Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry

Sääntömääräinen liittokokous 2017

Pöytäkirja

Aika:
Paikka:

sunnuntai 9.4.2017
Hotelli Scandic Jyväskylä. Osoite: Vapaudenkatu 73, 40100 Jyväskylä.

Läsnä:

Liitteen 1 mukainen osallistujalista

1 Kokouksen avaus
Liiton puheenjohtaja Juha Romppanen avasi kokouksen klo 12.19.

2 Kokouksen järjestäytyminen
2.1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
ja ääntenlaskijaa.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Riitta Kempe ja sihteeriksi Niina Konttaniemi.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Mäkiaho ja Jukka-Pekka Ahonen. Äänten
laskijoiksi valittiin Teemu Kaivola ja Pasi Heinonen.
2.2 Työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestyksen hyväksyminen: kohta 2.2. muutettiin 2.3:ksi. Esitettiin että kohta
12 poistetaan. Esityslista hyväksyttiin esitetyin muutoksin.
2.3 Todetaan läsnäolijat ja äänimäärät.
Kokouksessa läsnä 10 seuraa, joilla yhteensä 50 ääntä. Kokous myönsi läsnäolooikeuden kokouksessa läsnä oleville muille kuin virallisille edustajille.
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3 Kokouksen laillisuus
Liiton säännöissä mainitaan, että sääntömääräinen kokous on laillinen, kun kutsu
kokoukseen on lähetetty kirjeitse jäsenille vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta
liiton jäsenluettelossa olevilla osoitteilla. Esityslista on liitettävä kutsuun. Todettiin kokous
laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsut on lähetetty 22.3.2017.
4 Vuoden 2016 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen esitteleminen
Liiton puheenjohtaja Juha Romppanen esittelee vuoden 2016 vuosikertomuksen (liite 2).
Liiton taloudenhoitaja Kaisu Salminen esittelee vuoden 2016 tilinpäätöksen (liite 3).
Päätösesitys: Vuosikertomukseen esitettiin seuraavat muutokset: lisätään tuomaritoimintaan
kertauskoulutuksessa olleisiin Marko Vesterinen, korjataan tilikauden ylijäämä 4 617,03 €
muotoon 9 404, 07 €, lisätään sivunumerot, korjataan Riitta Kempe Luonnonvarakeskuksen
tutkijaksi, tiivistetään kohdan 5.1. Tornion tapahtumakuvaus, kohta 4.2.3 lisenssiyhteenveto
korjataan kohdaksi lisenssit, korjataan kohdan 6.2. osallistumismaksutulot säästöksi,
korjataan kohtaan 6.5. lisenssituloksi 1560,00 € muotoon 1555,00 €. Vuosikertomus
hyväksyttiin edellä esitetyin muutoksin. Tilinpäätös hyväksytään.
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.
5 Tilintarkastajien kertomuksen lukeminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja
vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Esitys: Kokouksen puheenjohtaja lukee 24.2.2017 laaditun tilintarkastuskertomuksen (liite 4).
Vahvistetaan tilinpäätös (liite 3) ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille
tilivelvollisille.
Päätös: Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin
vastuuvapaus.
6 Vuoden 2018 jäsenmaksujen ja kilpailulisenssien vahvistaminen sekä liiton
toimihenkilöiden kulukorvausten vahvistaminen
6.1 Hallitus ei esitä muutoksia vuoden 2018 jäsenmaksuihin. Esitetään että vuoden
2018 perusjäsenmaksu on 60,00 €, minkä lisäksi seura maksaa jokaisesta
lisenssiurheilijastaan 5,00 €. Jäsenmaksun suuruus on korkeintaan 300,00 €.
Päätös: Jäsenmaksut hyväksyttiin esityksen mukaisina.
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6.2 Hallitus ei esitä muutoksia lisensseihin ja lisenssihintoihin kaudella 2017 –
2018. Vakuutuksellisen lajilisenssin hinta 64,00 €. Lajilisenssin hinta ilman
vakuutusta 40,00 €. Alle 20-vuotiaan vakuutuksellisen lajilisenssin hinta 46,00 €.
Vakuutuksen osuus lajilisenssin hinnasta 23,78 € vakuutuskaudella 1.9.2017 –
31.8.2018.
Vakuutuksellisen harrastuslisenssin hinta 46,00 €. Harrastuslisenssin hinta ilman
vakuutusta 22,00 €. Vakuutuksen osuus harrastuslisenssin hinnasta 23,78 €
vakuutuskaudella 1.9.2017 – 31.8.2018.
Kilpailukohtaisen vakuutuksen maksu 10,00 € / kilpailu.
Päätös: Lisenssien hinnat hyväksyttiin esityksen mukaisina.
6.3 Hallitus esittää, että liiton toimihenkilöiden ja SM-kilpailutuomareiden
matkakulukorvaukset pidetään ennallaan. Korvaus molemmille 0,27 € / km.
Päätös: Toimihenkilöiden ja SM-kilpailutuomareiden matkakorvaukset hyväksyttiin
esityksen mukaisina.
7 Vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelma
Liiton taloudenhoitaja Kaisu Salminen esittelee vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelman
(Liite 5).
Päätösesitys: Esitetään toiminta- ja taloussuunnitelmaan seuraavat muutokset:
Kohta 1: Kirjataan Lasten ja nuorten toimintaan että toimikunnan vastuuhenkilö vastaa
tiedotuksesta että seuroilla on mahdollista hakea tukea. Lisätään ADT-koulutuksen tarve
nuorten leireille.
Kohta 2: Toiminnan vastuu -kohtaan lisätään että toimikuntaan nimetään 2-3 urheilijajäsentä.
Maajoukkuepaikan saamisen edellytys on allekirjoitettu maajoukkueurheilijasopimus.
Talvilajien EM-kilpailut 2018 järjestetään Italiassa. Hallitus velvoitetaan selvittämään SOCkilpailujen tilanne muiden Pohjoismaiden kanssa ja tarvittaessa huomioimaan SOCkilpailujen järjestäminen lisäbudjetilla kaudelle 2018.
Kohta 3: Siirretään kappale Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma... kohtaan Tavoite ja
toiminta. Lisätään että seuroilta saatavan tiedon hankintaa tehostetaan.
Kohta 4: Kohtaan viestintä: Viestinnän kehittämishanke. Hallituksen johtama työryhmä
valmistelee hankesuunnitelman, jolla haetaan rahoitusta Opetus- ja kultturiministeriöstä tai
muusta sopivasta rahoituslähteestä. Hankkeessa pyritään käyttämään
opiskelijatyömahdollisuutta ja/tai ammattilaisia. Hankkeen tavoitteena on parantaa kotisivujen
palveluja. Liiton nettisivujen kautta tarjotaan lisää näkyvyyttä seuroille, urheilijoille,
mainostajille ja medialle. Tulospalvelua kehitetään niin, että tulosten julkistaminen tapahtuu
ensisijaisesti tulospalveluohjelman ja nettisivujen kautta. Livestream -palvelu on olennainen
osa tulospalvelun kehittämistä. Liiton englanninkieliset sivut pyritään luomaan uudelleen
vuoden 2018 aikana. Tiedotteet lähetetään tarvittaessa myös sähköpostilla muiden maiden
liittoihin.
Päätös: Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitetyin muutoksin.
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8 Liiton puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
Esitys: Valitaan liitolle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Päätösesitys: Liiton puheenjohtajaksi esitettiin Timo Mäkiahoa ja Jukka-Pekka Ahosta. Liiton
varapuheenjohtajaksi esitettiin Jukka-Pekka Ahosta.
Kirjataan äänimäärät: Puheenjohtajaäänestyksessä Timo Mäkiaho sai 26 ääntä ja JukkaPekka Ahonen 24 ääntä. Kaikki käytettävissä olevat äänet käytettiin.
Päätös: Liiton puheenjohtajaksi valittiin Timo Mäkiaho ja varapuheenjohtajaksi Jukka-Pekka
Ahonen.
9 Hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
9.1 Valjakkoajon edustajat (2 hlö) hallitukseen kaudelle 1.6.2017 – 31.5.2019 (2
vuotta). Erovuorossa valjakkoajosta ovat Juha Hyvönen ja Mervi Saviranta.
Valjakkoajon edustajat (2 hlö) hallitukseen kaudelle 1.6.2017 – 31.5.2018 (1 vuosi).
Pekka Mertala ja Jonna Henttinen ovat ilmoittaneet jättävänsä hallituspaikkansa.
Valjakkoajojaostoon esitettiin Janne Härköstä, Teemu Kaivolaa, Heidi Ahlforsia ja
Kaisu Salmista, joka ilmoitti olevansa käytettävissä ainoastaan yksivuotiskaudelle.
Äänestettiin ketkä kaksi halutaan 2-vuotiskaudelle. Kirjattiin äänimäärät. Teemu
Kaivola sai 47 ääntä, Heidi Ahlfors sai 32 ääntä, Janne Härkönen sai 21 ääntä,
Kaisu Salminen sai 0 ääntä.
Päätös: edustajiksi hallitukseen kaudelle 1.6.2017 – 31.5.2019 (2 vuotta) valittiin
Teemu Kaivola ja Heidi Ahlfors ja kaudelle 1.6.2017 - 31.5.2018 (1 vuosi) valittiin
Janne Härkönen ja Kaisu Salminen.
9.2 Valjakkohiihdon edustajat (2 hlö) hallitukseen kaudelle 1.6.2017 – 31.5.2019 (2
vuotta). Erovuorossa valjakkohiihdosta ovat Tanja Ignatius ja Kaisu Salminen.
Hiihtojaostoon esitettiin Tanja Ignatiusta ja Kauko Ruokolaista.
Päätös: Valjakkohiihdon edustajiksi hallitukseen kaudelle 1.6.2017 – 31.5.2019 (2
vuotta) valittiin Tanja Ignatius ja Kauko Ruokolainen.
9.3 Sulanmaan lajien edustajat (2 hlö) hallitukseen kaudelle 1.6.2017 – 31.5.2019
(2 vuotta). Erovuorossa sulanmaan lajeista ovat Annaleena Ylitalo ja Kauko
Ruokolainen.
Sulanmaan jaostoon esitettiin Annaleena Ylitaloa ja Vuokko Puurusta.
Päätös: Sulanmaan lajien edustajiksi hallitukseen kaudelle 1.6.2017 – 31.5.2019 (2
vuotta) valittiin Annaleena Ylitalo ja Vuokko Puurunen.
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10 Tilintarkastajien (2) ja varatilintarkastajien (2) valinta
Esitys: Edellisen toimintavuoden 2016 tilintarkastajina toimivat KHT Juhani Loukusa ja Mikko
Seppä. Varatilintarkastajina toimivat Nexia KHT yhteisö ja Laura Liukkonen. Mikko Seppä ja
Laura Liukkonen ovat ilmoittaneet jättävänsä tehtävänsä.
Päätösesitys: Varsinaisiksi tilintarkastajiksi esitettiin Juhani Loukusaa KHT ja Riitta Kempeä
sekä varatilintarkastajaksi kirjanpitäjä Nexia Yhteisöä KHT ja Kosti Salmista.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
11 Sääntömuutosasiat
11.1 Carelian Eastpoint ry:n sääntömuutosesitys liittokokoukselle
Esitys: Carelian Eastpoint ry esittää VUL:n liittokokoukselle sääntölisäystä
seuraavaan sääntöön: 1.4 CUP-kilpailut (liite 5). Esitetään sääntömuutosesitys
hyväksyttäväksi liittohallitukselle ja edelleen esitettäväksi liittokokoukselle.
VUL:n hallitus esittää että esimerkki CUP-kilpailujen pistelaskusäännöstä
lisättäisiin sääntöjen sijaan kilpailujen järjestämisohjeeseen. Kilpailusääntöjen
tarkoitus on olla selkeä ja yksinkertainen.
Päätösesitys: Äänestys: KYLLÄ on Carelian Eastpointin esitys, EI on
hallituksen esitys. Carelian Eastpointin esitys sai 20 ääntä ja VUL:n hallituksen
esitys 30 ääntä. Kaikki käytettävissä olevat äänet käytettiin.
Päätös: Lisätään esimerkki CUP-kilpailujen pistelaskusäännöstä kilpailujen
järjestämisohjeeseen.
11.2 Arktiset vetokoirat ry:n sääntömuutosesitys liittokokoukselle
Esitys: Arktiset Vetokoirat ry, AVEK, esittää liittohallitukselle ja edelleen 9.4.2017
pidettävän Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry:n sääntömääräisen
liittokokouksen käsiteltäväksi seuraavaa kansallisten sääntöjen sulanmaan
kilpailujen erityissääntöihin kohdistuvaa sääntömuutosehdotusta (liite 6: lisäys
merkitty punaisella).
VUL:n hallitus esittää että RNB-luokat rajattaisiin sulanmaan kilpailuissa
koskemaan vain 4-, 6- ja 8-koiran kärryluokkia.
Päätösesitys: Alaskanmalamuuttiyhdistys, ALMA, esittää että RNB SM-arvo
lisättäisiin kaikkiin muihin sulanmaan luokkiin paitsi koirajuoksu- ja pyöräluokkiin.
Suomalainen siperianhuskyseura, SHS, esittää että sääntömuutosesitys hylätään
ja asia siirretään uudelleen valmisteluun.
AVEK veti esityksensä pois eli esitys jossa esitettiin RNB-arvo kaikkiin sulan
maan lajeihin. Äänestys: Ensimmäinen äänestys: a) ALMA:n muutosesitys,
jossa RNB SM-arvo kaikkiin kärryluokkiin, mutta ei juoksu- eikä pyöräluokkiin
vastaan b) VUL:n hallituksen esitys, jossa RNB SM-arvo vain 4-. 6- ja 8-koiran
kärryluokkiin.
A-esitys sai 31 ääntä ja B-esitys 16 ääntä. Yksi hylätty ääni. Toinen äänestys:
a) ALMA:n esitys, jossa RNB SM-arvo kaikkiin kärryluokkiin, mutta ei juoksu- eikä
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pyöräluokkiin vastaan b) SHS:n esitys jossa sääntömuutosesitys hylätään
ja asia siirretään uudelleen valmisteluun. A-esitys sai 15 ääntä ja B-esitys 35
ääntä.
Päätös: Sääntömuutosesitys hylättiin.
11.3 Hallituksen esittämä muutos liiton toimintasääntöjen kohtaan 9
Esitys: Hallitus esittää liittokokoukselle seuraavaa muutosta liiton
toimintasääntöihin:
9§ SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS
….
Kutsu sääntömääräiseen ja ylimääräiseen liittokokoukseen on lähetettävä jäsenille
kirjeellisenä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta liiton
jäsenluettelossa olevilla osoitteilla. Esityslista on liitettävä kutsuun.
Muutetaan muotoon:
Kutsu sääntömääräiseen ja ylimääräiseen liittokokoukseen on lähetettävä jäsenille
kirjeellisenä tai sähköpostin välityksellä vähintään neljätoista (14)
päivää
ennen kokousta liiton jäsenluettelossa olevilla osoitteilla. Esityslista on liitettävä
kutsuun.
Päätös: Sääntömuutos hyväksyttiin yksimielisesti.
12 Muut esille tulevat asiat
Keskusteltiin VUL:n vakuutuksista ja lisätään vakuutusasiakirjat nähtäväksi nettiin.
13 Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 17.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

______________________

______________________

Riitta Kempe
puheenjohtaja

Niina Konttaniemi
sihteeri

______________________

______________________

Timo Mäkiaho
pöytäkirjan tarkastaja

Jukka-Pekka Ahonen
pöytäkirjan tarkastaja
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LIITTEET
Osallistujalista (liite 1)
Vuosikertomus 2016 (liite 2)
Tilinpäätös 2016 (liite 3)
Tilintarkastuskertomus (liite 4)
Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018 (liite 5)
Carelian Eastpoint ry:n sääntömuutosesitys liittokokoukselle (liite 6)
Arktiset Vetokoirat ry:n sääntömuutosesitys liittokokoukselle (liite 7)
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Liite 1
Osallistujat
Kokouksessa läsnä 10 seuraa, joilla yhteensä 50 ääntä. Kokous myöntää läsnäolo-oikeuden
kokouksessa läsnä oleville muille kuin virallisille edustajille.

Alaskanmalamuuttiyhdistys ry
Arktiset Vetokoirat ry
Carelian Eastpoint ry
Keski-Suomen Palveluskoirayhdistys ry
Kymen Vetokoiraseura
Länsi-Suomen Valjakkourheilijat ry
Rovaniemen Palveluskoirakerho ry
Sisä-Suomen Valjakkourheilijat ry
Suomalainen Siperianhusky-seura ry
Uudenmaan Vetokoiraurheilijat ry

5 ääntä
4 ääntä
4 ääntä
3 ääntä
3 ääntä
6 ääntä
4 ääntä
2 ääntä
16 ääntä
3 ääntä

Yhteensä

50 ääntä
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Liite 6

Carelian Eastpoint ry esittää VUL:n vuosikokoukselle sääntölisäystä seuraavaan sääntöön.
1.4 CUP-KILPAILUT
1.4.1 Kilpailun järjestäjä päättää CUP-kilpailun pisteiden jaosta ja ilmoittaa siitä
kilpailukutsussa.
Muutetaan muotoon:
1.4 CUP-KILPAILUT
1.4.1 Kilpailun järjestäjä päättää CUP-kilpailun pisteiden jaosta ja ilmoittaa siitä
kilpailukutsussa.
* esimerkkinä VUL:n vanha cup-pistelasku:
 Kilpailijat saavat cup-pisteitä sen mukaan, mikä on heidän loppuaikansa suhteessa
luokan voittajan loppuaikaan: voittajan loppuaika jaettuna kilpailijan loppuajalla
kerrottuna kansallisissa kilpailuissa sadalla (100) ja SM-kilpailuissa
sadallaviidelläkymmenellä (150).
 CUP-kilpailussa huomioidaan korkeintaan 5 parasta kilpailua.
 Pisteiden mennessä tasan sijoitukset SM-kilpailuissa ratkaisevat.
Perustelut:
Vanhaa Cupin pistelaskua on kokeiltu nyt kahtena kautena MD-cupin osalta ja se on
todettu tasapuoliseksi pisteidenlasku systeemiksi ja tämän tähden se halutaan
esimerkinomaisesti palauttaa Cup-sääntöihin.
Lieksa 8.2.2017
Carelian Eastpoint ry:n puolesta
Pia Isomursu
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Liite 7

Arktiset Vetokoirat ry (AVEK) esittää 9.4.2017 pidettävän Suomen Valjakkourheilijoiden liitto
ry:n sääntömääräisen liittokokouksen käsiteltäväksi seuraavaa kansallisten sääntöjen
sulanmaan kilpailujen erityissääntöihin kohdistuvaa sääntömuutosehdotusta (lisäys merkitty
punaisella):
4.2 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT
4.2.1 SM-kelpoisuuden saavuttamiseksi voidaan ylituomarin päätöksellä koirapyöräilyn,
koirajuoksun luokkia yhdistää yhdistämällä miehet ja naiset samaan luokkaan.
4.2.2 Seuraavilla luokilla on SM-arvot:
koirajuoksu, juniorit. naiset / miehet
koirajuoksu, naiset / miehet
koirajuoksu, naiset / miehet veteraanit
yhden koiran pyöräilyluokka, naiset / miehet
yhden koiran kärryluokka, juniorit
yhden koiran kärryluokka
kahden koiran kärryluokka
neljän koiran kärryluokka, juniorit
neljän, kuuden ja kahdeksan koiran kärryluokat
4.2.3 Suomenmestaruusluokaksi voidaan erottaa rekisteröidyillä arktisilla koirilla/valjakoilla
kilpailevien RNB-luokka. Suomenmestaruusmitalit jaetaan RNB-luokan osallistujille, jos sekä
yleisen luokan, että RNB-luokan osallistujia on molempia vähintään viisi (5) ensimmäisessä
lähdössä. Muissa tapauksissa RNB-luokat yhdistetään yleiseen luokkaan. Mikäli RNB1- ja
RNB2 -luokkiin osallistuvia on vähintään viisi (5) kumpaakin, myös ko. luokat voidaan
erottaa.
4.2.4. Seuraavilla RNB-luokilla on SM-arvot:
koirajuoksu, naiset / miehet
yhden koiran pyöräilyluokka, naiset / miehet
yhden koiran kärryluokka
kahden koiran kärryluokka
neljän koiran kärryluokka
kuuden koiran kärryluokka
kahdeksan koiran kärryluokka
Perustelut:
* Vastaava SM-arvoja koskeva RNB-sääntökohta löytyy jo valjakkoajon erityissäännöistä.
* Koska RNB-luokkajako on IFSS:n kansainvälisissä säännöissä ja RNB-luokat huomioidaan
kansainvälisesti sulan maan EM- ja MM-kilpailuissa, SM-arvot olisivat linjassa näiden
meriittien kanssa.
Kangasalla 8.2.2017
Arktiset Vetokoirat ry:n puolesta,
Virve Kaivola, puheenjohtaja
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