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Hallituksen kokous 11/2022   Pöytäkirja 
 
Aika: ke 3.8.2022; klo 18–21 
Paikka: Teams -kokous 
 

 
Kokoukset 2022 
 

10/2022 11/2022 

Kempe Riitta, pj. 
 

x x 

Mäki-Arvela Sampsa, vpj. 
 

x x 

Alasalmi Satu 
 

x* x 

Hokka Antti 
 

x** x 

Kanko Jenna 
 

- - 

Kivioja Lauri 
 

x x 

Konttaniemi Niina 
 

x x 

Loukkola Saara 
 

x*** x 

Niittylahti Tuomo 
 

x x 

Waltari Noora 
 

x x**** 

Läsnä yht. 
 

9/10 9/10 

*saapui 18.08 
**saapui 18.10 
***saapui 19.20 
**** poistui 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 Satu Alasalmi ja Lauri Kivioja. 
Pöytäkirja tarkastettava viikon kuluessa 10.8.2022 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 
Pöytäkirja 10/2022 on allekirjoitettavana. 
 
6   Sähköpostipäätökset 
Ei sähköpostipäätöksiä. 
 
7    Podcast rekikoiraharrastuksesta 
Podcastin tavoitteena on tuottaa kokemukseen pohjautuvaa tietoa rekikoirien 
treenaamisesta, eri kilpailumuodoista, koirien koulutuksesta, ravinnosta, lihashuollosta ym. 
haastattelemalla lajin konkareita. Projektin vetäjänä ja houstaajana toimii Pauliina Mäki, 
joka tekee myös äänitykset, tallennukset ja editoinnit eli hän toimii koko podcastin 
sisällöntuottajana sekä vastaa kustannuksista. Jaksot tulevat aluksi kuunneltaviksi ilmaisiin 
palveluihin kuten Spotify:hin ja mahdollisesti Applen podcast -alustalle. Mikäli podcastista 
tulee suosittu, se siirtyy podcastin PodMe -alustalle, jolloin podcast on maksumuurin 
takana. 
 
Esitetään, että VUL lähtee podcastin yhteistyökumppaniksi ja sitoutuu alkuvaiheessa 
mainostamaan podcastia Valjakkourheilulehdessä, VUL:n nettisivuilla ja/tai sosiaalisessa 
mediassa. VUL:n puolelta hanketta esitetään PR- ja mediatoiminnan vastuualueen 
hoidettavaksi: sopimusten neuvottelu ja laatiminen, hankkeen seuranta ja mahdolliseen 
ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuminen. 
 
Päätös: Podcastin tekemistä varten nimetään ohjausryhmä, joka käy ennakkoon läpi 
aihealueet, kysymykset sekä haastateltavat henkilöt sekä hoitaa sopimusasiat. 
Ohjausryhmään kuuluvat VUL:n edustajat Noora Waltari ja Saara Loukkola sekä Pauliina 
Mäki. Ohjausryhmä toimii itsenäisesti. VUL lähtee tukemaan Podcastia mainostamalla sitä 
omilla nettisivuillaan, sosiaalisessa mediassa sekä Valjakkourheilulehdessä, jos esitetty 
toimintatapa sopii Pauliina Mäelle. 
 
8   LIsenssivakuutuksen hinta 
Esitys: Hallituksen tehtävä on päättää, siirretäänkö vakuutusyhtiön tekemä 
vakuutusmaksujen korotus lisenssivakuutuksen hintaan kaudelle 2022–2023. 
Vakuutusyhtiö on korottanut lisenssivakuutuksen hintaa viime vuodesta 124,45 eurolla. 
Kuluvalla kaudella lisenssejä on ollut hankittuna 440 kpl. Tälle määrälle vakuutuksen 
hinnan korotus on 0,28 euroa / lisenssi. Vakuutuksen osuus lajilisenssistä on ollut 25,55 
euroa. Kilpailukohtaiset vakuutusmaksut ovat olleet 10,55 ja 35,55 euroa.  
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Esitetään, että lajilisenssin uusi hinta vakuutusyhtiön tekemän korotuksen perusteella olisi 
25,83 euroa kaudella 2022–2023 ja että uudet kilpailukohtaiset vakuutusmaksut olisivat 
10,83 € ja 35,83 € kaudella 2022–2023. 
 
Päätös: Hyväksytään korotus lisenssivakuutuksen hintaan kaudelle 2022–2023 esityksen 
mukaisesti. 
 
9   Joukkueenjohtajan nimeäminen IFSS:n sulanmaan EM-kilpailuihin 2022 Saksan 
Leipaan ja aikatalu joukkueen nimeämistä varten 
 
Esitys: Esitetään että joukkueenjohtajaksi nimetään Kari Tolkkila. Asiaa on kysytty ja Kari 
on suostunut tehtävään. 
 
Urheilijoita pyydetään ilmoittamaan halukkuutensa lähteä EM-kilpailuihin ja luokka/luokat 
missä aikoo kilpailla 19.9. klo 23.00 mennessä. 
 
Muut päivämäärät: 
 
1.9.2022 urheilijoiden tulee maksaa DID VUL:lle EM-kilpailua ja world cupin kilpailuja 
varten. 

Oct 1: Ordinary registration 

• – Registration of number of qualified drivers, including those who were pre 
selected by IFSS (If possible register with names and DID-no.) 

• – Ordinary entry fees paid for total number of entries. 

Oct 8: Registration of late entries (subject to the approval of the IFSS) 

• – Latest date to register number of qualified drivers. 
• – Double entry fees paid for late entries. 
• – All registration and payment received after Oct 1 will be considered late 

entries. 
• – All late entries must pay double the entry fee. No late entries will be 

accepted after Oct 8. 

Oct 24: Names and DID-no. (muuttunut 15.10. -> 24.10.) 

• – Latest day to register names and DID-no. 
• – Names and DID-no. received after Oct 24, will not be accepted as entries. 
• – Individual names of the relay team members shall be provided to the Race 

Marshal at the Team Leader meeting on Saturday afternoon. 

Päätös: Kari Tolkkila nimetään joukkueenjohtajaksi. 
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10   Juokse koiran kanssa päivän mainostaminen ja seurojen kannustaminen 
tapahtumien järjestämiseen 
Esitys: Laaditaan suunnitelma tapahtumapäivän mainostamiseksi. Juokse koiran kanssa -
liikuntapäivä on syyskuun ensimmäinen sunnuntai 4.9.2022. Jenna Kanko ja Tuomo 
Niittylahti - aikuis- ja harrasteliikunta sekä Noora Waltari ja Saara Loukkola - viestintä 
ottavat asian hoitaakseen ja innostavat seuroja luomaan tapahtumia. 
 
11   Muut esille tulevat asiat (Ei päätettäviä) 

• Katsaus kilpailukalenteri Talvi 2023 ja kevät 2023. Kilpailutoimikunta on saanut 
määräaikaan mennessä 9 kisahakemusta. Kilpailukalenteri valmistellaan elokuun 
loppuun mennessä. 

• IFSS:n EM kisoissa Saksassa on RNB-luokat, joten RNB-valjakoilla on 
mahdollisuus osallistua kisaan VUL:n maajoukkueessa. WSA:n MM-kisat ovat 
samana viikonloppuna Belgiassa. 

• Vanhat valjakkourheilu -lehdet nettiin. Satu jatkaa projektin vetämistä. Vuosikertoja 
julkaistaan vähitellen. 

• Vetoa valjakkohiihtoon dokumentti tullut luettavaksi ja kommentoitavaksi. SPKL:n 
jäsenseurojen pitää lähettää sääntömuutosehdotukset SPKL:n hallitukselle 1.9. 
mennessä.  

• Tuomariseminaari on su 4.9.2022. 
_________________________________________________________ 
 
Noora Waltari poistui 19.20 
_________________________________________________________ 
 
12   Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous pidetään Teams -kokouksena 7.9.2022; klo 18–21. 

 
Alustavasti kokouspäiväksi on sovittu kuun ensimmäinen keskiviikko klo 18–21. 
7.9., 5.10., 17.10.(MAJO), 2.11., 7.12., 4.1., 1.2., 1.3., 5.4., 3.5. 
 
13   Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.37. 
 

 
______________________  ______________________ 

Riitta Kempe    Niina Konttaniemi  

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

______________________  ______________________ 

Satu Alasalmi   Lauri Kivioja 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 


