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Hallituksen kokous 14/2022   Pöytäkirja 
 
Aika: 5.10.2022; klo 18–21 
Paikka: Teams -kokous 
 

 
Kokoukset 2022 
 

10/2022 11/2022 12/2022 13/2022 14/2022 

Kempe Riitta, pj. 
 

x x x x x 

Mäki-Arvela Sampsa, vpj. 
 

x x x x x^^^ 

Alasalmi Satu 
 

x* x - x - 

Hokka Antti 
 

x** x - x - 

Kanko Jenna 
 

- - - x x^ 

Kivioja Lauri 
 

x x x x x^^ 

Konttaniemi Niina 
 

x x x x x 

Loukkola Saara 
 

x*** x - - x 

Niittylahti Tuomo 
 

x x - x***** x 

Waltari Noora 
 

x x**** x x x 

Läsnä yht. 
 

9/10 9/10 5/10 9/10 8/10 

*saapui 18.08 
**saapui 18.10 
***saapui 19.20 
**** poistui 19.20 
***** saapui 19.00 
^ saapui 18.17 
^^ poistui 21.10 
^^^ poistui 21.15 
 

 
1    Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Riitta Kempe avasi kokouksen klo 18.02.  
 
2    Kokouksen järjestäytyminen 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sampsa Mäki-Arvela ja Lauri Kivioja. 
Pöytäkirja tarkastettava viikon kuluessa 12.10.2022 mennessä. 
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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 8/10 hallituksen jäsenestä.  
 
4   Asialistan hyväksyminen 
Hyväksytään asialista muutoksitta. 
 
5   Edellisten kokousten pöytäkirjat 
Pöytäkirjat 12/2022 (ei päätösvaltainen kokous) ja 13/2022 on allekirjoitettu. 
 
6   Sähköpostipäätökset 
Ei sähköpostipäätöksiä. 
____________________________________________________________________ 
 
Jenna saapui kokoukseen 18.17. 
____________________________________________________________________ 
 
7   Maajoukkuevalinnat Saksan Leipaan 
 
7.1 Henkilökohtaiset matkat 
Esitys: Esitetään että hallitus arvioi mahdollisuuden nimetä liitteessä 1 esitetyt urheilijat jo 
nyt Saksan maajoukkueeseen. Liitteessä on esitetty myös ne valinnat, jotka tehdään joka 
tapauksessa vasta 17.10. kokouksessa SM-kilpailun jälkeen. Luokat, joita nyt tarkastellaan 
ovat: DBM, DS1M, DS1MM, DS1WM, DCWJ, DS1J ja DCM. 
 
Lisäksi päätettäväksi maksetaanko kolme myönnettyä lisämaapaikkaa eli onko 
ilmoittautuneilla urheilijoilla mahdollisuus menestyä niin että lisämaapaikat ovat tarpeen. 
Yksi urheilija on ilmoitettu jo PreSelected -valittuna. 
 
Päätös: Käydään kaikki ilmoittautuneet läpi ja nimetään ne urheilijat, joille myönnetään B-
maajoukkuepaikka Saksan EM-kilpailuihin jo näillä näytöillä. Lisämaapaikkoja ei makseta, 
joten jokaiseen luokkaan on jaossa korkeintaan 3 maapaikkaa. 
 
Tero Mäkinen äänestys 1 ei / 6 kyllä 

7.2 Viestijoukkue 
Esitys: Ennakkoilmoittautumisen määräaikaan mennessä viestijoukkueeseen on 
ilmoittautunut 1 urheilija DB-osuudelle. DC- ja DS1-osuuksille ei ollut tullut ilmoittautumisia. 
DC- ja DS1-osuuksille on tullut halukkuuksia tämän jälkeen suoraan VUL:n hallituksen 
jäsenille. 
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Mikäli lykkäämme viestijoukkueen ilmoittamisen päätöstä seuraavaan kokoukseen, on suuri 
vaara, että viestijoukkueeseen halukkuutensa ilmoittaneet urheilijat varaavat majoituksen 
päättymään ja paluumatkat alkamaan henkilökohtaisen kilpailun jälkeen. Mikäli näin 
tapahtuu niin Suomella ei ole viestijoukkuetta. DB- ja DS-luokat päättyvät perjantaina, DC 
luokka lauantaina ja viesti on sunnuntaina. 

Esitys: Päätetään ilmoittaa EM-kilpailuihin 2022 Leipaan Suomen viestijoukkue. 
Viestijoukkueen kokoonpanoon ovat alustavasti lupautuneet olevan käytettävissä Tuomas 
Kotinurmi, Tuomas Notko ja Pekka Niemi. 

Päätös: Ilmoitetaan viestijoukkue Em-kilpailuihin Saksan Leipaan. 

8   Facebookin maksetut julkaisut 
Esitys: Esitetään mediatiimin toimintaan alla olevia uudistuksia. 
 
8.1 Valtuutetaan hallituksen jäsen myymään mainosnäkyvyyttä Saksan ja Ranskan 
arvokilpailujen livelähetyksiin. Sovitaan tarjottavan paketin sisältö etukäteen 100–1000 €. 
 
Päätös: Valmistellaan asiaa lisää ja jatketaan käsittelyä tarvittaessa.  
 
8.2 Näillä rahoilla rahoitetaan mediatiimin palkkiota sekä maksettuja Facebook-julkaisuja. 
Tavoite on lisätä livelähetysten näkyvyyttä entisestään, jotta mainostuloilla voitaisiin 
rahoittaa tulevaisuudessa urheilijoita. Julkaisujen mainostamiseen 100 € ja mediatiimille 
sen ylimenevä osuus verolliseksi palkkioksi. Kulukorvaukset tulevat normaalisti entiseen 
tapaan. 
 
Päätös: Sijoitetaan 100 € Facebook-mainostamiseen syksyn EM-kilpailujen osalta. 
 
8.3 Kisakalenterin mainostus maksetulla julkaisulla kahdesti vuodessa Facebookissa. 
 
Päätös: Valmistellaan asiaa lisää ja jatketaan käsittelyä tarvittaessa. 
 
8.4 Seurat voisivat saada rahoitusta Facebook-mainostukseen VUL:lta kuittia vastaan tai 
lähettää VUL:lle mainoksen kisasta ja VUL julkaisee sen maksettuna julkaisuna. Budjetti 50 
€ / kilpailu. Tavoite kannustaa seuroja järjestämään VUL:n alaisia kilpailuja. Jos järjestää 
enemmän kilpailuja (väh. 4), voi saada tuplana summan / kilpailu. Budjetointi vuodelle 
2023. 
 
Päätös: Valmistellaan asiaa lisää ja jatketaan käsittelyä tarvittaessa. 
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9   Nuorten valjakkourheiluleiri Kontiolahdella  
Esitys: Esitetään pidettäväksi 16.–18.12. Kontiolahdella valjakkourheiluleiri.  Pääpainona 
hiihto + koirahiihto. Ohjelmassa koirahiihto treenejä, tekniikkaa, luentoja harjoittelusta. 
 
Päätös: Liitto kustantaa nuorille hiihtolipun kolmelle päivälle, ruokailut ja ohjelman. Leiri on 
ilmainen alle 23-vuotiaille nuorille. Majoitukset maksetaan itse. Pyydetään mainos Katri 
Loukusalta.  
 
10   Tuomarioikeudet 
Rami Kurikka (Imatra) luopui tuomarioikeuksistaan 29.8.2022 sähköpostilla tehdyllä 
ilmoituksella. 
 
Teemu Kaivola on ilmoittanut puheenjohtajalle 2.10.2022 luopuvansa 
tuomarioikeuksistaan.  
 
Esitys: Vahvistetaan Rami Kurikan ja Teemu Kaivolan tuomarioikeuksien poisto. Kiitämme 
tuomareita Kurikka & Kaivola valjakkourheilun hyväksi tehdystä työstä. 
 
Päätös: Vahvistetaan Rami Kurikan ja Teemu Kaivolan tuomarioikeuksien poisto. 
Lähetetään pieni kiitoslahja molemmille. 
_______________________________________________________________________ 
 
Saara Loukkola poistui kokouksesta 19.50., palasi 20.10. 
_______________________________________________________________________ 
 
11   Osallistuminen SM-kilpailuun ilman voimassa olevaa kilpailulisenssiä 
Katri Grönlund osallistui 24. - 25.9.2022 Virpa SM 2022 -sulanmaan kilpailun  
koirajuoksu -luokkaan Oulun Virpiniemessä. 
 
Kilpailun jälkeen selvisi, ettei Grönlundilla ollut voimassa olevaa lisenssiä kilpailun aikana.  
Grönlundilla on aikaisempaa kilpailukokemusta ja hänen voidaan katsoa olleen tietoinen 
siitä, että kilpailuissa urheilijalla tulee olla voimassa oleva lisenssi.  
 
Kilpailun tuomari Eeva Äijälä toi tuomariraportissa esille, että “Kilpailun järjestäjän olisi 
pitänyt tarkistaa kilpailijoiden lisenssit huolellisemmin. Myös kilpailijoiden tulisi olla 
huolellisempia ja varmistaa että kaikki osallistumisvaatimukset täyttyvät. 
Kilpailun järjestäjä on jo tehnyt omalta osaltaan korjaavia toimenpiteitä varmistaakseen että 
tällainen ei pääse toistumaan jatkossa heidän järjestämissä kisoissa.” 
 
VUL Kurinpitotoimikunta on lähettänyt sähköpostitse 28.syyskuuta kirjalliset selvityspyynnöt 
kilpailun järjestäneelle Oulun Palveluskoirayhdistys ry:lle, tuomari Eeva Äijälälle sekä 
urheilija Katri Grönlundille. Kaikki tahot ovat vastanneet selvityspyyntöön.  
Hallituksen jäsenten on mahdollista tutustua jokaisen tahon selvitykseen 
kokonaisuudessaan ennen asian käsittelyä. 
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Alla selvitysten oleelliset asiat tiivistelmänä 
 
Tuomari: Kilpailua edeltävällä viikolla tuomari käynyt huolellisesti läpi kilpailupäällikön 
kanssa tarkistettavat asiat useampaan kertaan painottaen muun muassa sitä, millainen 
lisenssi kilpailijalla tulee olla voimassa ja että jokaisen lisenssi on tarkistettava.  
Tuomari oli lisäksi ohjeistanut lisenssilistan tilaamisesta VUL:n toimistosta ja kilpailupäivän 
aamuna tiedustellut järjestäjältä onko kaikki kunnossa saaden myöntävän vastauksen. 

 
Järjestäjä: Kilpailun sivulla on ollut maininta lisenssivaatimuksesta.  
Lisäksi ilmoittautumislomakkeessa on ollut lisenssiä koskien ohjeistava tekstiosa, jonka 
yhteydessä urheilijalta on myös tiedusteltu lisenssin voimassaolosta.  
Katri Grönlund on ilmoittautumislomakkeessa vastannut, että hänellä on voimassa oleva 
kilpailulisenssi. 
Ilmoittautumislomakkeessa on lisäksi erikseen tiedusteltu, tarvitseeko urheilija erillistä 
kilpailukohtaista vakuutusta, johon Grönlund on vastannut kieltävästi.  
Kilpailupäällikkö on ohjeistanut talkoolaiset tarkistamaan kilpailijoilta lisenssit ja ne on 
ilmoittautumisen yhteydessä tarkistettu. 
 
Urheilija: Grönlund kertoo olevansa täysin tietoinen siitä, että kilpailuissa hänellä tulee olla 
voimassa oleva lisenssi. Hän oli ennakkoon ajatellut esittävänsä lisenssin SuomiSport -
sovelluksella kilpailupäivän aamuna, mutta häneltä ei tarkistettu lisenssin voimassaoloa. 
Maajoukkueeseen pyrkimyksen vuoksi Grönlund on ostanut DID-lisenssin, joka on ollut 
voimassa kilpailun aikana. Urheilijalle oli jäänyt vuoden 2018 maajoukkueajalta muistikuva, 
että DID-lisenssi sisältää automaattisesti kilpailulisenssin Suomen kilpailuihin.  
Urheilija korostaa, ettei hän ole tahallisesti laiminlyönyt lisenssin ostamista ja että kilpailun 
aikana hänellä on ollut voimassa myös oma henkilökohtainen kattava vakuutus. 
 
Kurinpitotoimikunnan huomautus yllä olevaan järjestäjän selvitykseen; tuomari Eeva Äijälä 
on omassa selvityksessään tuonut esille, että kilpailupäällikkö on ollut suurimman osan 
ajasta kilpailupäivän aamuna toimistossa ja tarkistanut tällöin jokaiselta urheilijalta 
lisenssien voimassaolon. Hän on kuitenkin poistunut välillä toimistosta, jolloin lisenssien 
tarkastaminen on jäänyt talkoolaisten vastuulle eikä ole varmuutta siitä, onko lisenssejä 
tällöin tarkistettu. 
 

1. Esitetään urheilijalle ja kilpailun järjestäjälle varoitusta. 
2. Esitetään urheilijan tulosten mitätöintiä. Esitys vedetään pois. 

 
Päätös: Koskien kilpailemista 25.9.2022 Virpa SM -kilpailussa DCW SM-kilpailussa ilman 
asiaan kuuluvaa kilpailulisenssiä. Annetaan kilpailijalle, Katri Grönlund, ja kilpailun 
järjestäjälle, Oulun Palveluskoirayhdistys, kirjallinen varoitus. Tuomarin toiminnan todettiin 
olleen sääntöjen mukaista. 
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Katri Grönlundia varoitetaan siitä, että kilpailijan tehtävä on hankkia asiaankuuluva 
kilpailulisenssi ennen kilpailusuorituksen alkamista eikä urheilija saa kilpailla ilman 
lisenssiä. 
 
Oulun Palveluskoirayhdistystä varoitetaan siitä, että kilpailunjärjestäjän tehtävä on 
varmistaa jokaisen kilpailijan lisenssin voimassaolo ennen kilpailusuorituksen alkamista.  
 
Kurinpitotoimikunta laatii kirjallisen varoituksen ja toimittaa sen asianosaisille. Toimisto 
lähettää asian tiedoksi sekä sähköpostilla että kirjattuna kirjeenä. Asia hoidetaan 
kurinpitosääntöjen kohdan 2.8. mukaisesti. Puheenjohtaja tarkastaa laaditun varoituksen 
ennen sen lähettämistä. 
 
Päätös perustuu VUL:n kurinpitosääntöjen kohtiin: 
2.4 Rangaistavat rikkomukset 
Kurinpitomääräysten mukaan liittohallitus voi antaa rangaistuksen sille; 
a) joka toimii liiton sääntöjen tai määräysten vastaisesti taikka jättää noudattamatta liiton 
päätöksiä, jotka on annettu edellä mainittujen sääntöjen tai määräysten nojalla 
2.5 Rangaistukset ja täytäntöönpano 
Jäsenyhdistysten jäsenille määrättävät seuraamukset: 
a) kirjallinen varoitus 
 
2.8 Päätös rangaistuksesta 
Päätös, jolla rangaistus määrätään, kirjataan liiton hallituksen pöytäkirjaan siten, että siitä 
ilmenee rangaistuksen lisäksi rikkomuksen aika, paikka ja kuvaus menettelystä tai 
laiminlyönnistä sekä sovelletut säännökset ja määräykset. Päätös voidaan antaa tiedoksi 
toimittamalla asianosaiselle liiton hallituksen pöytäkirjasta jäljennös tai ote. Päätöksestä 
voidaan tehdä myös erillinen asiakirja, joka toimitetaan asianosaiselle. Päätös tulee 
voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun 
päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Kurinpitoasiassa annettu päätös on lähetettävä 
asianosaiselle kirjeitse kolmen (3) päivän kuluessa päätöksen antamisesta, mikäli 
rangaistulla tai muulla asianosaisella on valitusoikeus. Lisäksi päätöksestä ilmoitetaan 
välittömästi rangaistulle suullisesti. Kurinpitopäätöksessä tai sen tiedoksiannon yhteydessä 
on kirjallisesti mainittava mahdollisuudesta hakea muutosta ja siinä noudatettavasta 
määräajasta (valitusosoitus). 
 
sekä VUL:n kansallisten sääntöjen kohtaan: 
1.1 KILPAILUOIKEUS 
1.1.1 Suomalaisella osanottajalla on oltava valjakkourheilukilpailuissa voimassa oleva 
kilpailulisenssi. 
 
sekä kilpailun järjestäjän osalta SM-kilpailusopimuksen kohtaan: 
Kilpailujen järjestäjiltä edellytetään, että kaikki, jotka osallistuvat VUL:n alaisiin kilpailuihin 
ovat vakuutettuja tapaturmien osalta. Järjestävä seura huolehtii siitä, että kilpailijoiden 
kilpailulisenssit ja vakuutukset tarkastetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 
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____________________________________________________________________ 
 
Lauri Kivioja poistui 21.10., Jenna Kanko poistui 21.15. 
____________________________________________________________________  
 
12   Sporttirakki materiaalin maksullisuus ja käyttöoikeudet 
 
12.1 Peritäänkö Sporttirakin valjakkourheilun teemaviikon osalta VUL:n jäseniltä rahaa 
katseluoikeuden saamiseksi? Sporttirakin jäsenille teemaviikot ovat ilmaiset. Jos peritään 
maksu, mikä summa olisi sopiva? 
 
Päätös: Sporttirakin Valjakkourheilun teemaviikko katseluoikeus 20 € VUL:n jäsenseurojen 
jäsenille ja 30 € muille. 
 
12.2 Pyydetäänkö materiaaliin käyttöoikeus VUL:lle teemaviikon videoiden osalta? 
 
Päätös: Käyttöoikeutta ei saada. 
 
13   Tuomaritoiminnan kustannusrakenne muutos toimintasuunnitelmaan kaudelle 
2023–2024 
Esitys: Kilpailutoimikunta esittää, että Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry kustantaa 
kaikkien hallituksen hyväksyttävien ja IFSS sekä kansallisten kilpailusääntöjen mukaisten 
kotimaisten kilpailujen tuomarointi kulut. Esitys ehdottaa tulevan toimintasuunnitelman 
muutoksen, jossa käytetään tätä esitystä pohjana sekä perusteluna. 
 
Alustus: 
Nykyisellään liitto on tarjonnut pelkästään SM-kilpailuiden tuomarikulujen kustannukset. 
Nämä on hoidettu matkakuluina sekä majoitus- ja ruokailukuluina. Jäsenseuroille on jäänyt 
kansallisten kilpailuiden tuomarikulut. 
 
Erityismaininta: 

• 1 tuomari / tapahtuma 
• Tuomarina käytetään aina lähimpänä käytettävissä olevaa tuomaria 
• Kulukorvaukset kuten aiemmin SM-kilpailuiden tuomaroinnin mukaan 
• Jäsenseura esittää hakemuksessa tuomaria ja liitto hyväksyy tämän 

samalla, kun kilpailu hakemukset hyväksytään 
• Tuomarin estyessä tuomaroimaan tapahtumaa liitto määrittää uuden 

tuomarin 
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Suoraan tulevat edut: 

• Liiton rooli kasvaa lajin sisällä 
• Epävirallisten kilpailuiden määrä laskee, kun tuomarikulu tulee liitolle 
• Virallisesta kilpailukalenterista tulee laajempi 
• Liiton toiminta seuroja kohden tulee kokonaisvaltaiseksi 
• Liiton arvostus ja luottamus nousee seuratoimijoiden näkökulmasta 
• Tuomaritoiminnan kulurakenteen muututtua liitolle seuroilta, 

kustannusrakenne kisa järjestämisestä muuttuu ja kilpailu maksuihin voi 
tulla hinnan lasku 

• Tuomarikoulutuksen kiinnostus lisääntyy, kun toiminta tulee liiton 
kustannettavaksi 

 
Suoraan tulevat haitat: 

• Tuomari- ja kilpailutoiminnan kulurakenne muuttuu, alla esitetty laskelma. 
 
Budjetti: 
 
Kaudelle 2022–2023 on määritetty budjettiin tuomarien matka-, ruokailu- ja majoituskuluihin 
-1100,00 €. Keskimääräisesti SM-kisoja on vuosina 2017–2022 ollut yhteensä 4–5 kpl 

 
Kaudelle 2023–2024 ehdotetaan kattamaan yllä mainittujen ehtojen mukaisena 
tuomarikuluna -4200,00 € 
Hyväksyttyjä kilpailuja on vuosina 2017–2022 ollut 15–17 kpl 
 
Päätös: Asia valmistellaan mukaan vuoden 2023 valtiontukihakemukseen ja tarvittaessa 
esitellään keväällä liittokokoukselle. 
 

 
14   Muut esille tulevat asiat (Ei päätettäviä) 
 
14.1 Pyydetään Kaisulta selvitys loppuvuoden taloustilanteesta ja OKM:n hakemukseen 
talousosan täyttö. 
 

 
15   Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous pidetään Teams -kokouksena ma 17.10.2022; klo 18–21. 
 

 
Alustavasti kokouspäiväksi on sovittu kuun ensimmäinen keskiviikko klo 18–21. 
2.11., 7.12., 4.1., 1.2., 1.3., 5.4., 3.5. 
  



 

www.vul.fi 

 @valjakkourheilu 

 

 

 

 
16 Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.36. 
 
 
______________________  ______________________ 

Riitta Kempe    Niina Konttaniemi 

puheenjohtaja   Sihteeri 

 

 

 

______________________  ______________________ 

Noora Waltari   Antti Hokka 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 
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Liite 1 
 

Saksan Leipan EM-kilpailuihin 5.10. B-maajoukkueeseen nimetyt urheilijat 
 
DBW Ripsa Järvi 
DBM Pekka Niemi 
DS2 Maija Nivala 
DS1W Maija Nivala 

Aliina Mäkinen 
DS1M Tuomas Notko 
DS1MM50 Tero Mäkinen 
DCWJ Ava Niskanen 

Milja Pyyhtiä 
DS1J Milja Pyyhtiä 
DCW Katri Grönlund 

Henna Lappi 
DCM Tuomas Kotinurmi 
DCWM Marika Tiiperi (Preselected urheilija) 
DR4 Joonas Kallio 
  
  

URHEILIJAT JOILTA ODOTETAAN VIELÄ LISÄÄ NÄYTTÖJÄ JA MAAPAIKAT 
TÄYTETÄÄN 17.10. 

DBW Jaossa 2 maapaikkaa 
 Jenna Kanko 
 Jasmine Dietz 
 Henna Lappi 
 Viola Kohonen 
 
DS2 Tuomas Notko 
DS1W Viola Kohonen 
DS1WM50 Tarja Tihula 
 
DCW Jaossa 1 maapaikka 
 Hanna Kaipiainen 
 Viola Kohonen 
 

VIESTIJOUKKUE (alustava) 

DB Pekka Niemi, DS1 Tuomas Notko, DC Tuomas Kotinurmi 


