaiverrus: 0,24 €/rivi 
Mitalinauha 22 mm: 0,34 € 
 
Mitali samanlainen kuin ennenkin. Mitalin koko 50 mm. Mitalin vahvuus 4 mm. 
Määrän voi jakaa eri värisiin mitaleihin. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. 
Hinnat vapaasti Turussa. Toimitusaika noin 4-5 viikkoa tilauksesta. 
 
Päätettävänä on paljonko mitaleja tilataan. 
 
Päätösesitys: Tilataan Turun Palkintokeskukselta 250 kpl VUL:n SM-mitaleita jaettuna tasan 
sarjoittain. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
8  Hanna Kaipiainen A-maajoukkueeseen   
Esitys: Kilpailutoimikunta esittää Hanna Kaipiaista A-maajoukkueeseen Kanadan MM-
kilpailuihin ja 300 euron A-maajoukkuetukea. Hanna Kaipiainen voitti koirajuoksun 
Suomenmestaruuden hyvällä tuloksella Kouvolan SM-kilpailuissa. 
 
Päätös: Esitys hyväksytään. 
 
9  Antidoping-ohjelma 
Esitys: Hallitus hyväksyy antidopingohjelman (ihmisurheilijoiden) sekä eläinten 
antidopingohjelman. Tämän jälkeen ohjelmat ovat valmiina lähetettäväksi 
Antidopingtoimikunnan hyväksyttäviksi. 
 
Päätös: Esitys hyväksytään. 
 
10  Muut esille tulevat asiat 
Ei muita esille tulevia asioita. 
 
11  Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous pidetään pöytäkokouksena Jyväskylässä 15.11.2015; klo 10.00. 
 
12  Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.49. 
 
 
 
______________________  ______________________ 
Juha Romppanen   Niina Konttaniemi 
puheenjohtaja   sihteeri 

 
 
 
______________________  ______________________ 
Jessica Aschberg   Annaleena Ylitalo 
pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 
 


