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Hallituksen kokous 2/2022       Pöytäkirja 
 
Aika: 2.2.2022; klo 19.30 
Paikka: Teams -kokous 
 

Kokoukset 2021 1/2022 2/2022 

Kempe Riitta, pj x x 

Mäki-Arvela Sampsa, vpj. x x 

Alasalmi Satu - - 

Hokka Antti x - 

Kanko Jenna - x 

Konttaniemi Niina x x 

Loukkola Saara x* x 

Paajanen Mikko - - 

Salminen Kaisu - x 

Waltari Noora x x 

Läsnä yht. 6/10 7/10 

*poistui klo 20.00 
 
1   Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Riitta Kempe avasi kokouksen klo 19.35.  
 
2   Kokouksen järjestäytyminen 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.  
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jenna Kanko ja Kaisu Salminen. 
Pöytäkirja tarkastettava viikon kuluessa 10.2.2022 mennessä. 
 
3   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi, ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 7/10 hallituksen 
jäsenestä. 
 
4   Asialistan hyväksyminen 
Hyväksytään asialista muutoksitta. 
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5   Edellisten kokousten pöytäkirjat 
Pöytäkirja 1/2022 on allekirjoitettu. 
 
6   Sähköpostipäätökset 
Ei sähköpostipäätöksiä. 
 
7   Turun Käyttökoirakerho ry:n eroilmoitus 
Turun Käyttökoirakerho lähetti eroilmoituksen sähköpostiin 18.1.2022 (liite 1). Seurassa ei 
ole tällä hetkellä valjakkourheilun harrastajia. 

Esitys: Hyväksytään TKK:n eroilmoitus. 

Päätös: Hyväksytään esitys. 

 
8   Kilpailuhakemukset 
Esitys: Lisätään kilpailukalenteriin seuraava kilpailu: Sisuvan kevätkisat 2022 Virttaan Erä-
Veikkojen majalla 30.4.2022 (varapäivä 1.5.). Kilpailussa järjestetään koirajuoksu ja -
pyöräilyluokkia sekä 1–4 koiran kärryluokat aikuisille ja junioreille. Aloittelijoille on 
lyhyemmät matkat harrastussarjoissa ja mahdollisesti A- ja B-luokat erikseen, jos 
osallistujia on riittävästi (5). Tuomarina toimii Riitta Kempe ja kilpailupäällikkönä Ripsa Järvi. 
Kilpailuhakemus liitteessä 2. 

Päätös: Hyväksytään kilpailuhakemus. 

9   Tilinpäätöksen läpikäyminen 
Esitys: Käydään läpi VUL:n tilinpäätös vuodelta 2021 ja päätetään, hyväksytäänkö se 
allekirjoitettavaksi ja edelleen esitettäväksi tiin- ja toiminnantarkastajille ja liittokokoukselle. 
 

Päätös: Hyväksytään tilinpäätös ja laitetaan se allekirjoitettavaksi ja edelleen tilin- ja 
toiminnantarkastajille sekä liittokokoukselle. 

 
10   Toimikuntien kuulumiset 

• Talous ja hallinto (Kaisu Salminen, Riitta Kempe, Sampsa Mäki-Arvela) 

 
• Lasten ja nuorten liikunta (Jenna Kanko, Antti Hokka) 

o Saara ilmoittaa Ruotsin liitolle suomalaisten osallistujien sähköpostiosoitteet 
(Pohjoismainen nuorisotoiminta). 

 
• Aikuis- ja harrasteliikunta (Loukkola Saara, Jenna Kanko) 

o Kontiolahden valjakkourheiluharjoitukset saaneet hyvän startin ja paljon 
kiitosta. Kannustusta seuroille pitämään treenejä.  
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• Huippu-urheilu (Niina Konttaniemi, Sampsa Mäki-Arvela) 

 
• Kilpailutoiminta (Sampsa Mäki-Arvela, Antti Hokka) 

o Tuomariraportit saatu seuraavista kisoista: Posion Pyrähys (typistyi 
yksipäiväiseksi), Kontsa Winter, Ukkohalla-Paljakka ajot 

o Peruuntuneet kilpailut: Lapland Quest 250 ja Ruuhirod (koronarajoitukset) 
o Kilpailijamäärät alhaiset ja vaatii toimenpiteitä 
o Kilpailukutsut ensisijaisesti seuran netissä ja lisäksi fb tms. 

 
• PR- ja mediatoiminta (Noora Waltari, Saara Loukkola) 

o SM-mäntyharju live 
o Sporttirakki teemaviikko (Noora, Ripsa, Saara, Jurvelin) 
o MM-kisavalmistelut varusteet varattu, matkat hoidettu, IFSS DID holder card 

päivitykset 
 

• Viestintä (julkinen ja media) 
 

• KV-asiat (Riitta Kempe) 
o Nordic meeting pidetty tammikuussa.Topics we were discussing: Organizing 

youth committee online meetings. Youth committee members can start 
planning international youth activities for this year.  

o In March / April meetings we will discuss and prepare the IFSS GA issues. 
Talk in your board if there are issues you want to include in the agenda of 
IFSS GA (deadline May 1st). SOC rules for the next meeting.  

o Finnish club Länsi-Suomen valjakkourheilijat (L-SVU) is interested in 
organizing dryland SOC.  

o Coach education.  

 
• Koulutus (Riitta Kempe, Saara Loukkola) 

 
• Yhteistyökumppanit (Jenna Kanko, Antti Hokka) 

o Jenna tiedustelee voitelufirmoja 
• Vastuullisuusohjelmat 

o Ympäristövastuullisuusohjelma on päivitetty VUL-nettiin 
• Valjakkourheilu-lehti (Niina Konttaniemi) 

o Lehden deadline 30.4. toivotaan etenkin asia-artikkeleita 

 
11   Muut esille tulevat asiat 
Ei muita esille tulevia asioita. 
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12   Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous pidetään Teams -kokouksena  
su 13.2. klo 19 maajoukkuekokous (3/2022) 
ke 16.2. klo 18 vuosikertomuksen teko ja läpikäynti (4/2022) 
ke 9.3. klo 18 toimintasuunnitelman läpikäynti (Sampsa ei pääse) (5/2022) 
ke 23.3. klo 18 sääntömuutosasiat ja vuosikokouksen muut asiat (6/2022) 
 
Alustavasti sovittu kuun ensimmäinen ke klo 19. 
 
13   Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.30. 
 

 

 

 

 
 
______________________  ______________________ 

Riitta Kempe    Niina Konttaniemi  

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

______________________  ______________________ 

Jenna Kanko    Kaisu Salminen 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 

      
 


