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Hallituksen kokous 11/2019   Pöytäkirja                      
 

Aika: 10.12.2019, klo 20.00 
Paikka: Google Hangouts -kokous 
 

Kokoukset 2019 6/19 7/19 8/19 9/19 10/19 11/19 

Ahonen Jukka-Pekka, pj x x - x - x 

Mäkiaho Timo, vpj x x x x x x*** 

Alasalmi Satu - x x - x x 

Härkönen Janne - - - - x - 

Ignatius Tanja x - x x - - 

Kaikkonen Mira x x x x x* x**** 

Kaivola Teemu x x x x x x 

Konttaniemi Niina x x x x x x 

Kärkkäinen Michela - x - x - - 

Lumiaho Heikki x x - - x - 

Miettinen Toni x x - - x x** 

Salminen Kaisu x x - x - x 

Läsnä yht. 9/12 10/12 6/12 8/12 8/12 6/12 

*poistui klo 21.27. 
** saapui kokoukseen klo 20.37 
*** saapui kokoukseen klo 20.42 
**** poistui klo 21.48 
 
1    Kokouksen avaus 
Varapuheenjohtaja Jukka-Pekka Ahonen avasi kokouksen klo 20.06. 
 
2    Kokouksen järjestäytyminen 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.  
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kaisu Salminen ja Satu Alasalmi. 
 



 

 

 
 3    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi, mutta ei päätösvaltaiseksi. Paikalla 6/12 
hallituksen jäsenestä. Kokous on päätösvaltainen klo 20.37. 

  
 4   Asialistan hyväksyminen 
 Asialista hyväksytään muutoksitta. 

 
 5  Edellisten kokousten pöytäkirjat 
 Pöytäkirjat 9/2019 ja 10/2019 odottavat tarkastusta ja pöytäkirja 9 odottaa liitettä. 

 
6  Toimikuntien kuulumiset 
 
6.1 Toimikuntien tilanne 
 

 Talous (Timo Mäkiaho, Kaisu Salminen) 
Valtiontukihakemus  on lähtenyt ajallaan. 

 Lasten ja nuorten liikunta (Tanja Ignatius) 
Ei raportoitavaa. 

 Aikuis- ja harrasteliikunta (Kaisu Salminen) 
SUEK:n kysely on lähtenyt lisenssiurheilijoille. 

 Kilpailutoiminta (Teemu Kaivola, Niina Konttaniemi) 
L-SVU hakee talvikisoja Worl Cupin osakilpailuksi 

 Tuomaritoiminta (Timo Mäkiaho) 
Ei raportoitavaa 

 PR- ja mediatoiminta (JP Ahonen) 
SM-kilpailujen sponsorihankinta etenee. 

 Kehittämistoiminta (Janne Härkönen) 
Kaisu osallistuu liikuntaa edistävien järjestöjen valtiontuen kehittämispäivään. 

 Viestintä (JP Ahonen) 
Ei raportoitavaa. 

 Antidoping (Aija Mäkiaho, esittelijänä Timo Mäkiaho) 
Toimikunta esittää ensi vuodelle SUEK:n koulutusta. 

 Eläinten Hyvinvointi (Toni Miettinen) 
Pohtimo-seminaarista tulee juttu lehteen. 

 Kurinpito (Mira Kaikkonen) 
Ei raportoitavaa. 

 Palkitseminen (Timo Mäkiaho) 
Ei raportoitavaa. 

 Valjakkourheilulehti (Niina Konttaniemi, Toni Miettinen) 
Lehti menee painoon ensi viikolla. 

 Valmennus (Niina Forsblom, esittelijänä JP Ahonen) 
Ei raportoitavaa. 

 
 
 
 
 



 

 

 
7  Sähköpostipäätösten vahvistaminen 
 
7.1. KSPK kilpailuhakemus 
Esitys 1: Päätös tehtäväksi seuraavien vaihtoehtojen joukosta: 
  
A: anomus hyväksytään hakemuksen mukaisesti, mutta asia otetaan keskusteluun 
seuraavassa kokouksessa. Jotta tiedetään miten jatkossa toimitaan. 
  
B: anomus hyväksytään, jos sekä hiihdon juniori luokka/luokat että SP2 ja SP4 järjestetään 
virallisina luokkina. 
  
C: anomusta ei hyväksytä. Perusteena: 
-Kilpailunjärjestäjä ei ole valmis pyynnöstä huolimatta järjestämään junioriluokkaa/luokkia 
hiihdossa. 
-Kilpailunjärjestäjä järjestää REK-kokeen, mutta ei ole halua järjestää  VUL:n alaista kilpailua 
ko. luokissa. 
Jotta asiasta voidaan muodostaa sähköpostilla selkeä päätös, äänestetään ensin kilpailun 
hyväksymisestä haetun mukaisesti. Mikäli hallitus päättää olla myöntämättä kilpailua 
hakemuksen mukaisesti, äänestetään seuraavaksi myöntämisestä muutettuna tai 
hylkäämistä.  
  
Aloitetaan äänestys, joka päättyy 22.11. klo 18:00. Kehotan kaikkia hallituksen jäseniä 
antamaan äänensä päätösvaltaisuuden varmistamiseksi: 
  

 KYLLÄ: Hyväksytään kilpailu hakemuksen mukaisesti  
 EI: Ei hyväksytä kilpailua hakemuksen mukaisesti (siirtyy seuraavalle kierrokselle) 
 TYHJÄ: En ota kantaa asiaan, mutta ääni huomioidaan päätösvaltaisuuden 

määrittelemiseksi.  

Päätös: Ensimmäisen kierroksen tulos oli 7 ei ja 2 tyhjä EI. Kilpailua ei siis myönnetty 
hakemuksen mukaisesti. Koska tuli uusi esitys, tulee äänestykseen vielä yksi välivaihe. 

Esitys 2: Anomus hyväksytään, jos sekä hiihdon junioriluokka/luokat että Sp2 ja Sp4 
järjestetään virallisina luokkina.  
 
Päätös: Esitys hyväksyttiin äänin 6 puolesta, 1 vastaan, 3 tyhjää. 
 
8  Maajoukkueen valintakriteerit Falunin EM-kilpailuihin 2020 
Esitys: Maajoukkueen valintakriteerit, millä näytöillä. A-maajoukkueen valintakriteerit, millä 
näytöillä. Seeding. 
 
Päätösesitys: Valintakriteereinä toimivat edellisen kauden näytöt ja mahdollisten kuluvan 
kauden näyttökilpailujen näytöt. Näyttö tulee olla annettuna siinä luokassa jossa aikoo 
kilpailla EM-kilpailuissa Falunissa. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 



 

 

 
9  Joukkueenjohtaja Falunin EM-kilpailuihin 2020 
Esitys: Halukkuutensa joukkueenjohtajaksi ovat ilmoittaneet: Jenni Kreiviä ja Ari Rastasta on 
kysytty. 
Päätösesitys: Koska vastauksia ei ole saatu joukkueenjohtajaksi, käydään uudestaan 
hallituksen määrittelemä joukkueenjohtajapooli läpi ja tehdään asiasta sähköpostipäätös. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
10 Antidoping 
Esitys: Antidopingtoimikunta esittää v. 2020 tilattavaksi SUEK:lta koulutusta 
SUEK:n järjestämät antidoping-koulutukset ovat 2020 maksuttomia lajiliitoille. 
 
Päätösesitys: Valtuutetaan antidoping-toimikunta järjestämään koulutus parhaaksi 
katsomallaan tavalla. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
11 EM 1992 kisavideon lunastaminen 
Esitys: Hannu Ström tarjoaa VUL:lle mahdollisuutta lunastaa 1992 EM kisojen televisioinnin 
tallenteen hintaan 100 €. VUL:lle siirtyvät kaikki oikeudet. Digitalisoitu versio esitetään 
lunastamisen jälkeen ladattavaksi VUL:n Youtube- ja Facebook- kanaviin kaikkien 
katsottavaksi. Tarjous liitteessä 1.  
 
Päätösesitys: Hyväksytään tarjous ja valtuutetaan pj saattamaan kauppa loppuun. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
12  Palkitsemisjärjestelmän käyttöönotto 
Esitys: Esitetään VUL:n palkitsemisjärjestelmä käyttöönotettavaksi aiemmin lähetetyn mallin 
mukaisesti.  
 
Päätösesitys: Hyväksytään palkitsemisjärjestelmä esitetyn mukaisesti ja tiedotetaan 
palkitsemisjärjestelmästä jäsenistölle. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
13 Tarvikevälityksen muutos 
 
13.1. Toiminta 
Esitys: Vaihtoehdot tilalle liitteessä 2. 
 
Päätösesitys: Selvitetään esityksessä mainittujen vaihtoehtojen lisäksi vielä muita 
vaihtoehtoja ja tarkennetaan aloituskustannuksia kaikkien vaihtoehtojen osalta. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 



 

 

 
13.2. Tarvikevälitys sanan muuttaminen  
Esitys: Tarvikevälitys sanana ei kuvaa tulevaa myyntitoimintaa. Tilalle pitäisi löytää uusi 
sana. 
 
Päätösesitys: Odotetaan mahdollista päätöstä kohtaan 13.1. ja jätetään nimeäminen 
pöydälle siihen saakka. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
14 Koirahiihdon SM-kisojen status 
Kilpailujen järjestäminen etenee hyvin. Sponsoreita on saatu niin että niiden tuotto näyttäisi 
kattavan kulut. SM-kilpailujen järjestäjä on VUL. 
 
15 VUL:n arkiston hyödyntäminen 
Esitys: Tarjotaan VUL:n arkisto käyttöön myös jäsenseuroille tietyin ehdoin. 
 
Päätösesitys: Ehdot arkiston käyttöön: materiaalin tulee olla valjakkourheiluun liittyvää esim 
lehtiä, palkintoja, kuvatallenteita.. Ei hallintomateriaalia tai muuta tietyn ajanjakson jälkeen 
hävitettävää materiaalia. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.  
 
16 SVUL jäsenmaksu 
Esitys: Tiedote Liitteessä 3 
 
Päätösesitys: VUL katsoo jäsenyyden päättyneen yli 15 vuoden toimimattomuuden 
seurauksena. Näin ollen perustetta jäsenmaksun maksamiselle ei ole. Näin ellei 
aikaisemmissa VUL:n hallituksen pöytäkirjoissa ole muuta päätetty. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
17 Muut esille tulevat asiat 

 Vuoden urheilija ja vuoden nuori urheilija 
 KSPK kilpailuhakemus 
 L-SVU:n World Cup -anomus 

 
18  Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous pidetään pöytäkokouksena Jyväskylässä 15.2.2020; klo 10.00. 
 
19 Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.57. 
 
 

___________________________  ___________________________ 

Jukka-Pekka Ahonen, puheenjohtaja  Niina Konttaniemi, sihteeri 

___________________________  ___________________________ 



 

Kaisu Salminen   Satu Alasalmi 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 


