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Hallituksen kokous 7/2020   Pöytäkirja             
 

Aika: 3.7.2020; klo 20.00 
Paikka: Teams -kokous 
 

Kokoukset 2020 6/2020 7/2020 

Kempe Riitta, pj x x 

Mäkiaho Timo, vpj. x x 

Alasalmi Satu x* x 

Kaivola Teemu x x 

Kanko Jenna x*** x 

Konttaniemi Niina x x 

Kärkkäinen Michela x x 

Miettinen Toni - - 

Mäki-Arvela Sampsa x x 

Paajanen Mikko x x**** 

Rontti Heikki x** - 

Salminen Kaisu x x 

Läsnä yht. 9/12 9/12 

*6/20 saapui paikalle 9.27 
** 6/20 saapui paikalle 9.42 
*** 6/20 poistui 13.06 
**** saapui paikalle 20.26 
 
1    Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Riitta Kempe avasi kokouksen klo 20.00.  
 
  



 

 
2    Kokouksen järjestäytyminen 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.  
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jenna Kanko ja Sampsa Mäki-Arvela. 
 
 
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 6/2020 on hyväksytty, mutta ei allekirjoitettu. 
 
 
6  Toimikuntien kuulumiset 

 Talous ja hallinto (Kaisu Salminen, Riitta Kempe, Timo Mäkiaho) 
 Lasten ja nuorten liikunta (Jenna Kanko, Kaisu Salminen) 

- Käyttäjäoikeuksien muutokset tehty: efina (taloushallinto), drive (asiakirjat) 
- Patentti- ja rekisterihallitukseen tehty nimenkirjoittajien muutosilmoitus (26.6.) 
- Sähköpostiohjaukset ja hallituksen nettisivupäivitys tehty 
- Tilillä rahaa noin 14 000 €, ei isoja maksuja tulossa kesällä, seuraava OKM:n tuki 
elokuussa, summa 12 500 €, lisenssitulot alkavat syyskuun alusta ja siihen liittyvä 
vakuutus menee syyskuun alussa 
- Järjestäytymiskokouksen matkalaskujen käsittely ja hyväksyntä tehty 

 Lasten ja nuorten liikunta (Jenna Kanko, Kaisu Salminen) 
- Seurapalaverin suunnittelu 
- Tarkennettu toimintasuunnitelma budjetteineen on tekeillä 

 Aikuis- ja harrasteliikunta (Kaisu Salminen, Satu Alasalmi, Jenna Kanko) 
- Seurapalaverin suunnittelu 
- Tarkennettu toimintasuunnitelma budjetteineen on tekeillä 
- Seurojen tapahtumien kerääminen VUL:n kalenteriin 

 Kilpailu (Teemu Kaivola, Sampsa Mäki-Arvela, Jenna Kanko, Toni Miettinen) 
- Valmisteltu virtuaalista seurakierrosta 
- Viritelty seurayhteistyötä 
- Toni, SHS:n kilpailutoimikunnan vetäjänä, haluaa mukaan kilpailutoimikuntaan 

 Huippu-urheilu (Niina Konttaniemi, Sampsa Mäki-Arvela) 
- IFSS:n suuntaan on laitettu kysymys koskien talven 2021 arvokilpailuja 

 Tuomaritoiminta (Timo Mäkiaho): käsitellään kohdassa 11 
 PR- ja mediatoiminta (Michela Kärkkäinen (ajoluokat), Jenna Kanko (sulanmaan 1-2-

koiran luokat, hiihtoluokat)): ei raportoitavaa 
 Kehittämistoiminta (Satu Alasalmi) 

- Nettisivujen uudelleen järjestämisen suunnittelutyö alkaa heinäkuussa 
- Tutustuttu Sporttirakki -palveluun ja sen mahdollisuuksiin 
- Mahdollinen Facebook -ryhmä 

  



 

 

 Viestintä (Riitta Kempe) 
-Sisäisen viestinnän organisointia 
- Ulkoisen viestinnä testausta mm. pj:n kaffepaussit, joka on palaveri- ja 
tiedotustoimintaa kentän suuntaan 
- Kontaktoitu IFSS:n Bengt Ponten ja pyydetty palaveria (7.7.) 
- Seurakirje draft tehty (lähetys 5.7) 
- Tarkennettu toimintasuunnitelma budjetteineen on tekeillä 
- Seurojen tapahtumien kerääminen VUL:n kalenteriin 

 Yhteistyökumppanit (Jenna Kanko) 
-Yhteys Kontiolahden urheilijoiden / Kontiolahti Outdoorin kanssa luotu yhteístyön 
merkeissä 

 Antidopingtoiminta (Aija Mäkiaho): ei raportoitavaa               
 Eläinten hyvinvointi (Riitta Kempe, Michela Kärkkäinen, Toni) 

- Palaveri ITFOX -yrityksen kanssa, joka kehittää Tassuapu -ohjelmaa. Mahdollisen 
yhteistyökuvion alustus. 
- Sovittu hyväntekeväisyysluento (23.8) Tuulia Applebyn ja Sporttirakin kanssa 
tulipalossa omaisuutensa mentettääneen valjakkourheilijan Jessica Aschbergin 
auttamiseksi. 
- Artikkeli kurkunpään halvauksesta aloitettu (resessiivinen alleeli sinisilmä-
valkomaskisilla alaskanhuskeilla) 

 Kurinpito (Heikki Rontti, Mikko Paajanen) 
- OKM:n/Olympiakomitean vaatima häirinnänestosuunnitelman luonnos aloitettu 
- SUEK:n Niina Laakso pyytänyt yhteydenottoa Häirintätutkimustulosten 
läpikäymiseksi jäsenten kanssa. 

 Palkitseminen (Timo Mäkiaho): ei raportoitavaa 
 Valjakkourheilu-lehti (Niina Konttaniemi): käsiteltiin kohdassa 9. 
 Valmennus: ei aloitettu 

 
7  Toimintasuunnitelma ja taloustilanne 
  
7.1 Toimintasuunnitelman katsaus 
  
Käydään läpi 2020 loppuvuoden toimintasuunnitelma: 

 leiritystä lasten ja nuorten liikuntaan 
 antidoping-koulutusta nuorille 
 maajoukkueen leiritys / koulutustapahtuma 
 SM-kisojen mediatoiminta (sponsorikysely tähän) 
 Seuratietojen oheen listausta paikkakunnista ja siellä olevista henkilöistä/tuutoreista, 

jotka voi auttaa aloittelijaa alkuun 
 Juokse koiran kanssa (6.9) tapahtuman Facebooksivun teko, pyydetään Traildog 

uusimaan virtuaalinen koirajuoksuhaastekilpailu samaan yhteyteen 
 yhdenvertaisuus ja tasa-arvo- ja häirinnänestosuunnitelmat valmiiksi 30.9. mennessä 

(Kaisu, Mikko ja Heikki) 
 selvitetään VUL:n varaston tilannetta uudelleen (Kaisu) 
 lisenssit päivitetään elokuussa 
 erityisavustus Johtaa kuin nainen -koulutukseen 
 Office Professionalin hankkiminen VUL:lle, valmistelu käyntiin (pilvipalvelu + Teams) 
 Seuramestaruus -konseptin kehittäminen 30.8. mennessä (Niina); tavoitteena 

huomioida/pisteyttää myös muita seuran järjestämiä tapahtumia 

 



 

 
7.2 Taloustilanteen katsaus 
Taloudenhoitaja esitteli taloustilanteen ja toimikuntien jäljellä olevat budjetit. 
 
 
8  Sähköpostipäätösten kirjaaminen 
 
8.1 IFSS:n Masters-säännöt 
9/12 hallituksen jäsentä äänesti asiasta. 
8 hyväksyi sääntöpaketin 
1 hylkäsi sääntöpaketin 
 
Päätös: Hallitus hyväksyi IFSS:n Masters säännöt 21.6.2020. 
 
Puheenjohtaja suoritti Suomen äänestyksen IFSS:iin 21.6. klo 23 ja Suomi siis hyväksyi 
IFSS:n uudet Masters -säännöt. 
 
 
9  Valjakkourheilulehden ilmestyminen 
Esitys: Esitetään että Valjakkourheilulehden ilmestymistä jatketaan toistaiseksi 2 lehteä / 
vuosi.  Viime vuonna yksi lehti jätettiin julkaisematta säästösyistä ja tänä vuonna korona-
tilanne on aiheuttanut sen että tapahtumia ei ole ollut lopputalvesta eikä keväällä/kesällä eikä 
näin ollen myöskään kerrottavaa lehdessä. 
 
Päätös: Esitys hyväksytään. Lehdet ilmestyvät huhtikuussa ja joulukuussa. Lehdet 
julkaistaan kilpailukausien jälkeen. 
 
 
10  Lisenssivakuutuksen vaihto 
Esitys: Lisenssivakuutus on kilpailutettu. Nykyisestä LähiTapiolan vakuutuksesta on pyydetty 
päivitetty tarjous ja OP:sta normaali tarjous. Molempien tarjous on väliaikainen ja ei 
virallinen, johtuen pitkästä suunnitteluajasta, joka asiaan on käytetty.  
Molemmat tarjoukset löytyvät liitteestä 1. 
 
Päätös: Päätetään pitäytyä nykyisessä LähiTapiolan lisenssivakuutuksessa, joka on 
edullisempi vaihtoehto liitolle ja urheilijoille, vaikka korvaussumma on alhainen. 
 
 
11  Tuomareiden sääntömääräinen kertauskoulutus 
Esitys: Esitetään että tuomareiden sääntömääräinen kertauskoulutus järjestetään 5.9.2020 
sekä paikanpäällä tapahtuvana Jyväskylässä että Teams-kokouksena. Kouluttajaksi 
kysytään Eeva Äijälää. 
 
Päätös: Esitys hyväksytään. 
 
 
12  Muut esille tulevat asiat 
Ei muita esille tulevia asioita. 
 
 
  



 

 
13  Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous pidetään Teams -kokouksena 13.8.2020; klo 20.00. 
 
 
14 Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 23.00. 

 
 

___________________________  ___________________________ 

Riitta Kempe, puheenjohtaja  Niina Konttaniemi, sihteeri 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Jenna Kanko    Sampsa Mäki-Arvela 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 

  



 
 

Liite 1 

 

 

  
Uuden vakuutuksen 

 
Tarjous 

 
kustannusvaikutus urheilijalle 

Nykyinen Kausi 2020-2021 
 

Kausi 2020-2021 

Lähitapiola Lähitapiola OP 
 

Lähitapiola OP 

Vakuutuksen hinta liitolle 5 300 € 9200 € 8 300 € 
   Uuden vakuutuksen lisäkustannus liitolle 

 
3 900 € 3 000 € 

   Vakuutuksen hinta urheilijalle 24,74 € 24,74 € 24,74 € 
 

± 0 € ± 0 € 

1) Hoitokulut tapaturmaa kohden max 5 348 € 8 500 € 5 000 € 
   2) Hoitokulujen lisäturva tapaturmassa max 

  
10 000 € 

  
25 € 

Hoitokulujen omavastuu 0 € 
 

100 € 
  

100€ 

Pysyvä haitta, kertakorvaus max 20 974 € 
 

30 000 € 
   Kuolinkorvaus 

  
8 500 € 

    
Tarjoukset: 
Lähivakuutus: Korvaussumma nousisi kilpailulisenssin kohdalla n. 3 000 € ollen 8 500 €. Kaksi muuta 
lisenssiä pysyisivät samoina eli 5 761 €. Tässä tapauksessa vakuutusmaksu olisi n. 9 200 € eli 
nousua olisi nykyisestä n. 1 500 €.  
 

 
OP: Peruskorvaussumma olisi 5 000 € ja 25 € lisämaksulla voisi ostaa suomisportista 5 000 € 
lisäturvan, jolloin kokonaisturva olisi 10 000 €. Tämän jokainen ostaa henkilökohtaisesti eli siitä ei tulisi 
kulua VUL:lle. Vakuutusmaksu olisi n. 8 300 € eli tuon 24 € / kausi *n.345 lisenssiurheilijaa), joka on 
kauden 2020 - 2021 vakuutuksen osuus lisenssin hinnasta. OP:n ottoa tukee se, että enemmistö 
suomen lajiliitoista on OP:n alla ja OP hyödyntää vakuutuskorvauksissa suoraan Suomisporttia.  
 

 
Kummassakaan vaihtoehdossa ei ole mahdollisuutta valita omia summia, vaan on mentävä tarjotuilla 
rajoilla. Esim. OP:ssa on tämä Judoliiton malli alemmasta perusvakuutuksesta ja siihen ostettavasta 
lisävakuutuksesta tai 10 000 € perusvakuutus(muilla liitoilla käytössä), joka tuplaisi urheilijan 
maksaman osuuden.  

Lähivakuutuksessa rajat menevät 1 000 € välein.  

 

 
  



 
 
OP:n sähköposti asiasta: 
 
Laitan tähän meidän ehdotuksen ja sitä voidaan muuttaa haluamaanne muotoon. Meidän 
ehdotuksessa ns. perusvakuutus kaikille maksaa 24 e kaudessa. 
 Hoitokorvaus 5 000 euroa, 

 Omavastuu 100 euroa/ jokaista äkillistä tapahtumaa kohti. 
Haittakorvaus 30 000 euroa. 
Kuolinkorvaus 8 500 euroa. 
 
Oliko niin, että vakuutettujen tiedot löytyvät Suomisportista? Eli vahinkotilanteessa nähdään sieltä 
oliko loukkaantuneella vakuutus? Milloin tiedot viedään järjestelmään? Löytyykö siitä lähtien , kun 
jäsenmaksu tai vst. on maksettu? 

Lisäturva maksaa 25 euroa kaudessa. 
 Hoitokorvaus 10 000 euroa, 

  
Lisäturva vakuutus ostetaan Olympiakomitean Suomisport järjestelmän kautta. 
Sporttiturva on erinomainen vakuutus urheilijoille. Siinä ei tarvita lainkaan ulkoista tekijää joka usein 
ns. normaaleissa tapaturmavakuutuksissa tekee sen, että vakuutusyhtiöllä on oikeus hylätä 
korvaushakemus. 
  
Laitan tähän etuja joita Sporttiturvasta löytyy. 

 Pohjola Sairaalan lisäksi löytyy myös muita yhteistyöhoitolaitoksia, kuten Suomen 
Terveystalo. Mutta ainoastaan Pohjola Sairaalassa prosessi voi olla niin juoheva kun tuossa 
esityksessä, kun siellä Pohjola Vakuutuksen korvauspisteessä voidaan tehdä  jo 
korvauspäätös. Eli urheilijoita ei juoksuteta edes takaisin kodin ja hoitolaitoksen väliä. 

  
 Terveysmestari palvelu on myös saanut erittäin hyvää palautetta ja on ollut usealle 

loukkaantuneelle erinomainen ensi kontakti vahingon jälkeen. Siellä yli 40 sairaanhoitajaa 
vastaa puhelimeen ja antaa hoito-ohjeita ja varaa myös aikoja lähimpiin hoitolaitoksiin. 

 Tärkeää on myös se, että tällä järjestelyllä ollaan voitu vähentää ns. turhia käyntejä 
hoitolaitoksiin. Kun loukkaantunut tai hänen huoltajansa on ollut Terveysmestariin yhteydessä 
niin tieto löytyy järjestelmistämme eikä tarvitse ns. varmuuden vuoksi käydä näyttämässä 
itseään lääkärissä sen takia että vakuutusyhtiö myöhemmin uskoisi, että henkilö oli 
loukkaantunut aikaisemmin. 

  
Käymme vuosittain lajiliittojemme kanssa menneen kauden läpi, jossa käydään läpi mm. seuraavat 
asiat. 

 kuinka monta vahinkoa oli tapahtunut 

 kuinka paljon ne olivat maksaneet 

 kuinka paljon vakuutusyhtiö sai vakuutusmaksua 

 kuinka suuria vahinkoja lajissa oli sattunut 
o 0-500 € 
o 501-1000 € 
o jne. 

 minkä ikäisille vahinkoja on sattunut ja kummalle sukupuolelle 

 vahinkotyypeittäin ja -laaduittain vahingot 

 vamma alueittain vahingot läpi 

 lajiteltuna kilpailut ja harjoitukset 

Seuraamme jokaisen lajiliiton kannattavuutta läpi ja jokainen lajiliitto vastaa vain omista vahingoistaan. 
 

 
https://www.op.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/henkilovakuutus/sporttiturva 

https://www.op.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/henkilovakuutus/sporttiturva

