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Hallituksen kokous 11/2020   Pöytäkirja      
 

Aika: 19.11.2020; klo 19.30 
Paikka: Teams -kokous 
 

Kokoukset 2020 6/2020 7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 

Kempe Riitta, pj x x x x x x 

Mäkiaho, Timo vpj. x x x - x x 

Alasalmi Satu x* x x x x x 

Kaivola Teemu x x x x x x 

Kanko Jenna x*** x x x - x 

Konttaniemi Niina x x x x x x 

Kärkkäinen Michela x x - x***** - - 

Miettinen Toni - - - x - x****** 

Mäki-Arvela Sampsa x x x x x x 

Paajanen Mikko x x**** - - - - 

Rontti Heikki x** - x - - - 

Salminen Kaisu x x - x x x 

Läsnä yht. 11/12 10/12 8/12 9/12 7/12 9/12 

*6/20 saapui paikalle 9.27 

** 6/20 saapui paikalle 9.42 

*** 6/20 poistui 13.06 

**** 7/20 saapui paikalle 20.26 

***** 9/20 poistui 21.26 

****** 11/20 poistui 21.12 
 
1    Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Riitta Kempe avasi kokouksen klo 19.38.  
 
2    Kokouksen järjestäytyminen 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.  
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Toni Miettinen ja Satu Alasalmi. 
 



 

 
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 10/2020 on hyväksytty, mutta ei vielä allekirjoitettu. 
 
6  Sähköpostipäätösten kirjaaminen 
6.1 IFSS Continental Director Europe 
For the position as IFSS Continental Director Europe for the time period 2020 to 2022 two 
candidates have announced that they are available for election. 
Monica Pacheco Duran, Spain 
Rüdiger Bartel, Germany 
Each IFSS European member who is in good standing, i.e. has paid up the membership fee 
has got 1 (one) vote each to cast. By Law D.1.4.1 and D.1.4.2 
The election will be open from now until Wednesday November 4th at midnight local time 
Sweden. 
Attached presentation of the two candidates. 
Ehdokkaitten esittelyt löytyvät Google Driven Esityslistat ja Pöytäkirjat 2020 -kansiosta. 
 
Äänestys: 
Rüdiger Bartel, Germany 9 ääntä 
1 tyhjä 
 
6.2 Johtaa kuin nainen 
Niina Konttaniemi on hakenut aiemman hallituksen päätöksen mukaisesti (2/2020) Johtaa 
kuin nainen -koulutukseen ja hänet on valittu mukaan. Koulutuksen kuluja koskien on tehty 
opetus- ja kulttuuriministeriöön erityisavustushakemus, jonka suuruus oli 5750 eur (sis. 
kurssimaksu, majoitus ja matkakulut). 
Koulupaikka pitää ottaa vastaan ma 9.11. (huomenna), mutta päätös erityisavustuksesta 
tulee vasta myöhemmin. Koulutusmaksu (1200 eur) joudutaan maksamaan joka 
tapauksessa, mikäli koulupaikka joudutaan perumaan esim. OKM:n kielteisen 
rahoituspäätöksen vuoksi. Kouluttajan kanssa pyritään tarvittaessa sovittelemaan asiasta. 
(Hallituksen päätös 2/2020: 12 Olympiakomitean Johtaa kuin nainen -koulutus 
Esitys: Esitän että haetaan vuoden 2020 aikana erityisavustusta koulutusta varten Niina 
Konttaniemelle. Koulutuksen haku on syksyllä 2020 ja koulutus alkaisi alkuvuodesta 2021. 
(liite 2) 
Päätös: Esitys hyväksytään.) 
Niina Konttaniemi on jäävännyt itsensä päätöksen teosta. 
 
Äänestys: 
Kyllä, koulutuspaikka otetaan vastaan 9 ääntä 
1 tyhjä 
 
  



 

 
 
7  Kriisiviestintäohjeen päivittäminen 
Esitys: Vuonna 2015 luotu kriisiviestintäohje liitteenä (liite 1). Päivitetään ohjetta poistamalla 
henkilöiden nimet yhteystietoineen. 
Päätösesitys: Päivitetään henkilöiden nimet yhteystietoineen, muutetaan ADT SUEK:ksi. 
Sihteeri päivittää kriisiviestintäohjeen nettiin ja materiaalisalkkuun näkyviin ja käytettäväksi. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
8  Olympiakomitean puheenjohtajan valinta 
Ehdokkaat: Susanna Rahkamo, Sari Multala, Ilkka Kanerva, Jan Vapaavuori ja 
ehdokastoimikunnan ulkopuolelta Esa Niemi. 
 
Äänestys: 
Susanna Rahkamo 8 ääntä 
Esa Niemi 1 ääni 
 
Päätös: VUL:n ehdokas on Susanna Rahkamo 
 
9  IFSS GA 
Alla saapunut materiaali. Hallitus käy kohdat läpi ja valmistelee esityksen IFSS:n GA-
kokoukseen. 
 
9.1 1 Motion Latvia - change in IFSS bylaws to remove council voting power 
9.2 2 Motion Latvia - Legal commitee to have a Belgian law expert 
9.3 3 Motion Latvia - Council motions to be prepared at least 1 month before members 
have to submit motions 
9.4 4 Motion Latvia - budget 
9.5 5 Motion Latvia - discussion period 
9.6 6 Motion Latvia - change of allocated votes 
9.7 7 Motion Latvia - communication 
9.8 8 Motion Latvia - audit 
9.9 9 Motion Latvia - Disciplinary code 
9.10 10 Motion Latvia - Championship regulations 
9.11 11 Motion Latvia - Championships only by National organizations 
9.12 12 IFSS:n sääntömuutosesitykset 
 
Päätösesitys: Esitetään että nimetyillä kokousedustajilla (Riitta Kempe ja Sampsa Mäki-
Arvela) on päätös- ja harkintavalta koskien Suomen äänten käyttöä IFSS:n GA-kokouksessa. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
Toni Miettinen poistui kokouksesta 21.12  
 
  



 

 
10  Törmishiihdot 2021 
Esitys: Esitetään että Johtaa kuin nainen -koulutuksen alkamisen vuoksi kilpailupäällikkö 
vaihtuu ja Kati Mansikkasalo-Jurvelin nimetään vastuulliseksi (alkup. kilpailupäällikkö aloittaa 
koulutuksen). Edelleen esitetään että kilpailupaikka siirtyy Tervolan Törmävaaralta 
Ounasvaaran stadionille ja samalla kilpailu anotaan koirahiihdon World Cup -kilpailuksi. 
Tähän anomme VUL:n hallitukselta puoltoa. Tuomareille sopii World Cup -statuksen 
hakeminen. Kilpailupäivä on 30.1.2021, lauantai. 
 
Päätös: Esitys hyväksytään. 
 
11 Liittokokous ja tilikokous 
Esitys 1: Esitetään liittokokous pidettäväksi 11.4.2021 sunnuntaina alkaen kello 11, Palokan 
ABC:lla, Jyväskylässä. Esitetään tilikokous pidettäväksi 13. tai 14.2.2021 Scandic 
Laajavuoressa Jyväskylässä.  
 
Esitys 2: Esitetään molemmat kokoukset pidettäväksi teams-kokouksina. Liittokokous 
sunnuntaina 11.4. kello 10. Valtakirjat ja esitykset uusiksi hallituksen jäseniksi sekä 
mahdollisiin sääntö- tai muihin esityksiin perjantaihin 9.4. mennessä.  
Tilikokous pidetään viikon 10 lopussa teams-kokouksena. (vko:n 10 to 11.2. mennessä pitää 
olla seurojen sääntömuutos tai muut esitykset hallituksella). 
 
Päätösesitys: Vuosikertomus- ja tilinpäätöskokous 11.2.2021 klo 19.30. Toimintasuunnitelma 
ja budjettikokous 6.3.2021, klo 10.00. Kokoukset teams-kokouksena. Liittokokous 17.4.2021 
klo 11.00 Palokan ABC:lla. Liittokokouspöytäkirja allekirjoitettuna 26.4.2021 mennessä ja 
toimintaselvitys OKM:lle 30.4.2021. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
12  Toimikuntien kuulumiset 

 Talous ja hallinto (Kaisu Salminen, Riitta Kempe, Timo Mäkiaho) 
o Mökkiyhdistys. Kannatusjäsenyyshakemus tehty 

 Lasten ja nuorten liikunta (Jenna Kanko, Kaisu Salminen) 
o Nuorten koulutusleiri 11.-13.12.2020 Metsäkartanolla. Ilmoittautuminen 

alkanut Suomisportin kautta 
 Aikuis- ja harrasteliikunta (Kaisu Salminen, Satu Alasalmi, Jenna Kanko) 

o Seuratietokyselyä aloitettu päivittämään 2021 osalta. Muutettu kyselypohjaa 
vastaamaan OKM vaatimuksia vaadituista tiedoista 

 Huippu-urheilu (Niina Konttaniemi, Sampsa Mäki-Arvela) 
o SDSF:n Kilpailujärjestäjien koulutus käyty (3 hlö) 
o Koulutusmateriaalin teko aloitettu 
o Koirahiihtokisa valmistelussa ajankohtaan su 14.2. Savonlinna, Sisuva 
o Maajoukkuepalaveri 3.12.2020 

 PR- ja mediatoiminta (Michela Kärkkäinen (ajoluokat), Jenna Kanko (sulanmaan 1-2-
koiran luokat, hiihtoluokat), T&N Waltari) 

o SM-kisojen livestreemaukset: Jämi SM 7700 katselukertaa lauantai, ... 
 Kehittämistoiminta (Satu Alasalmi)    

o Valmisteltu kirjallista aloitetta SPKL:n suuntaan (Katri Loukusa) 
 Viestintä, KV-asiat  ja koulutus (Riitta Kempe) 

o Nordic-tapaamiset, valmistauduttu IFSS:n GA:han ja esitetty sen siirtämistä 
myöhempään ajankohtaa, koska kokousmateriaalia ei ole saatu 



 

o Palaveerattu Olympiakomitean pj- ja hallitusehdokkaiden kanssa 
o Koulutusmateriaalin valmistelu Greencard-pilottiin/junnuleirille          

 Yhteistyökumppanit (Jenna Kanko) 
o RC-sopimusneuvottelu valmis 

 Antidopingtoiminta (Aija Mäkiaho)   
o Rautavaaran leirin koulutusmateriaalin valmistelu          

 Eläinten hyvinvointi (Riitta Kempe, Michela Kärkkäinen, Toni Miettinen) 
o Rokotussuositukset valmisteltu kaudelle 2020-2021 
o Koulutusmateriaalin valmistelu Rautavaaran leirille 

 Kurinpito (Heikki Rontti, Mikko Paajanen) 
o  

 Tuomaritoiminta (Timo Mäkiaho) 
o Tuomariraportit saatu kaikista syksyn kisoista 

 Valjakkourheilu-lehti (Niina Konttaniemi) 
o Deadline 30.11. Lehden aineistoa toivotaan toimitettavaksi jo marraskuun 

aikana. 
 Valmennus 

o Pidetty palaveri hiihtoliiton pj:n kanssa yhteistyön aloittamisesta 

 
13  Muut esille tulevat asiat 
 
13.1 Fluorivoiteiden käyttösuositukset talvilajeissa (Sampsa). Keskusteltiin asiasta. VUL 
seuraa tilannetta. 

   
14  Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous pidetään Teams -kokouksena 13.1.2021; klo 19.30. 
 
15 Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.26. 
 

 

 

 
___________________________  ___________________________ 

Riitta Kempe, puheenjohtaja  Niina Konttaniemi, sihteeri 

 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Satu Alasalmi   Toni Miettinen 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 

  



 
 

Liite 1 
 

 

 SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY:N KRIISIVIESTINTÄOHJE 

 

 

Suomen Valjakkourheilijoiden liiton kriisiviestintä 

Kriisiviestinnän tarve voi syntyä Suomen Valjakkourheilijoiden liitossa mahdollisen 
dopingrikkeen, eläinsuojelurikkeen, karkean ympäristörikkeen, kilpailijan 
loukkaantumisen, kuoleman tai vastaavan myötä, kun tapahtuma herättää 
poikkeuksellisen suurta median mielenkiintoa. 

Havaitessaan kriisiviestintää vaativan tilanteen kilpailussa tai harjoitusleireillä, 
kilpailupäälikkö tai urheiluleirin leirivastaaava informoi asiasta välittömästi Suomen 
Valjakkourheilijoiden liiton puheenjohtajaa. 

Liiton puheenjohtaja hoitaa ensisijaisesti kriisiviestinnän ja tekee liiton sihteerin 
kanssa asiasta tarvittaessa heti tiedotteen liiton kotisivujen etusivulle: www.vul.fi. 

Tähän tiedotteeseen viitataan tarvittaessa, jos asiasta kysytään muilta henkilöiltä. 

Mikäli puheenjohtaja ei ole tavoitettavissa kriisiviestintävastuu siirtyy liiton 
varapuheenjohtajalle. 

Puheenjohtaja Riitta Kempe +358503478356, 

Varapuheenjohtaja Timo Mäkiaho 

Sihteeri Niina Konttaniemi +358405390372 

 

 

Dopingtapaukset 

Mahdollisessa dopingtapauksessa tehdään yhteistyötä SUEK:n kanssa. 
Antidopingtoimikunta ilmoittaa positiivisesta A-näytteestä liitolle. Tämän jälkeen 
tiedotusvastuu siirtyy liitolle. 

Dopingtapauksesta voi tiedottaa vain urheilijan suostumuksella aina siihen asti, 
kunnes asiasta on tehty virallinen päätös. Urheilijalla on itsellään mahdollisuus 
julkistaa asia, mutta tiedottaminen pyritään tekemään yhteistyössä Suomen 
Valjakkourheilijoiden liiton kanssa. 

 



 

 

Kilpailijan tai koiran loukkaantuminen, kuolemantapaus tai vastaava 
onnettomuus 

Kilpailussa kilpailupäällikkö ja leireillä leirivastaava ottaa välittömästi yhteyttä liiton 
puheenjohtajaan, jonka kanssa sovitaan tiedottamisesta ja aikatauluista. 

Onnettomuustapauksessa on ensisijaisesti huomioitava onnettomuuden uhri ja 
lähipiiri ja järjestää heille tarvittaessa kriisiapua. 

Kilpailutilanteessa tai leireillä liiton puheenjohtaja ei aina pääse paikalle ja tällöin 
kilpailupäällikkö tai leirivastaava hoitaa paikallisen tiedottamisen, kun asioista on 
sovittu puheenjohtajan kanssa. 

Muu kilpailu- tai leirihenkilökunta ei osallistu kriisitiedottamiseen ellei asiasta ole 
erikseen sovittu. Kriisisuunnitelma on jaettu kilpailutuomareille ja he avustavat 
kilpailupäällikköä tarvittaessa. 

Yleisiä ohjeita 

Puheenjohtaja laatii tiedotteen ja järjestää mahdollisen lehdistötilaisuuden, liiton 
hallitusta informoidaan asiasta ennen tiedotteen julkaisemista ja tiedote lähetetään 
hallituspostiin hallitus@vul.fi . Samalla kerrotaan tiedottamisen aikataulu ja 
pelisäännöt. 

Kriisitilanteen sattuessa tiedottaminen on oltava selkeää, nopeaa, rehellistä ja 
tosiasioihin perustuvaa. Myötätunnon ja osanoton ilmaiseminen on aina tärkeää 
kriisitilanteessa. Asiasta tiedotetaan oikein nimin kiertoilmaisuja välttäen, 
täsmällisesti ja totuudenmukaisesti. Tiedottamisen yhteydessä huomioidaan 
urheilijan oikeusturva. 

Media 

Median kanssa toimittaessa kilpaillaan ajan kanssa. Mitä nopeammin kyselyihin 
voidaan vastata, sitä paremmin voidaan torjua väärien tietojen leviäminen. 

Alkutilanteessa vastaukseksi riittää lupaus siitä, milloin asiasta annetaan tietoja. 

“En kommentoi” ei ole ole vastaus kriisiviestinnässä. Mikäli asianomainen ei osaa tai 
voi vastata, hän voi sanoa, että “juuri nyt en tunne asiaa, mutta otan selvää”, tai 
sanoa,että  “olemme sopineet, että henkilö x vastaa asiaa koskeviin kysymyksiin”. 

Siinä kaikki: ei spekulointia, vaikka kuinka tivattaisiin. 

  



 

 

Sosiaalinen media 

Sosiaalisessa mediassa on myös riskinsä: alun perin totta ollut viesti voi muuttua 
matkan varrella. Turvallisempaa onkin levittää sosiaalisessa mediassakin linkkiä 
viralliseen tiedotteeseen kuin jonkun osapuolen kommenttia asiasta. 

  

Suomen Valjakkourheilijoiden liitto 19.11.2020 

 

 


