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Hallituksen kokous 2/2017   Pöytäkirja 
 

 

Aika: 12.2.2017, klo 10.00 

Paikka: Hotelli Scandic Jyväskylä  
 

Kokoukset 2015 1/2017 2/2017 

Romppanen Juha, pj x - 

Mäkiaho Timo, vpj x x 

Henttinen Jonna - - 

Hyvönen Juha x - 

Ignatius Tanja - x 

Konttaniemi Niina x x 

Lehto Kaisa x - 

Mertala Pekka - x 

Ruokolainen Kauko x x 

Salminen Kaisu x x 

Saviranta Mervi - - 

Ylitalo Annaleena x - 

Läsnä yht. 8/12 6/12 

 

 
1    Kokouksen avaus 

Varapuheenjohtaja Timo Mäkiaho avasi kokouksen klo 10.09. 
 

2    Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kaisu Salminen ja Pekka Mertala. 
 

3    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 6/12 
hallituksen jäsenestä. 
 



 

 
4   Edellisen kokouksen pöytäkirjat 
Todettiin että pöytäkirja 1/2017 allekirjoitetaan mahdollisuuksien mukaan Jyväskylän 
pöytäkokouksessa ja puuttuvat nimet kerätään postitse. 
 

5  Vuoden 2016 tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen läpikäyminen 

Hallitus kävi läpi ja hyväksyi vuoden 2016 tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen. 
Tilinpäätös päätettiin lähettää tilintarkastajille tarkastettavaksi. 
 

6  Vuoden 2018 toimintasuunnitelman laatiminen 

Hallitus kävi läpi ja hyväksyi vuoden 2018 toimintasuunnitelman. 
 

7  Arvokilpailuissa menestyneiden kukittaminen 

Esitys: Esitetään että jatkossa kaikki EM- tai MM-kilpailuissa mitalin saavuttaneet 
urheilijat kukitetaan liiton toimesta kilpailujen jälkeen. Esitetään myös että Englannin 
EM-kilpailujen ja Kanadan MM-kilpailujen mitalistit kukitetaan Taivalkosken SM-
kilpailujen yhteydessä ja mikäli urheilija ei sinne saavu, niin kukat toimitetaan 
myöhemmin hänelle. 
 

Päätös: Esitys hyväksytään. 
 

8  Tarvikevälityksen postitukset ja asiakaspalautukset 
Esitys: Tarvikevälityksen toimituksissa on ollut ongelmia Postin hoitaessa toimituksia, 
joten tarvikevälityksen osalta tulisi päättää miten jatkossa tavaroiden toimittaminen 
asiakkaille hoidetaan. Vaihdetaanko toimitus Matkahuoltoon? Toimituksista tulee 
myös laatia tarkka sopimus. Voiko postimaksuja porrastaa enemmän esimerkiksi 
paketin hinnan tai painon mukaan? Miten vaihtojen ja palautusten osalta jatkossa 
menetellään? Milloin asiakas maksaa postimaksun ja milloin liitto? Myös 
tarvikevälityksen verkkokaupan toimitusehdot tulee laatia järkeviksi ja selkeiksi 
asiakkaille. Ehdotan että hallituksesta nimetään henkilö valmistelemaan asiaa ja hän 
tuo esityksen hallituksen nähtäväksi seuraavaan kokoukseen. (Alla aiemmat 
esitykset asiaa koskien hallituksen pöytäkirjoista vuodelta 2016) 
 
“Esitys: Esitetään että jatkossa asiakas maksaa tarvikevälityksen asiakaspalautukset. VUL palauttaa 
asiakkaalle vain tuotteen hinnan, mikäli se palautetaan takaisin tarvikevälitykseen. Esitetään myös, 
että selvitetään muut toimitusmahdollisuudet ja niiden kustannukset kuin Posti. 
Päätösesitys: Selvitetään sekä Postilta että Matkahuollolta tarjous tarvikevälityksen tarvitsemalle 
palvelulle. Vaurioitumattomien tuotteiden palautuksesta aiheutuvat kulut peritään jatkossa asiakkailta. 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
Esitys: Siirretään VUL:n tarvikevälityksen pakettien lähetykset hoidettavaksi Matkahuollon kautta 
toukokuusta alkaen ja tulevaisuudessa paketit noudettaisiin tarvikevälittäjältä. Hinnasto on lähetetty 
hallitukselle luettavaksi ja mahdollisten palautusten kulut veloitetaan tarvikkeen tilaajalta. 
Kuluttajasuojalaki sanoo että lähetyksen tilauksen yhteydessä asiakas sitoutuu ostamaan tuotteen, jos 
se kuitenkin palautuu on yrityksellä mahdollisuus veloittaa tästä aiheutuneet kulut. 
Päätösesitys: Selvitetään asiaa vielä edelleen ja jatketaan asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa. 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.” 
 

Päätös: Kaisu Salminen selvittää esityksessä esitetyt asiat. 



 

 

9  Carelian Eastpoint ry:n sääntömuutosesitys liittokokoukselle 

Esitys: Carelian Eastpoint ry esittää VUL:n liittokokoukselle sääntolisäystä 
seuraavaaan sääntöön: 1.4 CUP-kilpailut (liite 1). Esitetään sääntömuutosesitys 
hyväksyttäväksi liittohallitukselle ja edelleen esitettäväksi liittokokoukselle. 
 

Päätösesitys: Esitetään sääntömuutosesitys liittokokoukselle. Hallitus esittää että 
esimerkki CUP-kilpailujen pistelaskusäännöstä lisättäisiin sääntöjen sijaan kilpailujen 
järjestämisohjeeseen. Kilpailusääntöjen tarkoitus on olla selkeä ja yksinkertainen. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 

10  Arktiset vetokoirat ry:n sääntömuutosesitys liittokokoukselle 

Esitys: Arktiset Vetokoirat ry, AVEK, esittää liittohallitukselle ja edelleen 9.4.2017 
pidettävän Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry:n sääntömääräisen liittokokouksen 
käsiteltäväksi seuraavaa kansallisten sääntöjen sulanmaan kilpailujen 
erityissääntöihin kohdistuvaa sääntömuutosehdotusta (liite 2: lisäys merkitty 
punaisella). 
 

Päätösesitys: Esitetään sääntömuutosesitys liittokokoukselle. Hallitus esittää että 
RNB-luokat rajattaisiin sulan maan kilpailuissa koskemaan vain 4-, 6- ja 8-koiran 
kärryluokkia. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 

11  Ruuhirodin peruuntuneen MD-cupin osakilpailun siirtyminen Kuusamo MD 
2017 -kilpailuun 

Esitys: Esitetään Ruuhirodin peruunnuttua MD-cupin osakilpailu siirrettäväksi 
Kuusamo MD 2017 -kilpailun yhteyteen. 
 

Päätösesitys: MD-cupin kilpailua ei järjestäjän toiveesta siirretä pidettäväksi 
Kuusamo MD 2017 -kilpailussa. Kolme osakilpailua riittää MD-cupin läpiviemiseen. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 

12  Oriveden Palveluskoiraharrastajat ry:n eroilmoitus 

Esitys: Oriveden Palveluskoiraharrastajat ry on 10.2.2017 sähköpostilla ilmoittanut 
eroavansa VUL:n jäsenyydestä, koska heillä ei ole enää valjakkourheilutoimintaa. 
Esitetään eroanomus hyväksyttäväksi ja ero astuu voimaan 1.6.2017. 
 

Päätös: Esitys hyväksytään. 
 



 

 

 
13  Muut esille tulevat asiat   
Ei muita esille tulevia asioita. 
 

14 Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous pidetään Skype -puhelinkokouksena 14.3.2017; klo 20.00. 
 
15  Kokouksen päättäminen 

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.51. 
 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Timo Mäkiaho, puheenjohtaja  Niina Konttaniemi, sihteeri 

 

 

    

___________________________  ___________________________ 

Kaisu Salminen   Pekka Mertala 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 



 

 

 

      Liite 1 
 

Carelian Eastpoint ry esittää VUL:n vuosikokoukselle sääntölisäystä seuraavaaan 
sääntöön. 
 

1.4 CUP-KILPAILUT 

1.4.1 Kilpailun järjestäjä päättää cup-kilpailun pisteiden jaosta ja ilmoittaa siitä 

kilpailukutsussa. 
 

Muutetaan muotoon: 
 

1.4 CUP-KILPAILUT 

1.4.1 Kilpailun järjestäjä päättää cup-kilpailun pisteiden jaosta ja ilmoittaa siitä 

kilpailukutsussa. 
 

* esimerkkinä VUL:n vanha cup-pistelasku: 
 Kilpailijat saavat cup-pisteitä sen mukaan, mikä on heidän loppuaikansa 

suhteessa luokan voittajan loppuaikaan: voittajan loppuaika jaettuna kilpailijan 
loppuajalla kerrottuna kansallisissa kilpailuissa sadalla (100) ja SM-kilpailuissa 
sadallaviidelläkymmenellä (150). 

 cup-kilpailussa huomioidaan korkeintaan 5 parasta kilpailua. 
 Pisteiden mennessä tasan sijoitukset SM-kilpailuissa ratkaisevat. 

 

Perustelut: 
Vanhaa cupin pistelaskua on kokeiltu nyt kahtena kautena MD-cupin osalta ja se on 

todettu tasapuoliseksi pisteidenlasku systeemiksi ja tämän tähden se halutaan 
esimerkinomaisesti palauttaa cup-sääntöihin. 
 

Lieksa 8.2.2017 
 

Carelian eastpoint ry:n puolesta 

Pia Isomursu 

                                         



 

 

 
      Liite 2 (1/2) 
 

Arktiset Vetokoirat ry -AVEK- esittää 9.4.2017 pidettävän Suomen 
Valjakkourheilijoiden liitto ry:n sääntömääräisen liittokokouksen käsiteltäväksi 
seuraavaa kansallisten sääntöjen sulanmaan kilpailujen erityissääntöihin kohdistuvaa 
sääntömuutosehdotusta (lisäys merkitty punaisella): 
 

4.2 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 
 

4.2.1 SM-kelpoisuuden saavuttamiseksi voidaan ylituomarin päätöksellä 
koirapyöräilyn, 
koirajuoksun luokkia yhdistää yhdistämällä miehet ja naiset samaan luokkaan. 
 

4.2.2 Seuraavilla luokilla on SM-arvot: 
koirajuoksu, juniorit. naiset / miehet 
koirajuoksu, naiset / miehet 
koirajuoksu, naiset / miehet veteraanit 
yhden koiran pyöräilyluokka, naiset / miehet 
yhden koiran kärryluokka, juniorit 
yhden koiran kärryluokka 

kahden koiran kärryluokka 

neljän koiran kärryluokka, juniorit 
neljän, kuuden ja kahdeksan koiran kärryluokat 
 

4.2.3 Suomenmestaruusluokaksi voidaan erottaa rekisteröidyillä arktisilla 
koirilla/valjakoilla kilpailevien RNB-luokka. Suomenmestaruus mitalit jaetaan RNB-
luokan osallistujille, jos sekä yleisen luokan, että RNB-luokan osallistujia on 
molempia vähintään viisi (5) ensimmäisessä lähdössä. Muissa tapauksissa RNB-
luokat yhdistetään yleiseen luokkaan. Mikäli RNB1- ja RNB2 -luokkiin osallistuvia on 
vähintään viisi (5) kumpaakin, myös ko. luokat voidaan erottaa. 
 

4.2.4. Seuraavilla RNB-luokilla on SM-arvot: 
koirajuoksu, naiset / miehet 
yhden koiran pyöräilyluokka, naiset / miehet 
yhden koiran kärryluokka 

kahden koiran kärryluokka 

neljän koiran kärryluokka 

kuuden koiran kärryluokka 

kahdeksan koiran kärryluokka 
 



 

 

      Liite 2 (2/2) 
 
Perustelut: 
* Vastaava SM-arvoja koskeva RNB-sääntökohta löytyy jo valjakkoajon 
erityissäännöistä. 
* Koska RNB-luokkajako on IFSS:n kansainvälisissä säännöissä ja RNB-luokat 
huomioidaan kansainvälisesti sulan maan EM- ja MM-kilpailuissa, SM-arvot olisivat 
linjassa näiden meriittien kanssa. 
 

Kangasalla 8.2.2017 
 

Arktiset Vetokoirat ry:n puolesta, 
Virve Kaivola, puheenjohtaja 


