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Hallituksen kokous 10/2022   Pöytäkirja 
 
Aika: su 26.6.2022; klo 18.00 
Paikka: Teams -kokous 
 

 
Kokoukset 2022 
 

10/2022 

Kempe Riitta, pj. 
 

x 

Mäki-Arvela Sampsa, vpj. 
 

x 

Alasalmi Satu 
 

x* 

Hokka Antti 
 

x** 

Kanko Jenna 
 

- 

Kivioja Lauri 
 

x 

Konttaniemi Niina 
 

x 

Loukkola Saara 
 

x*** 

Niittylahti Tuomo 
 

x 

Waltari Noora 
 

x 

Läsnä yht. 
 

9/10 

*saapui 18.08 
**saapui 18.10 
***saapui 19.20 
 

1   Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Riitta Kempe avasi kokouksen klo 18.00.  
 
2   Kokouksen järjestäytyminen 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.  
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tuomo Niittylahti ja Sampsa Mäki-
Arvela. 
Pöytäkirja tarkastettava viikon kuluessa 3.7.2022 mennessä. 
 

3   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Liittohallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä 
ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet liittohallituksen jäsenistä 
osallistuu kokoukseen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
Paikalla 9/10 hallituksen jäsenestä. 
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4   Asialistan hyväksyminen 
Hyväksytään asialista muutoksitta. 
 
5   Edellisten kokousten pöytäkirjat 
Pöytäkirjat 8/2022 ja 9/2022 ovat allekirjoitettavana. 
______________________________________________________ 
 
Satu Alasalmi ja Antti Hokka saapuivat 
______________________________________________________ 
 
6   Toimikuntajako 
Toimikunnat toteuttavat vuoden 2022 ja 2023 toimintasuunnitelmia sekä Opetus- ja 
Kultturiministeriön (OKM) valtionavustushakemukseen kirjattuja suunnitelmia ja tavotteita. 
Toteutuneet tulokset arvioidaan ja raportoidaan vuosikertomukseen sekä OKM:lle 
annettavaan selvitykseen. 
 
Toimikunta   Vastaava 
Sihteeri   Niina Konttaniemi 
Liiton ja hallituksen sihteerin tehtävät. Yhteyshenkilö jäsenistölle, vastaa liiton toimistosta ja 
postiliikenteestä. Hyvä hallinto -vastuullisuusohjelma. 
 
Taloudenhoitaja  Kaisu Salminen, pj, vpj, sihteeri 
Reskontra, tilinpäätös ja varojen valvonta. 
 
Lasten ja nuorten liikunta  Jenna Kanko, Tuomo Niittylahti 
Lasten ja nuorten valjakkourheilun kehittäminen ja koordinoiminen 3-18 -vuotiaille. 
Yhteistyö seurojen vastaavien toimintojen kanssa. 
 
Aikuis- ja harrasteliikunta  Jenna Kanko, Tuomo Niittylahti 
Aikuisten harrastajien ohjaaminen harrastajasta urheilijaksi, sekä edistää harrasteluokkien 
järjestämistä. Yhteistyö seurojen vastaavien toimintojen kanssa. Seuratuen koordinoiminen. 
 
Kilpailutoiminta Sampsa Mäki-Arvela, Tuomo Niittylahti, Lauri 

Kivioja 
Kilpailukalenteri 
 
Huippu-urheilu  Niina Konttaniemi, Lauri Kivioja, Saara Loukkola 
Maajoukkueasiat ja kansainvälisten kilpailuasioiden hoitaminen. Lisäksi Jenna Kanko 
suunnittelee maajoukkueen leiritoimintaa. 
 
Tuomaritoiminta  Riitta Kempe 
Tuomareiden koulutus, kilpailusäännöt. 
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Kehittämistoiminta  Lauri Kivioja, Satu Alasalmi 
Vastaanottaa ja tunnistaa kehittämisehdotuksia. 
 
Viestintä & PR- ja mediatoiminta 
Liiton viestinnän kehittäminen ja koordinointi: Noora Waltari, Saara Loukkola 
Liiton toimisto: Niina Konttaniemi 
 
Liiton edustaminen julkisissa yhteyksissä ja medialle: pj Riitta Kempe, vpj Sampsa Mäki- 
Arvela 
 
Valjakkourheilu-lehti, lehden toimittaminen: Niina Konttaniemi, Noora Waltari 
 
Talous   pj Riitta Kempe, vpj Sampsa Mäki-Arvela 
Taloudellisen kokonaistilanteen arvioiminen ja kehittäminen. 
 
Yhteistyökumppanit  Antti Hokka, Tuomo Niittylahti 
Liiton vastikkeellisen yritysyhteistyön kehittäminen. 
 
Antidopingtoiminta ja ottelumanipulaatio  Aija Mäkiaho 
Yhteistyö SUEK:n kanssa, antidoping-koulutus ja valistaminen. Näytteenotto koirilta. 
 
Eläinten hyvinvointi  Riitta Kempe 
Urheilijoiden ja kilpailujärjestäjien ohjeistaminen eläinten hyvinvointiin liittyen. 
Ymäristovastuullisuusohjelma Sampsa Mäki-Arvela ja Riitta Kempe. 
 
Kurinpito   Satu Alasalmi 
Liiton kurinpitosääntöjen valvominen. Härinnänesto- ja kurinpito / Turvallinen 
toimintaympäristö vastuullisuusohjelma. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo 
vastuullisuusohjelma. 
 
Koulutus   Saara Loukkola, Riitta Kempe 
Liiton koulutustoiminnan organisointi ja koordinoiminen. 
______________________________________________________ 
 
Saara saapui 19.20. 
______________________________________________________ 
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7   Sähköpostipäätökset 
7.1 Jämin sulanmaan SM-kilpailun päivittäminen SOC-kilpailuksi ja lisäksi World cup 
-kilpailuksi 

Esitys: Esitetään hyväksyttäväksi Jämin SOC -kisahakemusta sekä liitettä seuraavilla 
muutoksilla. 

Liitteen kohdista 

• SOC-kilpailussa noudatetaan A-, C-, B-koirajakoa, jossa B-koiriin kuuluvat rekisteröidyt 
koirarodut poislukien seisovat lintukoirat, siperianhuskyt ja dobermannit, C-koiriin kuuluvat 
siperianhuskyt ja dobermannit ja A-koiriin muut koirat sekä rekisteröidyistä roduista seisovat 
lintukoirat. * 

Päätökset: 

1) Hyväksytään, mutta kohta päivitetään vastaamaan tulevaa SOC-sääntöä 

• järjestävä seura on oikeutettu saamaan Valjakkourheilijoiden liitolta tappiotakuun 
järjestelyiden välttämättömien ja kohtuullisina pidettävien kulujen osalta 

*Luokkajako muuttunut SOC-sääntöjen lopullisessa versiossa. 

2) Etukäteen haettua tappiotakuuta ei hyväksytä. Jos tapahtuman tuotto jää 
negatiiviseksi voidaan avustusta hakea erikseen Valjakkourheiluliitolta seuratuen 
muodossa.  

Äänestys (äänestysaikaa jatkettiin): KYLLÄ 6 ääntä, TYHJÄÄ 4 ääntä.  

3) Liitto puoltaa kilpailun hakemista World Cup -kilpailuksi. 

 
8   Johtamisen kompassi -koulutus 
Johtamisen kompassin jaksoille voi osallistua joustavasti, yhteen aiheeseen kerrallaan. Voit 
vuonna 2022–2023 osallistua jokaiseen aiheeseen tai osallistua vain valitsemillesi jaksoille. 
Jokaiselle jaksolle otetaan mukaan 20 ensiksi ilmoittautunutta. Olympiakomitea kustantaa 
Johtamisen kompassin jäsenjärjestöilleen. Jokaisen aiheen osalta perimme kuitenkin 
osallistumismaksun 100 € per aihe / koulutusjakso. Jokaisen aihekokonaisuuden tarkka 
ohjelma julkaistaan lähempänä ja sisällöt muokkautuvat urheiluyhteisön tarpeiden 
mukaisesti. 
 
Esitys: Toimintasuunnitelma 2022, #5 Järjestötoiminta. Tavoite hyvän hallinnon 
kehittäminen. OKM:lle luvattuihin vuoden 2022 tavoitteisiin sisältyy järjestötoiminnan 
johtamisosaamisen vahvistaminen. Johtamisosaamisen kehittämiskuluihin on budjetoitu 
800,00 € vuodelle 2022.  
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Esitetään, että vpj on seuraava, joka aloittaa johtamiskoulutuksen.  
 
Päätös: Hyväksytään että vpj Sampsa Mäki-Arvela saa osallistua koulutuksiin 2022–2023. 
 
9   Jämi SOC 2022 -kilpailun kilpailumainoksen toteutus 
Alustus: liitto on sitoutunut tekemään englanninkieliset mainokset jaettavaksi Pohjoismaihin. 
Kysely muihin Pohjoismaihin täytyy myös tehdä, haluavatko omat logot tms. mainokseen. 
 
Esitän mainoksen laadintaa liiton mainostuotannon avulla, mainoksen tekijä voi olla 
yhteydessä suoraan järjestävän seuran kanssa tietojen ja mainoksessa esille tulevien 
asioiden suhteen. 
 
Päätös: Katri Loukusaa pyydetään laatimaan mainos ja seura (L-SVU) toimittaa tarvittavat 
materiaalit. Seuran yhteyshenkilönä toimii Sampsa Mäki-Arvela. 
 
10   Muut esille tulevat asiat 

• Liiton tilien, Efinan ja Suomi.fi:n hallintaan ei tänä vuonna tarvi tehdä muutoksia. 
Myös liiton nimenkirjoitusoikeudet pysyvät tulevalla kaudella ennallaan. 

 

• VUL-netin pääsivun talvisen kuvan päivitys syyslajien kuvaan. Jatkossa syyskuvat 
voisi vaihtaa 1.6. ja talvikuvan 1.12. 

 

• Uuden hallituksen yhteystietojen ja toimikuntien päivitys VUL.n nettiin. 
 

• SOC-säännöt ovat valmiit, lisätty VUL:n nettiin ja lähettetty Ruotsiin, IFSS:n 
kilpailusäännöt on päivitetty suomeksi ja ne lisätään VUL:n nettiin, kun ne on 
oikoluettu. 

 

• SOC-kilpailun tappiotakuuasia 
 

• IFSS GA 2022: Liiton pj ja vpj osallistuivat etänä pidettävään kokoukseen. 
Pohjoismailla yhteinen “back stage” kokouksen aikana. Suurin osa IFSS:n 
toimikunnista oli toimittanut vuosiraportin, mutta eivät kaikki. Muun muassa 
kurinpitotoimikunnan raportti puuttui. Vuosikertomus ja toimitetut raportit sekä 
tilinpäätös hyväksyttiin ja IFSS:n hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. Kokous 
hyväksyi IFSS:n budjetin seuraaville kahdelle vuodelle sekä strategian vuosille 
2022–2032. IFSS:n keskeinen tehtävä on olla valjakkourheilun ylin kattojärjestö 
maailmassa, jonka vastuulla on valjakkourheilun kehittäminen. IFSS vastaa 
kilpailusääntöjen hyväksymisestä, myöntää arvokilpailut, noudattaa KOK:n hyvän 
hallinnon perusperiaatteita ja vastuullisuusohjelmia, sitoutuu WADA:n toimintaan 
sekä palvelee jäsenjärjestöjään sitoutuen läpinäkyvään ja avoimeen viestintään. 
Keskeisiä strategisia tavoitteita ovat mm.: kansainvälisen olympiakomitean 
tunnustus, tukea jäsenjärjestöjen pääsyä kunkin maan olympiakomitean jäseneksi, 
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yhteistyö GAISF:n ja AIMS:n kanssa, laadukkaat arvokilpailut, palkallisen 
työntekijän rekrytointi ja nuorten valjakkourheilijoiden määrän lisääminen. Kokous 
hyväksyi kilpailusääntöjä koskevat muutokset sekä IFSS:n uudet kurinpitosäännöt. 
Kilpailuluokan MM-arvon kriteeriä tiukennettiin niin, että luokkaan vaaditaan 
vähintään 10 osallistujaa 5 eri maasta. Lisäksi arvokisojen ohjelmasta poistettiin 4-
koiran pulkkaluokka ja kilpailuluokkien vähentämiseksi on jo perustettu toimikunta. 
Muut esitykset eivät menneet läpi tai ne päätettiin viedä toimikuntien 
valmisteltavaksi. IFSS:n ja WSA:n neuvottelut yhteistyöstä jatkuvat seuraavat 2 
vuotta, mutta molemmilla liitoilla on omat erilliset arvokilpailunsa eli IFSS:n & WSA:n 
yhteisiä arvokisoja ei järjestetä ainakaan seuraavan kahden vuoden aikana. 
Seuraavissa IFSS:n arvokilpailuissa (EM 2022 ja MM 2023) on RNB-luokat yleisen 
luokan lisäksi. 

 
11   Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous pidetään Teams -kokouksena ke 3.8.2022; klo 18–21. 
Alustavasti kokouspäiväksi on sovittu kuun ensimmäinen keskiviikko klo 18–21. 
3.8., 7.9., 5.10., 17.10.(MAJO), 2.11., 7.12., 4.1., 1.2., 1.3., 5.4., 3.5. 
 
12   Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.44. 
 
 

 

 

 

 
 
______________________  ______________________ 

Riitta Kempe    Niina Konttaniemi  

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

______________________  ______________________ 

Tuomo Niittylahti   Sampsa Mäki-Arvela 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 
 

 


