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Hallituksen kokous 16/2022      Pöytäkirja 
 
Aika: 2.11.2022; klo 18.00–21 
Paikka: Teams -kokouksena 
 

 

 
Kokoukset 2022 
 

10/2022 11/2022 12/2022 13/2022 14/2022 15/2022 16/2022 

Kempe Riitta, pj. 
 

x x x x x x x 

Mäki-Arvela Sampsa, vpj. 
 

x x 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^^ x x 

Konttaniemi Niina 
 

x x x x x x x 

Loukkola Saara 
 

x*** x - - x x x^^^^ 

Niittylahti Tuomo 
 

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

Waltari Noora 
 

x x**** x x x x x 

Läsnä yht. 
 

9/10 9/10 5/10 9/10 8/10 7/10 7/2022 

*saapui 18.08 
**saapui 18.10 
***saapui 19.20 
**** poistui 19.20 
***** saapui 19.00 
^ saapui 18.17 
^^ poistui 21.10 
^^^ poistui 21.15 
^^^^ saapui 18.55 
 

 
1    Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Riitta Kempe avasi kokouksen klo 18.09.  
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2    Kokouksen järjestäytyminen 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tuomo Niittylahti ja Sampsa Mäki-
Arvela. 
Pöytäkirja tarkastettava viikon kuluessa 9.11.2022 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 6/10 hallituksen jäsenestä.  
 
4   Asialistan hyväksyminen 
Hyväksytään asialista muutoksitta. 
 
5   Edellisten kokousten pöytäkirjat 
Pöytäkirja 15/2022 odottaa allekirjoituksia. 
 
6   IFSS talvilajien MM-kilpailut, Ranska, 2022 sekä LD MM-kilpailut Finnmarksløpet 
2023 
Joukkueen lähettämisen aikataulu, maksut IFSS, näyttökilpailut sekä joukkueenjohtajan 
nimeäminen. 
 
Joukkueeseen halukkuuden aikataulu ilmoitetaan liitolle, kun saamme Ranskan 
kilpailukutsun ja aikataulut. Huippu-urheilutoimikunta laatii asiasta aikataulun sekä 
Ranskaan että Finnmarkille lähteville urheilijoille heti kun Ranskan kilpailun kilpailukutsu ja 
ilmoittautumisen aikatalu selviää. Finnmarkille urheilijat ilmoittautuvat itse ja kilpailuun voi 
osallistua urheilijoita Suomesta myös ilman maajoukkuestatusta. 
 
Joukkueenjohtajaksi on pyydetty Ranskaan Kari Tolkkilaa ja hän on suostunut. 
Kari Tolkkila on suostuvainen lähtemään myös Finnmarkille joukkueenjohtajaksi, mikäli 
joukkueen koko sitä vaatii, Tämä saadaan tietää, kun halukkuus maajoukkueeseen 
osallistumiseen saadaan selville. 
 
Esitys: Esitetään että hyväksytään joukkueenjohtajan nimeäminen.  
 
Esitetään että aikataulu ilmoittautumiselle hyväksytään sähköpostipäätöksellä, kun 
Ranskan aikataulu julkaistaan.  
 
Esitetään että hallitus nimeää näyttökilpailut luokille ja tarvittaessa nimetään ne luokat, 
joissa käytetään edellisen kauden tuloksia näyttöinä MM-kilpailuun valinnalle. 
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Päätös: Nimetään Ranskan joukkueenjohtajaksi Kari Tolkkila. Finnmarkin osalta katsotaan 
tarve joukkueenjohtajalle myöhemmin, kun saadaan tieto siitä, ketä maajoukkueeseen on 
ilmoittautunut.  
 
Ranskan ilmoittautumisen aikataulusta riippuen näyttökilpailuina ovat edellisen kauden 
kilpailut, mutta mikäli Suomen ensimmäiset kilpailut ehditään käydä ennen nimien 
ilmoittamista, voidaan katsoa myös Kolme Tunturia -kilpailun ja Kontsa Winter -kilpailun 
tuloksia. LD-kilpailijoilta kysytään lisäksi haluavatko he antaa lisänäyttöjä GRR 501 -
kilpailussa.  
 
Halukkuus maajoukkuetehtäviin tulee ilmoittaa 1.12.2022 mennessä osoitteeseen huippu-
urheilutoimikunta @ vul.fi. 
 
________________________________________________________________ 
Saara Loukkola saapui 
________________________________________________________________ 
 
7   Seuratuen haun avaaminen 
Esitys: Seuratukeen on varattu yhteensä 1000 euroa vuodelle 2022. Seuratuen tavoitteena 
on edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa lasten ja nuorten liikunnassa, kokeilla 
innovatiivisia toimintamalleja, lisätä toimintaan monipuolisuutta esimerkiksi uusien lajien 
kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös 
vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä.  

 
VUL:n avustus 
Avataan haettavaksi harkinnanvarainen seuratuki ei-kilpailullisiin matalan kynnyksen 
tapahtumiin. 

 
Hakuaika on 1.11. – 1.12.2022. Tukihakemukset käsitellään hallituksen kokouksessa, 
jonka jälkeen päätöksestä tiedotetaan hakijalle. Hakemukseen tulee liittää tapahtuman 
suunnitelma, tavoitteet ja budjetti. Tapahtumasta pitää tehdä raportti liitolle, josta käy ilmi 
tavoitteiden toteutuminen. Maksussa otetaan huomioon haetun tuen suuruus. 
 
Hakemukset osoitteeseen hallitus (ät) vu.fi 

 
Tuki tulee käyttää 3.4.2023 mennessä ja sen voi myös hyödyntää 2022 vuoden aikana 
olleisiin tapahtumiin. Raportti tulee olla toimitettu hallitus (ät) vul.fi -osoitteeseen 1.5.2023 
mennessä. 
 
Päätös: Avataan seuratuen haku. Tiedotus säpo, vul-netti ja VUL-FB 
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8   Kontsa Winter-kilpailulle haetaan World Cup -arvoa IFSS:lta 
Esitys: Esitetään että VUL puoltaa World Cup -arvon hakemista tammikuussa 
järjestettävään Kontsa Winter -kilpailuun. 
 
Päätös: Kilpailu on hyväksytty World Cup -kilpailuksi 29.10. Luokat PW1, PM1, SM1, SW2, 
SWJ, SMJ.  
 
9   Muut esille tulevat asiat 
 
OKM:n Liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavutus hakuaika 25.10.–1.12. klo 16:15 
https://okm.fi/-/liikuntaa-edistavien-jarjestojen-yleisavustus 
 
- Kaisu aloittaa hakemuksen viikolla 45, Riitta viikolla 46 
- Välivuosina 2022, 2023 ja 2024 ministeriö seuraa toiminnan ja talouden toteutumista ja 
muutoksia, mutta ei tee yksityiskohtaista arviointia. 
- Poikkeuksena tästä on ympäristövastuun arviointi, joka toteutettiin ensimmäistä kertaa 
vuonna 2022. Järjestön, joka ei toimittanut vuoden 2022 haussa ympäristövastuukriteerin 
edellyttämää ympäristövastuusuunnitelmaa, tulee toimittaa suunnitelma nyt vuoden 
2023 haussa. Mikäli järjestö ei toimita ympäristövastuusuunnitelmaa, vähennetään 
kyseisen järjestön avustuksesta 3 prosenttia. 
- Seuraavien vastuullisuuskriteerien avulla arvioidaan kaikkien avustusta hakevien 
järjestöjen toiminnan laatua ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta, liikuntalain tavoitteiden 
toteuttamista sekä liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita, sukupuolten tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta. Lisäksi arvioidaan, miten järjestö noudattaa Suomea sitovia 
kansainvälisiä säännöksiä: hyvä hallinto, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, turvallinen 
toimintaympäristö, ympäristövastuu, antidopingtoiminta. 
- Arviointikriteerit painotuksineen (suuntaa antavat): 

1. Lajiliiton jäsen- tai harrastemaksun tai lisenssin maksavien määrä tai muulla 
tavoin todennettava jäsenten määrä 35 % 

2. Edellä mainituista alle 18-vuotiaiden määrä 15 % 
3. Lajiliiton jäsenseurojen henkilöjäsenten määrä 14 % 
4. Lajiliiton jäsenseurojen määrä 6 % 
5. Lajiliiton edellisen vuoden kokonaismenot vähennettynä saadut valtionavustukset 15 

% 

- Vuoden 2023 avustushaun yhteydessä selvitetään vammaisurheilun integraation 
edistymistä lajiliittojen toiminnassa. Kysely on kertaluonteinen, eikä sillä ole vaikutusta 
lajiliiton valtionavustuksen arviointiin vastuullisuusarvioinnissa, tai kokonaisarvioinnissa. 
- Järjestön toiminnan laajuutta, laatua, vaikuttavuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta 
arvioidaan seuraavien kriteerien avulla: 1) jäsenmäärä, 2) Koulutustoiminnan määrä, 
3) Käytännön liikunta- ja urheilutoiminnan ja -tapahtumien määrä, 4) Seminaarien ja 
verkostotapaamisten määrä, 5) Viestinnän, vaikuttamistyön ja yhteiskunnallisen 
vaikuttamistyön määrä ja laatu, 6) Kansainvälisen toiminnan määrä ja laatu, 
7) Järjestön oman toiminnan seuranta ja arviointi 
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Urheilugaala 
Vuoden taustavaikuttaja ehdokkaita pyydetään jäsenseuroilta. Hallitus tekee valinnan ja 
ilmoittaa urheilugaalaan. Kysely Google forms. 
 
Vetoviikot alkoivat Sporttirakissa 
 
Valjakkourheilulehden deadline 30.11. 
 
10   Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous pidetään Teams-kokouksena ke 7.12.2022; klo 18–21. 
 
Alustavasti kokouspäiväksi on sovittu kuun ensimmäinen keskiviikko klo 18–21. 
4.1., 1.2., 1.3., 5.4., 3.5. 
 
11   Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.56. 
 

 
 
 
______________________  ______________________ 

Riitta Kempe    Niina Konttaniemi 

puheenjohtaja   Sihteeri 

 

 

 

______________________  ______________________ 

Tuomo Niittylahti   Sampsa Mäki-Arvela 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 


