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Hallituksen kokous 9/2018   Pöytäkirja 
 
 
 

Aika: 15.10.2018, klo 20.00 

Paikka: Google Hangouts -kokous 
 

Kokoukset 2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018 

Ahonen Jukka-Pekka, pj x x x x 

Sipilä Panu, vpj x x x x 

Ahlfors Heidi x x** - - 

Halme Ville - - x x 

Härkönen Janne - x x x 

Ignatius Tanja - - - - 

Kaikkonen Mira x x - - 

Kaivola Teemu x x x x 

Konttaniemi Niina x x - x 

Puurunen Vuokko * - - - - 

Ruokolainen Kauko  x x x x 

Salminen Kaisu x - - - 

Läsnä yht. 8/11 8/11 6/11 7/11 

* erosi VUL:n hallituksesta 6/2018 

** poistui kello 21.44. 
 

1    Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Jukka-Pekka Ahonen avasi kokouksen klo 20.09. 
 

2    Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.  

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Teemu Kaivola ja Kauko Ruokolainen. 
 
 



 

  

 3  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 6/11 hallituksen 

jäsenestä. 
 

 4  Asialistan hyväksyminen 
Asialista hyväksyttiin muutoksitta. 
 

 5  Edellisten kokousten pöytäkirjat 

 Pöytäkirjat 7/2018 ja 8/2019 ovat menossa allekirjoitettavaksi Visma Signiin. 
 

6  Lahden Käyttökoira ry:n jäsenanomus 

Esitys: Lahden Käyttökoira ry on anonut VUL:n jäsenyyttä 5.10.2018 saapuneella 

jäsenhakemuksella. 
 

Päätösesitys: Jäsenhakemus hyväksytään mikäli kaikki vaadittavat muodollisuudet 

jäsenyyden suhteen täyttyvät. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 

7  We Run Racing Sleddogs ry:n jäsenanomus 

Esitys: We Run Racing Sleddogs ry on anonut VUL:n jäsenyyttä 24.9.2018 saapuneella 

jäsenhakemuksella. 
 

Päätösesitys: Jäsenhakemus hyväksytään mikäli kaikki vaadittavat muodollisuudet 

jäsenyyden suhteen täyttyvät. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 

8  Ounasvaaran yhdistetyn kilpailuhakemus 

Esitys: Esitetään myönnettäväksi Ounasvaaralle yhdistetyn kansallinen kilpailu ja 

koirahiihdon harrastussarja 12.1.2019. Esitetään lisättäväksi hakemukseen myös junioreiden 

yhdistetyn luokat. Esitetään kilpailu anottavaksi world cup –kilpailuna IFSS:lta. 
 

Päätös: Hyväksytään kilpailu järjestettäväksi esityksen mukaisesti. VUL puoltaa world.cup:n 

anomista. 
 

9  Muut esille tulevat asiat 
9.1 Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke 

Hanke ja osallistumiskutsu esitelty liitteessä 1. Keskusteltiin asiasta ja juuri nyt tällä hetkellä 

liitolla ei ole tähän hankkeeseen tarjottavaa. 
 



 

 

 

9.2 Lasten ja nuorten kilpailuluokat (11-13 vuotiaat) 

Keskustelu avattu miten saisimme seurat järjestämään tuon luokan joka on erityisen tärkeä. 

Keskusteltiin asiasta ja jatkossa kiinnitetään enemmän huomiota lasten ja nuorten 

kilpailuluokkien järjestämiseen. 
 

9.3 Valmennuskoulutus 

Keskusteltiin mahdollisuudesta kehittää valjakkourheilun valmennustoimintaa. 
 

9.4 Nuorten tukeminen Nybron kilpailuihin 

Keskusteltiin asiasta. Kaikkien Nybrohon ilmoittautuneiden junioriurheilijoiden 

osallistumismaksut maksaa VUL. 
 

9.5 Rautavaaran Sprintti-SM -kilpailun tuomarivaihdos 

Eeva Äijälän tilalle Sprintti-SM -kilpailuun tulee tuomariksi Marko Vesterinen. 
 

10  Seuraavat kokoukset 

Seuraava kokous pidetään Google Hangouts -kokouksena 20.11.2018; klo 20.00. 
 

11  Kokouksen päättäminen 

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.56. 
 

 

___________________________  ___________________________ 
Jukka-Pekka Ahonen, puheenjohtaja  Niina Konttaniemi, sihteeri 

 

    

___________________________  ___________________________ 
Teemu Kaivola   Kauko Ruokolainen 
pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 



 

 

 

      Liite 1 

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta 

 

 

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta on Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-

arvoasiainneuvottelukunnan kaksivuotinen hanke, jonka tarkoitus on kannustaa eri alojen 

toimijoita uusiin, konkreettisiin tasa-arvotekoihin ja -käytäntöihin omassa toiminnassaan ja 

samalla edistää naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon toteutumista Suomessa. 

Korkea-arvoisen Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumin puheenjohtajana toimii presidentti 

Tarja Halonen. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö haastoi yhteistyössä Naisjärjestöjen Keskusliiton ja 

tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kanssa kesällä 2018 liikunnan ja urheilun toimijat 

tekemään tasa-arvotekoja osana valtakunnallista Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanketta.  

Toivoisimme järjestönne osallistumista liikunnan ja urheilun tasa-arvotekojen 

haasteeseen. 

Liikunta oli merkittävä teema jo 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa, joka oli nykyisen hankkeen 

edeltäjä. Viime vuoden aikana liikuntatoimijat tekivät yhteensä 20 tasa-arvotekoa, ja nyt 

tavoite on kasvattaa tekojen joukkoa entisestään. 

Tasa-arvoteko voi olla pieni tai suuri, ja se voi kohdistua liikunnan eri osa-alueisiin, kuten 

johtamiseen, työ- ja urheilijauriin, valmentamiseen, tuomaritoimintaan, vapaaehtoistyöhön, 

koulutukseen, mentorointiin, tapahtumiin, harrastamiseen, varhaiskasvatus-, koulu- ja 

opiskelupäivän liikunnallistamiseen, tiedottamiseen ja markkinointiin, toimintaperiaatteisiin tai 

tietopohjaan. 

Hankkeesta ja tähän mennessä tehdyistä tasa-arvoteoista voi lukea lisää hankkeen 

nettisivuilla. Tässä joitain esimerkkejä liikunnan tasa-arvotekohankkeista: 

 Suomen Valmentajat ja palloilun lajiliitot toteuttivat yhdessä Valmentaa kuin 
nainen -hankkeen, jonka tavoitteisiin kuuluu mm. lisätä naisvalmentajien määrää 
palloilulajeissa 

 Jigotai-seuran judojaos päätti edistää tyttöjen ja naisten osallisuutta lajissa Judo on 
tyttöjen juttu -hankkeella 

 Pesäpalloliitto halusi vahvistaa naisten osallistumista tuomaritoimintaan erityisesti 
koulutussisältöjä tarkastelemalla 

 YleUrheilu päätti toteuttaa laajan kartoituksen sukupuolten välisen tasa-arvon 
toteutumisesta sen sisällöissä ja kehittää urheilujournalismin tasa-arvoa saatujen 
tulosten pohjalta. 

Mahdollisuuksia on monia: tärkeintä on, että valitsemanne tasa-arvoteko on teille uusi, 

konkreettinen ja innostava. Tasa-arvoteon voi ilmoittaa mukaan täällä. 

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ministerio-kannustaa-liikunnan-tasa-arvotekoihin-piikkarit-palkinnoin
http://www.tasaarvoteot.fi/
http://tasaarvoteot.fi/100-tasa-arvotekoa/osallistu/


 

Annan mielelläni lisätietoja hankkeesta ja mahdollisuuksien mukaan myös neuvonta- ja 
ideointiapua tasa-arvoteon toteuttamisessa. Parhaat liikunnan ja urheilun tasa-arvoteot 
palkitaan vuoden 2018 lopussa Piikkarit-palkinnolla. Palkintojenjaossa ovat mukana ne 
tasa-arvoteot, jotka on ilmoitettu 30.10. mennessä. 
 


