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Hallituksen kokous 14/2015   Pöytäkirja 

 
 
 
Aika: sunnuntai 15.11.2015, klo 10.00 

Paikka: Jyväskylä, Hotelli Scandic, Vapaudenkatu 37 
 
 

Kokoukset 2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 13/2015 14/2015 

Romppanen Juha, pj x x x x x x x 

Mertala Pekka, vpj x x x x x x x 

Aschberg Jessica - - x x - x x 

Hyvönen Juha x - x - x x x 

Ignatius Tanja - - - x x - x 

Konttaniemi Niina x x x x x x x 

Köcher Kurt x x - - - - - 

Mäkiaho Timo x x x x x - x 

Salminen Kaisu x x - - - x x 

(10-11.45) 

Saviranta Mervi x - x x x - x 

Tenhunen Saija x x - x - - - 

Ylitalo Annaleena - - x x x x x 

(10-14.00) 

Läsnä yht. 9/12 7/12 8/12 9/12 8/12 7/12 10/12 

 
 

1    Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Juha Romppanen avasi kokouksen klo 10.01. 
 



 

 

 
2    Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Hyvönen ja Pekka Mertala. 
 
3    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 10/12 
hallituksen jäsenestä. 
 
4   Edellisen kokouksen pöytäkirjat 
Todettiin että pöytäkirja 13/2015 odottaa vielä postitusta. 
 

5  Sähköpostipäätös: Kolmen seuran yhteisen ensilumenleirin 
avustushakemus 

Esitys: Uudenmaan Vetokoiraurheilijat, Oulun Palveluskoirayhdistys ja Kainuun 
Palveluskoirayhdistys ovat järjestämässä ensilumenleiriä Metsäkartanolla 18. - 
20.12.2015 ja anovat leirin järjestämiseen VUL:lta tukea 1000 €. Hakemus liitteenä 
(liite 1). 
 

Päätösesitys: Alkuperäisen tukianomuksen jälkeen on tullut uusi avustushakemus. 
(liite 1). Tämän perusteella VUL:lta haetaan tukea seuroille yhteensä 500 €, jaettuna 
kolmen seuran kesken. Myönnetään seuratukea leirin järjestämiseen 500 €. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
6  Vuoden 2016 toimintasuunnitelman ja budjetin lyhyt läpikäynti ja talven 2016 
 EM-maajoukkueen valinta 

Esitys: Kilpailutoimikunta on lähettänyt hallitukselle 2016 toimintasuunnitelman ja 
kilpailubudjetin (liite 2). Juha Hyvönen pitää lyhyen esityksen maajoukkueen 
tukimalleista, maajoukkueen valinta-aikataulusta ja maajoukkuevalinnoista. 
 
Päätösesitys: Pekka Mertala selvittää Silja Linen kanssa sponsorointisopimusta 
maajoukkueelle koskien EM-kilpailujen laivamatkoja. EM-kilpailuihin maksetaan 
osallistumismaksu yhteen luokkaan / A-maajoukkueurheilija sekä yksi hiihdon 
viestijoukkue. A-maajoukkuetuen suuruus päätetään kun maajoukkueen kokoonpano 
on tiedossa. Maajoukkuesopimus käydään läpi ja lähetetään urheilijoille viimeistään 
viikolla 48. VUL-nettiin laitetaan urheilijoille ohjeet ilmoittautumisesta 
maajoukkueeseen. Halukkuus lähteä Norjan EM-kilpailuihin tulee olla ilmoitettuna 
kilpailutoimikunnalle viimeistään 15.1.2016. B-maajoukkueurheilijoilla on oikeus 
osallistua arvokilpailuihin omakustanteisesti maakiintiöpaikkojen sallimissa rajoissa.  
 

Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 



 

 

 
7  Talven EM kilpailujen joukkueenjohtajan valinta 
Esitys: Talvella 2016 järjestetään Norjassa talvilajien EM-kilpailut. Kansainvälinen 
tuomari Eeva Äijälä on ilmaissut halukkuutensa toimia Suomen maajoukkueen 
joukkueenjohtajana ja myös Jenni Kreiviä on ehdotettu joukkueenjohtajaksi.  
Joukkueenjohtajan kulut pysyvät budjetin rajoissa (liite 3). 
 
Päätöesitys: Kilpailutoimikunta esittää Eeva Äijälää Talven 2016 EM-kilpailujen 
joukkueenjohtajaksi. Hänellä on erittäin paljon kansainvälistä kokemusta 
joukkeenjohtajana ja kilpailutuomarina arvokilpailuista. Eeva on lupautunut, myös 
median yhteyshenkilöksi. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
8  Tarvikevälityksen tilanne 

Esitys: Niina Konttaniemi alkaa hallituksen puolelta VUL:n tarvikevälitysvastaavaksi 
ja hoitaa tarvikevälityksen asioita yhdessä tarvikevälittäjän kanssa sekä toimii 
linkkinä tarvikevälityksen ja hallituksen välillä. Päätettävä missä rajoissa 
tarvikevälitysvastaava ja tarvikevälittäjä voivat päättää itsenäisesti esim. hinnoista, 
alennusmyynneistä tai tuotteiden poistamisesta. Ketkä päättävät uusien tuotteiden 
myyntiin ottamisesta ja sisäänostoista? Siirretäänkö ManMatilta tullut 
sisäänostohintojen korotus (noin 10%) suoraan tuotteiden hintoihin ja vähennetäänkö 
samalla ManMatin valikoimaa? 
 

Päätösesitys: Merkittävät sisäänostot käyvät aina hallituksen kautta. 
Tarvikeväityksen toiminnasta tehdään raportti neljännesvuosittain: tuotteiden ostot ja 
myynnit, myyntisaldo, tarvikevälityksen tuotto. Sisäänostohintojen korotukset lisätään 
välittömästi tarvikevälityksen hintoihin. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 

9  VUL:n mainos- ja imagomateriaalin hankinta 

Esitys: Esitetään hankittavaksi VUL:lle uudella logolla varustettuja pöytäviirejä 20 kpl. 
Viiriä voi käyttää liiton lahjana ja esimerkiksi IFSS:lle pitäisi toimittaa nykyisen logon 
mukainen viiri. Ehdotuksena on valkoinen pohja sinisellä reunuksella ja hapsuilla, 
keskelle VUL:n logo ja teksti Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry (tarviiko 
englanninkielisen tekstin myös?). Lisäksi ehdotetaan tilattavaksi aiemminkin 
myynnissä olleita Sleddog Sport Finland autotarroja, valkoinen teksti sinisellä 
pohjalla, sininen teksti valkoisella pohjalla ja hopea teksti läpinäkyvällä pohjalla. 
Tarrojen koko on aiemmin ollut 20 x 9 cm. Hankitaanko muuta VUL-aiheista 
materiaalia? 
 



 

 

 
Päätösesitys: Riitta Kempellä on olemassa pöytäviirejä joitakin kappaleita. Pyydetään 
toimittamaan viirit liiton toimistoon ja katsotaan ovatko ne vielä käyttökelpoisia. 
Tilataan tarroja tarvikevälitykseen myyntiin. Lisäksi tilataan mustia Sleddog Sport 
Finland -pipoja, teksti heijastimena. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 

10  Vuoden valjakkourheilijan ja nuoren valjakkourheilijan palkitseminen 

Esitys: Seuraavassa hallituksen kokouksessa (joulukuussa) tulevat valittaviksi 
esitysten pohjalta vuoden valjakkourheilija ja vuoden nuori valjakkourheilija. VUL:n 
hallitus on päättänyt kokouksessaan 1/2014, että vuoden urheilijoita muistetaan 
Turun Palkintokeskuksesta tilattavalla jäävuoriplakaatilla. Vuosina 2013 ja 2014 
jakamatta jääneet stipendit maksetaan takautuvasti. 
 

Päätös: Esitys hyväksytään. 
 
11  Esitys koskien sääntömuutoksia ja niiden tulkintoja 

Esitys: Kv-tuomarit Eeva Äijälä, Aija Mäkiaho ja Kari Tolkkila tekevät yhdessä 
seuraavat esitykset VUL:n hallitukselle päätettäväksi. 

1.    Esitämme, että jatkossa mahdollisten kansainvälisten sääntömuutosten 
seuraamisesta ja niistä mahdollisesti aiheutuvien muutosten esittämisestä 
hallitukselle ja/tai liittokokoukselle vastaavat kv-tuomarit. 
2.    Esitämme, että VUL:n hallitus nimeää työryhmän valmistelemaan uudet 
kansalliset säännöt seuraavassa liittokokouksessa hyväksyttäväksi. Kaikki kv-
tuomarit tarjoutuvat ko. työryhmän jäseniksi. 
 

Hallitus on kokouksessaan 5/2013 päättänyt, että sääntömuutosten mahdollisia 
tulkintoja voivat tehdä kv-tuomarit. Tilanteen selkeyttämiseksi ehdotamme, että kaikki 
kansainvälisiä kilpailusääntöjä koskevat, välitöntä tulkintaa vaatimattomat, tulkinnat 
tehdään kv-tuomareiden yhteisen päätöksen mukaisesti. Mahdollisista 
kilpailutilanteessa esiin tulevista tulkinnoista vastaa edelleen ko. kilpailun vastaava 
tuomari. 
 

Päätösesitys: Esitys hyväksytään. Uusia kansallisia sääntöjä valmistelevaan 
työryhmään nimetään kansainväliset tuomarit Eeva Äijälä, Kari Tolkkila ja Aija 
Mäkiaho. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 



 

 

 
12  Kilpailuhakemus Heinolan valjakkoajokilpailu 

Esitys: L-SVU anoo järjestettäväksi valjakkoajon sprintti-, koirahiihto- ja 
potkukelkkakilpailua 21.2.2016 Heinolaan. Kilpailuhakemus on liitteenä (liite 3). 
 

Päätösesitys: Hyväksytään kilpailu järjestettäväksi hakemuksen mukaan. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 

13  AD-ohjelman eteenpäin vieminen 

Esitys: Käydään läpi Suomen Antidopingtoimikunnan antamat kommentit VUL:n 
laatimaan antidoping-ohjelmaan. Esitetään korjausehdotukset hyväksyttäviksi. 
Esitetään että ohjelma lähetetään eteenpäin uudelleen Suomen 
Antidopingtoimikunnalle. 
 

Päätös: Esitys hyväksytään. 
 

14  Muut esille tulevat asiat 
 
14.1 Hiihtokyselyn arvonta on suoritettu ja voitajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 
Back on Trackin kerraston voittaa Riina Sinervuo. 
 

14.2 B-maajoukkueen kokoonpanoa täydennetään. Juha Hokka lisätään LD-
matkojen edustajaksi. 
 

15  Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous pidetään Skype-puhelinkokouksena 8.12.2015; klo 20.00. 
 
16  Kokouksen päättäminen 

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.20. 
 
 
 
 
______________________  ______________________ 
Juha Romppanen   Niina Konttaniemi 
puheenjohtaja   sihteeri 

 
 
 
______________________  ______________________ 
Juha Hyvönen   Pekka Mertala 
pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 


