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Hallituksen kokous 9/2022       Pöytäkirja 
 
Aika: 26.5.2022; klo 17.00 
Paikka: Teams -kokous 
 

Kokoukset 2022 
 

1/2022 2/2022 3/2022 4/2022 5/2022 6/2022 7/2022 8/2022 9/2022 

Kempe Riitta, pj. 
 

x x x x x x x x x 

Mäki-Arvela Sampsa, vpj. 
 

x x x x - x x x x 

Alasalmi Satu 
 

- - x** - - - - - x 
******** 

Hokka Antti 
 

x - x - - x x****** - - 

Kanko Jenna 
 

- x - - x**** x***** - x x 

Konttaniemi Niina 
 

x x x x x x x x x 

Loukkola Saara 
 

x* x x x x - x x - 

Paajanen Mikko 
 

- - x*** - - - - x******* x 

Salminen Kaisu 
 

- x x x x x - x - 

Waltari Noora 
 

x x x x x x x x x 

Läsnä yht. 
 

6/10 7/10 9/10 6/10 6/10 7/10 6/10 8/10 7/10 

*poistui klo 20.00 
** saapui 19.18 
*** saapui 19.19 
**** saapui 21.41 
***** saapui 21.10 
****** saapui 19.57 
******* saapui 18.50 
******** poistui 18.40 
 
1    Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Riitta Kempe avasi kokouksen klo 17.09.  
 
2    Kokouksen järjestäytyminen 
2.1 Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.  
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Noora Waltari ja Jenna Kanko. 
Pöytäkirja tarkastettava viikon kuluessa 2.6.2022 mennessä. 
 
  



 

www.vul.fi 

 @valjakkourheilu 

 

 

 

2.2 Esitetään että myönnetään kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus hallitukseen 2022–23 
valituille Tuomo Niittylahdelle ja Lauri Kiviojalle. 
 
Päätös: Esitys hyväksytään. 
 
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 7/10 hallituksen jäsenestä. 
 
4   Asialistan hyväksyminen 
Hyväksytään asialista muutoksitta. 
 
5   Edellisten kokousten pöytäkirjat 
Pöytäkirja 8/2022 valmis ja menossa allekirjoitukseen. 
 
6   IFSS:N GA:n valmistelu 
Käydään esityslistaa läpi ja kirjataan Suomen kanta asioihin. 
 
#1 Italia: IFSS:n puheenjohtajan toimikauden pituus 
Valtuutetaan kokousedustajat päättämään kanta kokouksessa. Suomi suhtautuu 
myönteisesti esitykseen. 
 
#2 Italia: Sähköpostijärjestelmän muuttaminen turvallisemmaksi ja 
allekirjoitusjärjestelmän luominen 
Valtuutetaan kokousedustajat päättämään kanta kokouksessa. Suomi suhtautuu 
myönteisesti esitykseen. 
 
#3 Latvia: IFSS:n hallituksen äänioikeus GA:ssa 
Valtuutetaan kokousedustajat päättämään kanta kokouksessa. Suomi suhtautuu 
myönteisesti esitykseen. 
 
#4 IFSS:n budjetin ylittyminen ja muutoksista päättäminen sähköpostipäätöksellä 
Valtuutetaan kokousedustajat päättämään kanta kokouksessa. Suomi suhtautuu 
myönteisesti esitykseen. 
 
#5 Latvia: Sähköposteihin pitää vastata kahden viikon sisällä 
Suomi ei kannata esitystä 
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#6 Latvia: Hallituksen tulee julkaista GA:ta koskevat esitykset vähintään kuukautta 
ennen jäsenmaille, jotta jäsenmaat voivat tehdä tarvittaessa vastaesityksen 
Valtuutetaan kokousedustajat päättämään kanta kokouksessa. Suomi suhtautuu 
myönteisesti esitykseen. 
 
#7 Ruotsi: Jäsenmaksun korottaminen 
Esitetään että korotetaan IFSS:n jäsenmaksua, jotta voitaisiin palkata IFSS:lle työntekijä. 
Valtuutetaan kokousedustajat päättämään kanta kokouksessa. Suomi suhtautuu 
myönteisesti esitykseen, mikäli korotus olisi oltava matalampi ja sisältää siirtymäajan. 
 
#8 Espanja: Rekikoiraeläinlääkäreille toimihenkilöstatus kilpailuihin (Vet Marshal) 
Valtuutetaan kokousedustajat päättämään kanta kokouksessa. Suomi suhtautuu 
myönteisesti rekikoiraeläinlääkärien koulutusta koskevaan esitykseen. Eläinlääkäripakkoa 
ei kuitenkaan haluta kisoihin, koska se nostaa liikaa kustannuksia. Lisäksi asian 
valmistelussa on huomioitava kansallinen lainsäädäntö, johon on todennäköisesti tulossa 
kilpailueläinlääkäreiden toimintaa koskevia muutoksia uuden eläinten hyvinvointilain myötä. 
 
#9 Norja: Mestaruuskilpailujen arvot 
MM-arvoa varten vähintään 10 kilpailijaa, vähintään 5 eri maasta. Junioriluokkien osalta 
säilyisi ennallaan. Suomi kannattaa kilpailijamäärän nostoa, mutta esittää että pidetään 
maiden määrä ennallaan. Valtuutetaan kokousedustajat päättämään lopullinen kanta 
kokouksessa. Esityksen tavoite on vähentää arvokisoissa järjestettävien luokkien 
lukumäärää. Lauri Kivioja laatii selvityksen mitkä luokat menettäisivät todennäköisemmin 
MM-arvon vaatimustason nostamisen myötä. 

 
#10 Arvokilpailujen järjestäminen 
Esitetään että IFSS valitsee ja akkreditoi tietyt kilpailupaikat, missä EM- ja MM-kilpailuja 
järjestetään. Uusia paikkoja testataan ensin world cup -kilpailujen kautta. Valtuutetaan 
kokousedustajat päättämään kanta kokouksessa. Suomi suhtautuu myönteisesti 
esitykseen. 
 
#11 Latvia: Kurinpito 
Esitetään muutoksia kurinpitolautakunnan kokoonpanoon. Lisätään henkilöitä kurinpitoon. 
Valtuutetaan kokousedustajat päättämään kanta kokouksessa. Suomi suhtautuu 
myönteisesti esitykseen. 
 
#12 Latvia: Esitetään että valitaan IFSS.n toimielimiin henkilöitä, joilla on aikaa 
tehtävän hoitamiseen 
Suomi ei kannata esitystä 
 
#13 Latvia:Tupakoinnin kieltäminen IFSS:n alaisissa tapahtumissa 
Suomi esittää, että tapahtumissa olisi erilliset tupakointialueet. 
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#14 Latvia: Kilpailijoiden kansallisuuden määrittäminen 
Suomi ei kannata esitystä 
 
#15 Latvia: IFSS:n alaisiin tapahtumiin osallistuvilta vaaditaan vakuutus, ettei koirat 
ole koskaan ketjussa tai sidottuna yli 3 h kerrallaan 
Suomi ei kannata esitystä. 
 
#16 Norja: Luokkien vähentäminen 
Perustettava työryhmä arvioimaan luokkia ja niiden tarpeellisuutta. Valtuutetaan 
kokousedustajat päättämään kanta kokouksessa. Suomi suhtautuu myönteisesti 
esitykseen. 
 
#17 Belgia: Nettisivujen päivittäminen 
Tuloksien ja kilpailujen päivittäminen nettisivuille. 
 
#18 Belgia: Jäsenliittojen kirjautuminen IFSS:n urheilijasivuille ja urheilijoiden 
tietojen valvominen  
Suomi ei kannata esitystä. 
 
#19 Hollanti: Uutiskirje ja tiedottaminen 
Esitetään että IFSS toimittaa jäsenmaille vähintään puolivuosittain jäsenkirjeen meneillään 
olevista asioista, tavoitteista ja niihin pääsemisestä. Suomi esittää, että nettisivujen 
päivittämistä aktivoidaan ja tiedotus toimii siellä. Toivotaan myös aikaa siihen, että mailla on 
aikaa laatia oma tiedotus ennen kuin asiat julkaistaan nettisivuilla. Isoimmat/tärkeimmät 
asiat sähköpostitiedotuksena jäsenmaille. 
Valtuutetaan kokousedustajat päättämään kanta kokouksessa. Suomi suhtautuu 
myönteisesti esitykseen. 
 
#20 Hollanti: Näkyvyys ja lajin esille tuominen 
IFSS ei hanki lajille ja tapahtumille näkyvyyttä. Valtuutetaan kokousedustajat päättämään 
kanta kokouksessa. 
 
#21 Hollanti: Miksi arvoikilpailuja ei päätetä aiemmin? 
Toivotaan että tieto arvokilpailuista ja paikoista olisi tiedossa jo 2 vuotta ennen kilpailuja. 
 
#22 Norja: 1–4 koiran pulkkahiihto poistetaan kilpailusäännöistä 
Suomi kannattaa esitystä 
 
#23 Norja: Osallistumissäännöt 
Esitetään että kilpailijoita voidaan vaihtaa joukkueenjohtajien kokoukseen saakka. Suomi 
esittää, että vain sairastapauksissa voidaan vaihtaa. 
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#24 Belgia: IFSS:n ja WSA:n yhteistyö 
Onko yhteistä ohieistusta osallistumisesta ja maapaikoista. Suomi toivoo myös parempaa 
viestintää ja ennakko-ohjeistusta. 
 
#25 Belgia: Urheilijoiden lähettäminen WSA:n kilpailuihin 
Suomi toivoo myös parempaa viestintää ja ennakko-ohjeistusta. Ohjeistus siihen miten 
urheilijat valitaan. 
 
#26 Hollanti: WSA:n ja IFSS:n yhteistyön selkiyttäminen 
Suomi toivoo myös parempaa viestintää ja ennakko-ohjeistusta. 
 
#27 Belgia: Kilpailijoiden rekisteröinnin yhtenäistäminen IFSS:n ja WSA:n kilpailuihin 
Ilmoittautumisen yhtenäistäminen. Suomi toivoo myös parempaa viestintää ja ennakko-
ohjeistusta. 
 
#28 Belgia: IFSS:n ja WSA:n yhteistyön jatkuminen ja tiedottaminen ajoissa 
Suomi toivoo myös parempaa viestintää ja ennakko-ohjeistusta. 
 
#29 Italia: Rüdiger Bartelin hyllyttäminen 
Valtuutetaan kokousedustajat päättämään kanta kokouksessa. 
 
#30 Hollanti: Rüdiger Bartelin eroamisesta tiedottaminen ja siihen johtaneista syistä 
kertominen 
Valtuutetaan kokousedustajat päättämään kanta kokouksessa. 
 
#31 Italia: Italian jäsenjärjestön vaihtaminen 
Suomi kannattaa esitystä. 
 
#32 Strategia 
Suomi hyväksyy strategiaesityksen lisäyksellä, että tiedotuksen ja viestinnän parantaminen 
on yksi strategian tavoite. 
 
Kilpailusääntöjen hyväksyminen 
Suomi hyväksyy kaikki sääntömuutosesitykset ja valtuuttaa kokousedustajat päättämään 
Suomen kannan kokouksessa. 
 
Kysytään, onko Eeva Äijälä käytettävissä jatkamaan Vice President of Sportin tehtävässä. 
 
Suomi kannattaa WSA:n koejäsenyyden jatkamista. 
__________________________________________________________________ 
 
Satu Alasalmi poistui klo 18.40 
__________________________________________________________________ 
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7   Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous pidetään uuden hallituksen järjestäytymiskokouksena kesäkuussa. 
 
8   Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.57. 
 

 

 

 

 
 
______________________  ______________________ 

Riitta Kempe    Niina Konttaniemi  

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

______________________  ______________________ 

Noora Waltari   Jenna Kanko 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 
 


