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Hallituksen kokous 1/2018   Pöytäkirja 

 

Aika: 17.1.2018, klo 19.00 

Paikka: Skype-puhelinkokous 
 

Kokoukset 2017 1/2018 

Mäkiaho Timo, pj x 

Ahonen Jukka-Pekka, vpj x 

Ahlfors Heidi - 

Härkönen Janne x* 

Ignatius Tanja x 

Kaivola Teemu x 

Konttaniemi Niina x 

Lehto Kaisa - 

Puurunen Vuokko x 

Ruokolainen Kauko x 

Salminen Kaisu - 

Ylitalo Annaleena - 

Läsnä yht. 7/12 

* 19.28 

 

1    Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Timo Mäkiaho avasi kokouksen klo 19.23. 
 

2    Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jukka-Pekka Ahonen ja Tanja Ignatius. 
 
3    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 7/12 hallituksen 
jäsenestä. 



 
 

4   Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Todettiin että pöytäkirja 11/2017 on valmis ja allekirjoitetaan helmikuun pöytäkokouksen 
yhteydessä. 
 

5  Toimikunnat 
Esitys: Käydään läpi toimikuntien kuulumiset 
Kurinpitotoimikunta: Ei raportoitavaa. 
Eläinten hyvinvointi: Uuteen eläinsuojelulakiin on perehdytty ja lain tiimoilta pyydetään vielä 
hallitukselta lausuntoa. 
Antidopingtoiminta: Ei raportoitavaa. 
Yhteistyökumppanit: Yhteistyökumppanien hankkiminen jatkuu. 
Talous: Tarvikevälityksen tilanne on pysynyt vuonna 2017 ennallaan edellisvuoteen 
verrattuna. 
Viestintä: Ei raportoitavaa. 
PR-toiminta: Heidi Ahlfors edustaa Lohjan Järvikarusellifestivaaleilla helmikuussa, paikalle 
tulossa mm. National Geographicin tiimi. Yle haastatellut Timo Mäkiahoa, kuunneltavissa 
Ylen arkistossa.  
Tuomaritoiminta: Ei raportoitavaa. 
Kilpailu- ja huippu-urheilu: EM-kilpailujen ilmoittautumisia on alkanut tulla. Tällä hetkellä 14 
ilmoittautunutta urheilijaa. SM-kilpailusopimuksia on alettu laatimaan. 
Aikuis- ja harrasteliikunta: Ei raportoitavaa. 
Lasten- ja nuorten liikunta: Ei raportoitavaa. 
Kehittämistoimikunta: Kehitteillä / mietinnässä seura-cup. 
 

6  Italian EM-kilpailujen joukkueenjohtaja 

Esitys: Esitetään Jukka-Pekka Ahosta joukkueenjohtajaksi. 
 

Päätösesitys: Nimetään Italian EM-kilpailujen 2018 joukkueenjohtaksi Jukka-Pekka Ahonen. 
Budjetti joukkueenjohtajan lähettämiseen, matka- ja majoituskulut, on 1200 €. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
7  Kotisivujen ja Facebook-sivujen ylläpito-oikeudet 
Esitys: Edellisissä kokouksissa päätettyä: “Esitetään että varapuheenjohtajalle myönnetään 
ylläpito-oikeudet liiton kotisivuille ja Facebook-sivuille. Varapuheenjohtaja laatii tiedottamista 
koskevat ohjeet hallituksen hyväksyttäväksi. Ohjeisiin sitoutuville, toimikuntien nimeämille 
tiedottajille voidaan antaa jatkossa ylläpito-oikeuksia.” 
 

“Varapuheenjohtajalle on myönnetty ohjeistuksen tekemiseksi ylläpito-oikeudet VUL:n 
nettisivuille ja Facebookiin. Tiedottamista koskevien ohjeiden käsittely siirretään seuraavaan 
kokoukseen.” 
 

Esitetään, että siirrytään Viestinnän käsikirjassa esitettyyn toimintamalliin (liite 1). 
 

Päätös: Hyväksytään esitetty toimintamalli, joka on esitetty liitteessä 1. 
 



 

 

 
8  Jämin talvikisan kilpailuanomuksen hyväksyminen. 
Esitys: Esitetään kilpailuanomuksen hyväksymistä (liite 2). 
 

Päätösesitys: Teemu Kaivola esittää kilpailua hyväksyttäväksi hakemuksen mukaisesti. 
Jukka-Pekka Ahonen esittää että kilpailua ei hyväksytä viralliseksi kilpailuksi liian lyhyen 
varoajan vuoksi. Jukka-Pekka Ahosen esitystä kannatti kaksi hallituksen edustajaa. 
Äänestetään. Teemu Kaivola jäävää itsensä päätöksenteosta. Puheenjohtaja on L-SVU:n 
jäsen, mutta ei ole seurassa päättävässä asemassa. Jukka-Pekka Ahosen esitystä kannattaa 
3 jäsentä. Teemu Kaivolan esitystä kannattaa 4 jäsentä. 
 

Päätös: Hyväksytään kilpailu järjestettäväksi hakemuksen mukaan. 
 

9  Verkkopankkitunnusten hankkiminen 

Esitys: Esitetään että Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry hankkii 
verkkopankkipankkitunnukset yhdistyksen tiliin FI36 1454 3000 1028 09 ja myöntää Kaisu 
Salmiselle luvan hankkia tunnukset. Hänelle myönnetään lisäksi oikeus käyttää yhdistyksen 
tilejä verkkopankin kautta. 
 

Päätös: Hyväksytään esitys ja hankitaan verkkopankkitunnukset Kaisu Salmiselle. 
 
10 Kilpailujen hakeminen nopeutetulla aikataululla 

Esitys: Edellisen kokouksen Muut asiat -kohdassa esille tulleessa alustavassa esityksessä 
etsittiin mallia kilpailuiden hakemiseksi nopeutetulla aikataululla. Esityksen takana on esim. 
Etelä-Suomen muuttuneet sääolosuhteet, jonka takia kilpailujen suunnitteleminen pitkälle 
etukäteen on hankalaa.  
 

Esitetään, että kilpailujen hakemista koskeva sääntömuutosasia käsitellään 
liittokokouksessa. Hallitus laatii kokousta varten tarkennetun esityksen. Lähtökohtana voisi 
olla, että: 

1. Kilpailu tulee ilmoittaa alustavasti liiton kisa-kalenteriin 
2. Kilpailu ei saa olla päällekkäin muiden kilpailuiden kanssa 
3. Kilpailu pitää varmistaa kuukautta etukäteen 
4. Järjestettävästä kilpailusta tiedotetaan lisenssiurheilijoille sähköpostilla, sekä liiton 

kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa 
5. Kilpailuun ilmoittautumisen tulee avautua ennalta ilmoitettuna ajankohtana, jotta 

kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua 
6. Nopeutetulla aikataululla järjestetyt kilpailut eivät voi olla osana Cup -kilpailuja 

 

Päätösesitys: Jukka-Pekka Ahonen laatii esityksen pohjalta seuraavaan kokoukseen 
sääntömuutosesityksen kansallisiin kilpailusääntöihin. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 



 

 

 
11  STT:n tiedotepalvelu 

Esitys: Varapuheenjohtaja on pyytänyt STT:ltä tarjouksen tiedottamispalvelusta. Palvelun 
käyttöönotolla pyritään parantamaan lajin näkyvyyttä; esim. HS:n urheilutoimituksen päällikkö 
on todennut, ettei kilpailutuloksia huomioida, elleivät ne tule STT:n kautta.  
 

Tarjouksen arvo on 3720€ (sis ALV), sisältäen 20 tiedotetta vuodessa.  
 

Kertatiedotteen hinta on 496€ (sis ALV).  
 

Esitetään että 2018 aikana lähetetään kaksi kertatiedotetta (talvilajien EM- ja SM-tulokset), ja 
arvioidaan vaikutuksia ennen pitkäaikaista sopimusta 
 

Päätösesitys: Kertatiedote laaditaan hiihtoluokkien SM-kilpailuista Kollaa kestää -kilpailusta 
ja Italian EM-kilpailuista. Jukka-Pekka Ahonen laatii tiedotteet. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 

12   Muut esille tulevat asiat 
Ei muita esille tulevia asioita. 
 

13  Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous pidetään Skype-puhelinkokouksena 31.1.2018; klo 19.00. 
 

14  Kokouksen päättäminen 

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.17. 
 

                                                                                                                    
 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Timo Mäkiaho, puheenjohtaja  Niina Konttaniemi, sihteeri 

 

    

___________________________  ___________________________ 

Jukka-Pekka Ahonen   Tanja Ignatius 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 



 

 

      Liite 1 
 

VUL VIESTINNÄN KÄSIKIRJA 

  

Suomen Valjakkourheilijoiden liitto 

  

VIESTINNÄN TAVOITE 

  

Liiton viestinnän tehtävänä on tukea liiton toiminnan yleisiä päämääriä ja edistää liiton 
asemaa valjakkourheilun katto-organisaationa Suomessa. 

  

KRIITTISET ONNISTUMISTEKIJÄT 

  
Jotta liiton viestintä voi onnistua tavoitteessaan, sen tulee olla: 

• Ajankohtaista 

• Laadukasta 

• Käyttäjien tarpeisiin vastaavaa 
  

VIESTINTÄORGANISAATIO 

  
Liiton viestintää johtaa puheenjohtajisto ja hallitus. Johdon tehtävänä on valvoa ja ohjeistaa 
viestinnän toteutusta muuttuvien tarpeiden mukaisesti. 
  

Viestinnän sisällöstä vastaavat lähtökohtaisesti toimikunnat; toimikunnat ovat oman 
aihealueensa asiantuntijaorganisaatioita. Toimikunta tuottaa viestinnällistä materiaalia 
omasta aihealueestaan itse määrittelemänsä aikataulun tai tarpeiden mukaisesti, tai 
viestinnän johdon ohjauksessa. 
  

Toimikunnat nimeävät keskuudestaan tiedottajan. Liiton mediassa (VUL.fi, Facebook) 
päätoimittajan tehtävät kuuluvat toimiston vastuulle. 

  

VIESTINTÄPERIAATTEET 

  
Liiton viestintä on tasa-arvoista ja yhdenvertaista, ja poliittisesti sitoutumatonta. Liiton 
viestinnässä pyritään ammattimaiseen, objektiiviseen sävyyn ja pidättäydytään 
spekulaatiosta. 
  

Viestin sisällön osalta tulee konsultoida puheenjohtajistoa tai hallitusta, mikäli viesti: 
1. Sisältää sidosryhmään tai jäseneen kohdistuvaa kritiikkiä 

2. Johtaa todennäköisesti suureen määrään yhteydenottoja 

3. Poikkeaa merkittävästi yleisistä toimintatavoista 
  

Tiedotteet julkaistaan lähtökohtaisesti tiedottajan omalla nimellä. 

  
 

  

  



 

  

JULKAISUPROSESSI 
  
Mikäli viestissä käsiteltävä aihe kuuluu kokonaisuudessaan yhden toimikunnan 
vastuualueelle, on viestintävastuu ja -velvollisuus toimikunnalla itsellään. Mikäli aihe kuuluu 
useammalle kuin yhdelle toimikunnalle, on keskeisimmän toimikunnan vastuulla huolehtia 
yhteistyöstä viestin laatimisessa. 
  
Mikäli selkeää omistajaa viestille ei löydetä, on vastuun määritteleminen viestinnän johdon 
tehtävä. 
  

Toimikunnan tiedottaja laati viestin, toimikunta hyväksyy sen sopimallaan menettelyllä, ja 
laatii sen liiton kotisivuille, sekä huolehtii sen julkaisemisesta. 
  

JULKAISUOIKEUS 

  
Tiedottajan vastuulla on varmistaa, että tiedotteen yhteydessä julkaistavaan materiaaliin on 
asianmukainen käyttöoikeus (esim. kuvat). 
  
Mikäli toimikunnan tiedottaja ei ole aikaisemmin julkaissut tiedotteita, annetaan hänelle 
lähtökohtaisesti Avustajan rooli käyttäjähallinnassa, ja päätoimittaja katselmoi viestin ennen 
sen julkaisua. 
  
Kun tiedottaja hallitsee työkalun, annetaan tälle Kirjoittajan käyttöoikeudet, jonka jälkeen 
tämä voi julkaista tiedotteita itsenäisesti. Tässä yhteydessä tiedottajalle voidaan tämän 
pyynnöstä antaa myös Facebook-julkaisuoikeus. 
  

Käyttöoikeus poistetaan kun tehtävä päättyy tai mikäli tiedottaja toimii viestintäperiaatteiden 
vastaisesti. 
  
Mikäli toimikunta ei voi nimetä keskuudestaan tiedottajaa, toimii toimikunnan tiedottajana 

toimisto. 

 


