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Hallituksen kokous 2/2021      Pöytäkirja   
 

Aika: 11.2.2020; klo 19.30 
Paikka: Teams -kokous 
 

Kokoukset 2020 1/2021 2/2021 

Kempe Riitta, pj x x 

Mäkiaho Timo, vpj - x 

Alasalmi Satu x x 

Kaivola Teemu x x 

Kanko Jenna x x** 

Konttaniemi Niina x x 

Kärkkäinen Michela x x 

Miettinen Toni x* - 

Mäki-Arvela Sampsa x x 

Paajanen Mikko - - 

Rontti Heikki - - 

Salminen Kaisu x x 

Läsnä yht. 8/12 9/12 

* 19.41 Toni liittyi kokoukseen 
** 22.54 Jenna poistui kokouksesta 
 
 
1    Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Riitta Kempe avasi kokouksen klo 19.39.  
 
2    Kokouksen järjestäytyminen 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.  
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Satu Alasalmi ja Teemu Kaivola. 
  



 

 
3    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi, ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 9/12 
hallituksen jäsenestä. 
 
4   Asialistan hyväksyminen 
Asialista hyväksyttiin muutoksitta. Siirretään kohdat 13,14 ja 15 käsiteltäviksi 
seuraavassa kokouksessa. 
 
5  Edellisten kokousten pöytäkirjat 
Pöytäkirja 1/2021 on tarkastettavana. 
 
6  Sähköpostipäätösten kirjaaminen 
Ei sähköpostipäätöksiä. 
 
7  Vuosikertomuksen läpikäyminen 
Esitys: Käydään läpi vuosikertomus. Miten ministeriölle ja toimintasuunnitelmassa 
luvatut tavoitteet täyttyivät vuonna 2020. 
 
Käytiin läpi vuoden 2020 toimintakertomus ja korjataan sitä esitetyin muutoksin. 
Tavoitteet täyttyivät pääosin. Covid-19 pandemian vuoksi peruuntui mm. 
arvokisoja, SM-kisoja ja leirejä. 
 
8  Tilinpäätöksen läpikäyminen  
Esitys: Käydään läpi tilinpäätös ja annetaan ohjeistus allekirjoituksille.  
 
Käytiin läpi tilinpäätös 2020. Tilinpäätös jatkaa eteenpäin allekirjoitettavaksi ja 
edelleen tarkastettavaksi. 
 
9  Kontiolahden Urheilijoiden jäsenhakemus 
Esitys: Kontiolahden Urheilijat ry on hakenut VUL:n jäsenyyttä 25.1.2021 päivätyllä 
hakemuksella. Hakemus sisältää pyydetyt liitteet. Esitetään että seura hyväksytään 
jäseneksi. 
 
Päätös: Hyväksytään Kontiolahden Urheilijat ry VUL:n jäseneksi. 
 
10  Varastossa olleet vanhat lehdet ja painokset (Sampsa) 
Esitys: Digitoidaan Valjakkourheilulehden olemassa olevat paperilehdet, jotka 
löytyvät VUL:n häkkivarastosta. Digitointi on tarjottu JP Postitus Oy toimesta alla 
olevaan kappale arkkihintaan. Digitointi tapahtuu PDF-A muotoon joten sanahaku 
toimii normaalisti. Digitoidut painokset voidaan näin ollen ladata liiton nettisivuille, 
jatkokäyttöä ajatellen. 
 
Julkaisujen ja lehtien digitoinnin hinta on 0,05 € / sivu + alv. 
 
  



 

 
JP Postitus Oy 
+ 358 40 545 1131 
jukka@jppostitus.fi 
 
Päätösesitys: Varataan lehtien digitointiin 250 €. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
11  Puhtaasti paras -verkkokoulutus (Sampsa) 
Esitys: Käydään lävitse valmiiksi valmistellut vaihtoehdot mahdollisen 
verkkokoulutus- kilpailun järjestämisestä (Liite 1)  
 
Päätösesitys: Esitetään malliksi vaihtoehtoa 3 (liite 1). Ensimmäisen koulutuksen 
ajankohdaksi suunnitellaan toukokuuta. Sampsa jatkaa asian valmistelua yhdessä 
Aija Mäkiahon kanssa. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
12  Juokse koiran kanssa -tapahtumapäivän ajankohta 
Esitys: Esitetään päiväksi 5.9.2021. Satu jatkaa asian valmistelua. Kesäkuussa 
lanseerataan mainos ja aletaan kerätä tapahtumia. 
 
Päätös: Hyväksytään esitys. 
 
13  Uusien teemapäivien lanseeraus; kelkkailu- ja kickbike -päivät 
 
Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 
 
14  Hallitustyöskentelyn ohjausasiakirjojen luonti; yhdistystoimijoiden roolit ja 
vuosikello 
 
Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 
 
15  Urheilugaala - hakemus vuoden urheilija -äänestyksen lajilistalle  
Niillä lajiliitoilla, jotka eivät vielä ole mukana Vuoden urheilija -äänestyksen lajilistalla, 
on mahdollisuus anoa pääsyä vuoden 2021 lajilistalle. Lajiliiton tulee lähettää 
hallituksen hyväksymä vapaamuotoinen anomus Urheilutoimittajain Liittoon 
30.4.2021 mennessä (toimisto@urheilutoimittajat.fi). Anomuksesta tulee ilmetä mm. 
lajin esittely, harrastuneisuus, kotimainen kilpailutoiminta ja kansainvälisyys. Vuoden 
urheilija -valiokunta käsittelee anomukset 31.8.2021 mennessä.  
 
Esitys: Esitetään liitteessä (x) oleva hakemus hyväksyttäväksi ja lähetettäväksi 
urheilutoimittajien liittoon. 
 
Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 
  



 

 
16  Villähteen Agility-Urheilijoiden eroaminen 
Esitys: Villähteen agility-urheilijat ry:n hallitus on tehnyt päätöksen erota VUL:sta 
16.8.2020. Seura ilmoitti asiasta sähköpostilla vasta 8.2.2021 kun toimisto pyysi 
toimittamaan seuratietoja. 
 
Päätös: Hyväksytään eroaminen. 
 
17  Toimikuntien kuulumiset 
Käydään toimikuntien kuulumiset läpi seuraavassa kokouksessa. 
 
18  Muut esille tulevat asiat 
Ei muita esille tulevia asioita. 
 
19  Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous pidetään Teams -kokouksena la 6.3.2021; klo 10.00. 
 
20  Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 23.18. 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 

Riitta Kempe, puheenjohtaja  Niina Konttaniemi, sihteeri 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Satu Alasalmi   Teemu Kaivola 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja  



 

 

Liite 1 
 

Kohta 11 Puhtaasti paras – Verkkokoulutus vaihtoehdot: 

Vaihtoehto 1 (Seurojen välinen kilpailu) 

• Liitto voi aloittaa seurakilpailun, jossa seurat kilpailevat Puhtaasti paras -
verkkokurssin hyväksytyistä suorituksista esim. 15.02.2021- 30.04.2021 
välisellä ajalla. 

• Seurat voi markkinoida tätä jäsenille ja tukijoillensa, jotka taas välittävät 
seuroille hyväksytyn suorituksen Puhtaasti Paras verkkokurssista. Näin seurat 
voivat listata henkilömäärät suorituksista, jotka lajiliitto käy lävitse ja saamme 
parhaimman suoritusmäärän selville. 

• Seuroille tästä tulee hieman lisätyötä, mutta liiton media tiimit voi 
mainosmateriaalit laatia valmiiksi, jolloin seurojen työ vähenee ja mainonta 
olisi mahdollisimman yhtenäisen näköinen. 

Vaihtoehto 2 (Henkilökohtainen arvonta) 

• Liitto laatii henkilökohtaisen kilpailun hyväksytystä Puhtaasti Paras 
verkkokurssi suorituksesta ja hankkii SUEK:ilta listan VUL alaisuudessa 
suoritetuista kursseista. Tämän jälkeen liitto arpoo nimilistoilta 5 nimeä ja 
palkitsee ne tuote palkinnoin. 

Vaihtoehto 3 (Liiton järjestämä etäkoulutus ja henkilökohtainen arvonta) 

• Liitto laatii antidoping vastaavan kanssa 3-koulutus päivää, jotka toteutetaan 

etänä. Koulutus päivän aikana käydään läpi keskeiset asiat ja yhtenä osiona 

jokainen suorittaa henkilökohtaisesti Puhtaasti paras verkkokoulutuksen, 

suorituksen jälkeen käydään tulokset läpi ja muut mietteet asiasta. Tämän 

jälkeen liitto arpoo nimilistoilta 5 nimeä ja palkitsee ne tuote palkinnoin. 

 
 


