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Hallituksen kokous 6/2020   Pöytäkirja                 

 

Aika: 14.6.2020; klo 9.00 

Paikka: Laajis, Jyväskylä. Osoite: Laajavuorentie 15, 40740 Jyväskylä 

 

Kokoukset 2020 6/2020 

Riitta Kempe, pj x 

Timo Mäkiaho, vpj x 

Alasalmi Satu x* 

Kaivola Teemu x 

Kanko Jenna x*** 

Konttaniemi Niina x 

Kärkkäinen Michela x 

Miettinen Toni - 

Mäki-Arvela Sampsa x 

Paajanen Mikko x 

Rontti Heikki x** 

Salminen Kaisu x 

Läsnä yht. 9/12 

*6/20 saapui paikalle 9.27 
** 6/20 saapui paikalle 9.42 
*** 6/20 poistui 13.06 

 

1    Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Riitta Kempe avasi kokouksen klo 9.25.  

 

2    Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.  

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kaisu Salminen ja Mikko Paajanen. 



 

 

3    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi, ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 9/12 hallituksen 

jäsenestä. 

 

4   Asialistan hyväksyminen 

Asialista hyväksyttiin muutoksitta. 

 

5  Edellisten kokousten pöytäkirjat 

Pöytäkirja 5/2020 on hyväksytty ja allekirjoitettu. 

 

6  Hallituksen jäsenet ja työnjako 

6.1. Esittäytymiset 

Käytiin läpi kokouksessa olevien hallituksen jäsenten esittelyt: 

Timo Mäkiaho (vpj), hoitanut mm. VUL:n tuomaritoimintaa, englannin kielitaito riittää 

kansainvälisten dokumenttien lukemiseen. Mikko Paajanen (42), Kuivasmäki, SHS pj, 

siperianhuskykennel jossa tällä hetkellä 13 koiraa, ammatiltaan rakennusmies ja 

ravintolapäällikkö talvella safariyrittäjä, kiinnostunut talousasioista, yritystoiminnasta, 

kilpailemisesta MD-matkoilla, englannin kielitaito riittää puheen ja kirjoituksen tuottamiseen, 

suppeasti lahjakas oikeinkirjoituksessa, ajankäytössä ja töistä kieltäytymisessä, niin ja onhan 

tuo reserviläisharrastus vielä, mutta kuka näitä luettelee. Kaisu Salminen, Jkylä, hoitaa 

VUL:n hallinto- ja talousasioita sekä OKM:n hakuprosessin, koulutukseltaan merkonomi ja 

nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, työskentelee opintosihteerinä, toiminut SHS:n 

koetoimitsijana, ei koiria tällä hetkellä. Teemu Kaivola (48), ammatiltaan koneistaja, entinen 

kansainvälisen tason valjakkourheilija, ei omista enää valjakkokoiria, kiinnostunut VUL:n 

kilpailutoiminnan kehittämisestä. Satu Alasalmi aloittanut vuonna 2016, oma koira-alan yritys, 

3 siperianhuskya ja seisoja, englannin kielitaito kohtalainen, pitää opettamisesta ja 

kirjoittamisesta, vahvuutena hyvät sosiaaliset taidot. Heikki Rontti, turvallisuusalan koulutus, 

talvella toimii safariyrittäjänä ja kesäisin tekee rakennus- ja maatalousalan töitä, kennelissä 

on 16 alaskanhuskya, kiinnostunut LD-matkoista, englanninkielen puhe- ja kirjoitustaito hyvä, 

urheilutausta löytyy jääkiekosta. Michela Kärkkäinen (Misi, 28), koulutukseltaan 

lentokoneasentaja, kotoisin pääkaupunkiseudulta, aloittanut 5 v sitten valjakkourheilun, 

kisannut lainakoirilla 1-4 koiran luokkia, vahva palveluskoiratausta (pk-kouluttaja), 

vahvuuksia mm. sosiaaliset taidot, some, englanninkieli, UVU:n hallituksen jäsen. Jenna 

Kanko, työskentelee lasten kanssa, hyvät sosiaaliset taidot, ymmärtää ja pystyy tuottamaan 

tekstiä englanniksi, urheillut lapsesta lähtien mm. voimistelu, ampumahiihto, suunnistus ja 

nähnyt miten muut lajit toimivat, valjakkourheilussa edustaa Pohjois-Karjalan seurakoiria, 

kiinnostuksen kohteena kilpailutoiminnan kehittäminen ja huippu-urheilu, harrastajamäärien 

ja lajin medianäkyvyyden nosto (SM-viikon tv-näkyvyys), leiritysten kehittäminen pidemmällä 

aikavälillä, tiedotuksen parantaminen somen kautta. Sampsa Mäki-Arvela (34), Laitilasta. 

Ammatti yksityisyrittäjä, LVI-suunnittelija, siperianhusky kennel "Kivijärven Siperianhuskyt", 

jossa on 18 aikuista koiraa, L-SVU:n hallituksen jäsen ja ex-pj, vahvuudet englanti ja ruotsi, 

tietotekniikka, kiinnostuksen kohteena valjakkoajon sprintti ja kansainvälinen kilpailutoiminta, 

ihmiskestävyysurheilu (swim-run), heikkoudet some, viestintä, ihmiskontaktit.  



 

 

Niina Konttaniemi, palkattu liittosihteeri, Valjakkourheilulehden toimittaja, aloittanut 

valjakkourheilun vuonna 1997, kilpaillut valjakkohiihdossa ja koirapyöräilyssä, toimi kaudella 

2019-2020 huippu-urheilutoiminnan pj:nä ja totesi joukkueen kasaamisen sekä siihen 

liittyvän hallinnon hoitamisen olevan mukavaa hommaa, englannin ja ruotsin luku ja 

kirjoitustaito kohtalainen, edustaa Rovaniemen Palveluskoirakerhoa ja on seuran 

valjakkovastaava, mutta ei hallituksessa, kilpailee kahden koiran kanssa tokossa. Riitta 

Kempe (51), MMT, agr. LUKE:n tutkija ja sivutoiminen koirakonttoriyrittäjä, SiSuVa:n pj, 

kansainvälisen tason valjakkoajaja, VULn pj:nä nyt kolmannen kerran, kennelissä on 

sprinttikoiria noin 15, tavoitteena on saada avoimuutta ja hyvää henkeä VUL:n toimintaan, 

aktivoida seuroja ja elvyttää sitä kautta kilpailutoimintaa sekä kuntoliikuntaa, vahvuuksia ovat 

laajat kv-ja kotimaan kontaktit, kielitaito ja tekstin tuottaminen, tietojenkäsittely, 

valjakkourheiluun ja koiriin liittyvä tietotaito, heikkoutena mm. työnarkomania ja ainainen ajan 

puute sekä olematon markkinointitaito. Toni Miettinen (33), Posio, SHS:n hallituksen jäsen, 

webmaster, somevastaava sekä kilpailu- ja koetoimikunnan puheenjohtaja, WolfDogs ry:n 

hallituksen jäsen, webmaster ja somevastaava. SKL:n REK-kokeiden ylituomari ja 

koetoimitsija sekä kehäsihteeri. Ammatiltaan tietojenkäsittelyn tradenomi, muuntautumassa 

tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi. Töissä Pudasjärven kunnan it-asiantuntijana. 

Anniskelupassikin löytyy, jos drinkkejä joku tahtoo. Kennelissä tällä hetkellä 22 koiraa, joista 

7 saarlooswolfhondeja ja 1 valkoinenpaimenkoira, loput siperianhuskyjä. Ollut yksi 

järjestäjistä muutamana vuotena SHS:n seuramestaruus kilpailuissa sekä järjestänyt Posion 

siperianhuskyjen erikoisnäyttelyn. Tavoitteena saada VUL näyttämään myös pitkien 

matkojen tukijana ja liittona. Harrastaa MD ajamista/retkeilyä ja tulevalle kaudelle tähtää 

LD:lle retkeilemään sekä vaeltamista ja nykyään kuntosalilla käyntiä ja juoksemista. 

Kielelliset vahvuudet: englanti, kirjoitettuna ja puhuttuna. Muut vahvuudet: tietotekniikka, 

määrätietoisuus ja asian loppuun vienti puolueettomasti sääntöjä noudattaen, uusien 

kontaktien luonti. Heikkoudet: Ajanpuute, mutta nykyään ajankäyttö selkeämpää sekä 

uskallus sanoa EI työ- ja järjestötoiminnassa. 

 

 

6.2. Puheenjohtajan alustus 

Puheenjohtaja kävi lyhyesti läpi hallituksen toiminnan yleiset periaatteet. 

- asiat valmistellaan etukäteen, deadlinet, kokouksessa pyritään tekemään päätökset 

- sähköpostiohjaus Jari ja Niina hoitaa, gmailin kanssa ongelmia, heittää roskapostiin (gmail 

opetus), uusilta tarvitaan kuva nettiin ja lehteen, haastattelut,  

 Jari webmaster, Sampsa Teams -alusta ja keskusteluryhmät, aiheet 

 Satu 

 Timolle ja Niinalle pitää soittaa jos on kiire 

 Jenna perustaa WhatsApp -ryhmän, ei juoruilua, akuutit asiat 

 Google Drive, arkistoituja asiakirjoja, siirrä omaan kansioon “Suomen 

valjakkourheilijoiden liitto” 

 Viikkoa ennen esityslista, jos tulee tätä myöhemmin Teamsiin tieto 

 VismaSign -allekirjoitukset 

 Teams -neuvottelualusta, Sampsa moderoi 

 Kokouksiin osallistuminen tärkeää, muten käyttö, jotta ei tule hälyääniä 



 

 Kokouksiin ei vakipäivää ja pidetään tarpeen mukaan 

 Sähköpostilla voidaan tehdä selkeitä yksinkertaisia päätöksiä 

 Asioiden valmisteluun varattava aikaa tarvittaessa 

 Riitta ilmoittaa IFSS sähköposti, Olympiakomitealle ei tarvi ilmoittaa, pankit,  

Patentti- ja rekisterihallitus 

 Tiistai ja torstai Niina töissä, kesäkuussa Niina joka päivä töissä, Niinan VUL:n 

työpäivä on perjantai, ilta aktiivisin aika, heinäkuussa lomalla VUL:n hommista 

 Riitta tutkijan töissä ma-pe 8-17 

 Vuorotyöläiset: Heikki (loppusyksy - talvella 2-3 pv maastossa), Satu, Misi 7-15, 15-

23. Mikko voi olla joulukuusta-maaliskuuhun safarihommissa. Jenna päivätöissä, 

pystyy päivällä vastaamaan, mutta klo 17 jälkeen mielellään. 

  

6.3. Toimikuntajako 

Toimikunta  Vastaava 

Sihteeri  Niina Konttaniemi 

Liiton ja hallituksen sihteerin tehtävät. Yhteyshenkilö jäsenistölle, vastaa liiton toimistosta ja 

postiliikenteestä. 

  

Taloudenhoitaja Kaisu Salminen 

Reskontra, tilinpäätös ja varojen valvonta. 

  

Lasten ja nuorten liikunta Jenna Kanko, Kaisu Salminen 

Lasten ja nuorten valjakkourheilun kehittäminen ja koordinoiminen 3-18 -vuotiaille. Yhteistyö 

seurojen vastaavien toimintojen kanssa. 

  

Aikuis- ja harrasteliikunta Kaisu Salminen, Satu Alasalmi, Jenna Kanko 

Aikuisten harrastajien ohjaaminen harrastajasta urheilijaksi, sekä edistää harrasteluokkien 

järjestämistä. Yhteistyö seurojen vastaavien toimintojen kanssa. Seuratuen koordinoiminen. 

  

Kilpailu  Teemu Kaivola, Sampsa Mäki-Arvela, Jenna Kanko 

Kilpailukalenteri 

 

Huippu-urheilu Niina Konttaniemi, Sampsa Mäki-Arvela 

Maajoukkueasiat ja kansainvälisten kilpailuasioiden hoitaminen                    

  

Tuomaritoiminta Timo Mäkiaho 

Tuomareiden koulutus, kilpailusäännöt. 

  

PR- ja mediatoiminta Michela Kärkkäinen (ajoluokat), Jenna Kanko (sulanmaan 1-2-

  koiran luokat, hiihtoluokat) 

Liiton edustaminen julkisissa yhteyksissä ja medialle. 

  



 

 

Kehittämistoiminta Satu Alasalmi              

Vastaanottaa ja tunnistaa kehittämisehdotuksia. Kotisivujen kehittäminen ja järkeistäminen, 

yhteistyö muiden toimikuntien kanssa esim. yhteydenpidossa seuroihin. Toimintamallien 

kehittäminen esim.hallituksen työskentelyyn ja seuratoimintaan. 

 

Viestintä  Riitta Kempe                               

Liiton viestinnän kehittäminen ja koordinointi.  

 

Talous  Riitta Kempe, Timo Mäkiaho (taloustilanteen  

  seuranta)                              

Taloudellisen kokonaistilanteen arvioiminen ja kehittäminen. 

  

Yhteistyökumppanit Jenna Kanko 

Liiton vastikkeellisen yritysyhteistyön kehittäminen. 

  

Antidopingtoiminta Aija Mäkiaho               

Yhteistyö SUEK:n kanssa, antidoping-koulutus ja valistaminen. Näytteenotto koirilta. 

  

Eläinten hyvinvointi Riitta Kempe, Michela Kärkkäinen 

Urheilijoiden ja kilpailujärjestäjien ohjeistaminen eläinten hyvinvointiin liittyen. 

  

Kurinpito  Heikki Rontti, Mikko Paajanen 

Liiton kurinpitosääntöjen valvominen. 

  

Palkitseminen Timo Mäkiaho 

Liiton palkitsemisjärjestelmän kehittäminen. 

  

Valjakkourheilu-lehti Niina Konttaniemi                    

Lehden toimittaminen. 

 

7  Liiton tilit 

Esitys: Poistetaan tilinkäyttöoikeudet väistyvältä puheenjohtajalta Jukka-Pekka Ahoselta ja 

lisätään tilinkäyttöoikeus uudelle puheenjohtajalle Riitta Kempelle. Tilinkäyttöoikeudet 

säilytetään taloudenhoitajalla Kaisu Salmisella. Efina -käyttöoikeudet on talousvastaavalla, 

puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja sihteerillä. 

  

Päätös: Esitys hyväksytään. 

  

8 Liiton nimen kirjoittaminen 

Esitys: Liiton nimen kirjoittavat liittohallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, 

kaksi yhdessä. Riitta Kempe (pj), Timo Mäkiaho (vpj), Niina Konttaniemi (siht.). 

  

Päätös: Esitys hyväksytään. 

  



 

 

9 Liiton toiminta hallituskaudella 2019 - 2020 

9.1 Toimintasuunnitelman katsaus 

  

2021 toimintasuunnitelma: 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EvddEmqq6L91eMG_HdWjd1Khk1I8dnK7_epNr6s

HTQg/edit#gid=546433227 

  

Päätös: Siirretään käsittely seuraavaan kokoukseen. 

 

9.2 Taloustilanteen katsaus 

  

Päätös: Siirretään käsittely seuraavaan kokoukseen. 

 

10  Sähköpostipäätösten kirjaaminen 

10.1 VUL:n eroaminen ESDRA:sta 

VUL:n hallitus päätti erota ESDRA:sta 31.5.2020 tehdyllä sähköpostipäätöksellä. 

Äänestysvaihtoehdot: 

Vaihtoehto A: Kannatan VUL:n eroa ESDRA:sta 

Vaihtoehto B: Kannatan julkista vastalausetta ESDRA:n toiminnalle 

Tyhjä: En ota kantaa mutta ääni lasketaan päätösvaltaisuutta määriteltäessä. 

Esitys A valittiin äänin 6 - 3. 

 

Asia on hyväksytty 31.5.2020. 

 

11  Muut esille tulevat asiat 

Riitta Kempe on ollut yhteydessä Suomen Kennelliiton varapuheenjohtajaan 

liittokokouksessa tehdyn ikärajasäännön käsittelyn tiimoilta koskien kilpailukoetta. Asiaa 

lähdetään hoitamaan eteenpäin sääntöjen yhtenäistämiseksi.8kk99 

 

12  Seuraavat kokoukset 

Seuraava kokous pidetään Teams -kokouksena 3.7.2020; klo 20.00. 

 

13 Kokouksen päättäminen 

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.24. 

 

___________________________  ___________________________ 

Riitta Kempe, puheenjohtaja  Niina Konttaniemi, sihteeri 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Kaisu Salminen   Mikko Paajanen 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 


