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Hallituksen kokous 4/2019   Pöytäkirja                     
        
 

Aika: 27.3.2019, klo 20.00 
Paikka: Google Hangouts -kokous 
 

Kokoukset 2018 1/19 2/19 3/19 4/19 

Ahonen Jukka-Pekka, pj x x x x 

Sipilä Panu, vpj x - - x 

Ahlfors Heidi x - - - 

Halme Ville x x - x** 

Härkönen Janne - - - - 

Ignatius Tanja - - - - 

Kaikkonen Mira x x x x 

Kaivola Teemu x x x x 

Konttaniemi Niina x x x x 

Puurunen Vuokko *     

Ruokolainen Kauko  x x x x 

Salminen Kaisu x x x x 

Läsnä yht. 9/11 7/11 6/11 7/11 

* erosi VUL:n hallituksesta 6/2018 
** liittyi kokoukseen klo 20.13. 
 
1    Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Jukka-Pekka Ahonen avasi kokouksen klo 20.02. 
 
 
2    Kokouksen järjestäytyminen 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.  
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kauko Ruokolainen ja Kaisu Salminen. 
 

  



 

 
 3    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 7/11 hallituksen 
jäsenestä. 
 
 

 4   Asialistan hyväksyminen 
 Hyväksytään asialista muutoksitta. 

 
 

 5  Edellisten kokousten pöytäkirjat 
 Pöytäkirja 3/2019 on netissä allekirjoitettuna. 

 
 
6  Toimikunnat 
Esitys: Käydään läpi toimikuntien kuulumiset. 
Kurinpitotoimikunta: - 
Eläinten hyvinvointi: - 
Antidopingtoiminta: - 
Yhteistyökumppanit: - 
Talous: - 
Viestintä: Lehden materiaalin deadline on 31.3.2019. 
PR-toiminta: - 
Tuomaritoiminta: Uusien tuomareiden koulutus järjestetään 25. - 26.5.2019. Koulutus 
toteutuu jos vähintään viisi henkilöä osallistuu. 
Kilpailu- ja huippu-urheilu:Syksyn kilpailuhakemuksia on tullut. 
Aikuis- ja harrasteliikunta: - 
Lasten- ja nuorten liikunta: Norjan leirin hakuaika on menossa. 
Kehittämistoimikunta: - 
Palkitsemistoimikunta: - 
_________________________________________________________________ 
Ville Halme liittyi kokoukseen klo 20.13. 
_________________________________________________________________ 
 
 
7  Sähköpostipäätösten vahvistaminen 
 
7.1 Tarvikevälityksen jatkosta päättäminen, päätöksen vahvistus 
 
Päätösesitys: Ajetaan tarvikevälityksen toiminta välittömästi alas ja irtisanotaan siihen liittyvät 
sopimukset päättyväksi ensitilassa. Arvioidaan 2019 aikana vaihtoehdot uudelleen ja 
käynnistetään uusi konsepti suunnitelmallisesti. 
 
Päätös: Sähköpostiäänestyksessä päätös hyväksyttiin yksimielisesti 1.2.2019 
 



 

 

 
7.2 Seuratukihakemusten käsittelystä päättäminen 
Esitys: CE on esittänyt hakemuksen jonka kohteena on 620 € seuratuki kahden kilpailun 
järjestämiseksi.  
 
Ensimmäinen äänestettävä päätösesitys: 
 
Seuratukipäätökset tehdään kootusti vuoden lopussa, jotta voidaan arvioida rinnakkain 
kaikkia vuoden aikana tulleita hakemuksia.  
 
Äänestys:  
Kyllä - kannatan päätöksen siirtämistä loppuvuoteen - esitys hyllytetään toistaiseksi 
Ei - en kannata päätöksen siirtämistä - äänestys siirtyy seuraavaan vaiheeseen 
Tyhjä - en ota kantaa, mutta ääneni huomioidaan päätösvaltaisuutta määriteltäessä 
 
Päätös: Sähköpostiäänestyksessä 31.1.2019 päätösesitys hyväksyttiin äänin 7-1. 
 
7.3 SHS kevätkilpailuhakemus 
 
Esitys: SHS on hakenut lupaa järjestää kilpailu 27.4. Lohjalla.  
 
Päätösesitys: Myönnetään ilman luokkia DCMJ/DCWJ joita ei mahdollista järjestää 
maksimipituuden puitteissa 
 
Päätös: Myönnetään kilpailu esityksen mukaisesti. 
 
 
8 Yritysyhteistyö: Vakuuttava.fi  
Esitys: Tuomas Notko on esittänyt solmittavaksi yhteistyösopimusta joka liitteessä 1.  
 
Päätösesitys: Neuvotteluja yhteistyökumppanin kanssa jatketaan. Liiton puolelta neuvotteluja 
hoitaa Kauko Ruokolainen. Liitto kiittää Tuomas Notkoa vinkistä. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
 
9 Valmennustoimikunnan perustaminen 
Esitys: Esitetään perustettavaksi valmennustoimikuntaa ja sen puheenjohtajaksi Niina 
Forsblom. Toimikunnan tehtävänä käynnistää lajin valmennusohjelma ja koordinoida 
valmennustoimintaa lajin piirissä.  
 
Toimikunta laatii  ensimmäisenä tehtävänään erityisavustushakemuksen toiminnan 
käynnistämisen tueksi.  
 
Päätösesitys: Esitetään toimikunta perustettavaksi. 
 
Päätös: Äänestetään. Vaihtoehto A: Perustetaan toimikunta omana toimikuntanaan. 
Vaihtoehto B: Perustetaan toimikunta kilpailu- ja huippu-urheilutoimikunnan alaisuuteen. 
Vaihtoehto A hyväksytään äänin 7 puolesta ja 1 tyhjää. 
 



 

 

 
10  Muut esille tulevat asiat 
10.1 Vuosikokousasiat 
Keskusteltiin vuosikokousasioista. 
 
 
11  Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous pidetään Google Hangouts -kokouksena 16.4.2019; klo 20.00. 
 
 
12 Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.34. 
 
                                                                                                                    
 
 

 

___________________________  ___________________________ 

Jukka-Pekka Ahonen, puheenjohtaja  Niina Konttaniemi, sihteeri 

 

    

___________________________  ___________________________ 

Kaisu Salminen   Kauko Ruokolainen 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 

 

 

 
 


