Hallituksen kokous 7/2018
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Aika: 13.8.2018, klo 20.00
Paikka: Google Hangouts -kokous
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* erosi VUL:n hallituksesta 6/2018
** poistui kello 21.44

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jukka-Pekka Ahonen avasi kokouksen klo 20.07.
2 Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Janne Härkönen ja Mira Kaikkonen.
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3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 8/11 hallituksen
jäsenestä.
4 Asialistan hyväksyminen
Hyväksytään asialista muutoksitta.
5 Edellisten kokousten pöytäkirjat
Pöytäkirja 6/2018 on allekirjoitettavana.
6 Sähköpostipäätökset
6.1 Tarvikevälityksen kehittäminen
Tarvikevälityksen kehittämiseksi perustettu uusi toimikunta on tehnyt oheisen esityksen
hallitukselle:
Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2018 on todettu seuraavaa:
*Yhteistyökumppanien/yhteistyösopimusten hankintaa jatketaan. Myös lehden
ilmoitusmyyntiä tehostetaan edelleen etsimällä uusia ilmoittajaryhmiä. Liiton omaa
varainhankintaa ovat: yhteistyösopimukset, tarvikevälitys, jäsen-, lisenssi- ja lehden ilmoitusja tilausmaksut. Koko lajin, VUL:n tapahtumien ja tarvikevälityksen markkinointia
tehostetaan. Tuotevalikoimaa laajennetaan tarvittaessa ja myyntikatetta pyritään
parantamaan hankintakanavia kehittämällä. Tarvikevälityksen toimintaa pyritään kehittämään
entisestään.*
Liittokokouksessa keväällä 2018 linjattiin lisäksi, että tarvikevälityksen tulisi profiloitua
enemmän brand store -tyyppiseksi, eikä asemoitua suoraan kilpailijaksi suomalaisille
valjakkourheiluun keskittyville verkkokaupoille.
*Edellämainittujen tavotteiden saavuttamiseksi tarvikevälitystoimikunta esittää, että sille
myönnetään hankintaoikeus työkaluihin*, jotka mahdollistavat tehokkaamaan työskentelyn.
Hankintojen kokonaishinta ei yli 1500 €, ja niitä valvotaan sekä taloudenhoitajan että
taloustoimikunnan toimesta.
Tarvikevälitys tunnetaan jatkossa nimellä VUL Shop.
*Hankintoihin käytetyt varat otetaan tarvikevälitykselle toimintasuunnitelmassa varatusta
budjetista* ja tavoitteena on että investoinnit saadaan lisätuottoina takaisin 2019 aikana.
Jatkossa VUL Shop voi myös jalkautua kilpailuihin ja muihin tapahtumiin.
VUL Shop konsepti julkaistaan kesän 2018 aikana, ja samalla käynnistetään
alennusmyyntikampanja, jonka tavoitteena on tyhjentää varastosta hitaasti kiertäviä
myyntiartikkeleita inventaarion pienentämiseksi.
VUL Shopille avataan Pop Up myymälä heinäkuun 2018 alussa osoitteessa
Ojarannantie 30, Lohja Myymälä on auki ma-su 12-20 kesäaikana.
Myymälästä ei koidu ylimääräisiä menoja liitolle.
VUL Shopille on myös julkaistu eilen Facebookin sivuille omat sivut joissa on esitelty
myyntiartikkelit, sivuilla myös tiedotetaan tarjouksista, kaupan aukioloajoista ja paljon muuta.

*Päätösesitys: Myönnetään tarvikevälitykselle hankintaoikeus esityksen mukaisesti. *
Sähköpostiäänestys on käynnissä kolme vuorokautta, ja päättyy 5.7.2018 klo 11:00.
KYLLÄ: Äänestän että hankintaoikeus myönnetään
EI: Äänestän, että hankintaoikeutta ei myönnetä
TYHJÄ: Ääntä ei lasketa
Äänestys on päättynyt. Esitys on hyväksytty kuudella äänellä
(puheenjohtajan ääni mukaan laskettuna).
Hyväksytään sähköpostipäätös.
6.2 ESDRA:n hallitus
Päätösesitys: Esitetään ESDRA:n aiemmin valitun hallituksen uudelleen nimittämistä.
KYLLÄ - kannattaa päätösesitystä
EI - vastustaa päätösesitystä
TYHJÄ - ei käytä ääntä
Puheenjohtajan ääni mukaan laskien puolesta äänesti 9 jäsentä, ei muita ääniä. Suomi siis
puoltaa esitystä.
Hyväksytään sähköpostipäätös.
7 Tarvikevälittäjälle hankitaan käyttöön talletuskortti
Esitys: Hankitaan tarvikevälittäjälle Nordean talletuskortti käteisen siirtoon tilille.
Talletuskortin avulla tarvikevälittäjä voi käyttää talletusautomaattia (pankkia joka
vastaanottaa käteistä lähempänä). Käteinen saadaan näin nopeammin tilille. Kortilla ei pysty
nostamaan. Vaatii kaikkien henkilötunnukset.
Päätös: Esitys hyväksytään.
8 Efina käyttöoikeudet
Esitys: Poistetaan käyttöoikeus edelliseltä puheenjohtajalta Timo Mäkiaholta, lisätään täydet
käyttöoikeudet nykyiselle puheenjohtajalle Jukka-Pekka Ahoselle.
Lisätään lukuoikeus Ville Halmeelle. Ja pidetään oikeudet taloudenhoitaja Kaisu Salmisella ja
sihteerillä Niina Konttaniemellä.
Päätös: Esitys hyväksytään.
9 Toimikuntien resurssitarve
Käydään läpi toimikuntien resurssitarve toimintasuunnitelmassa kuvattujen tehtävien
hoitamiseksi.
Sihteeri: Resurssit riittävät.
Taloudenhoitaja: Resurssit riittävät.
Lasten ja nuorten liikunta: Resurssit riittävät.
Aikuis- ja harrasteliikunta: Resurssit riittävät.
Kilpailu- ja huippu-urheilu: Resurssit riittävät.
Tuomaritoiminta: Resurssit riittävät.
PR- ja mediatoiminta: STT:n kanssa on sopimus. Tarvitaan lisävaroja.

Kehitystoiminta: Resurssit riittävät.
Yhteistyökumppanit: Pyritään tavoitteeseen.
Viestintä: Resurssit riittävät, mutta viestinnän kehittämishankkeeseen ei saada rahaa.
Talous: Ei raportoitavaa.
Antidoping: Ei raportoitavaa.
Eläinten hyvinvointi: Resurssit riittävät.
Kurinpito: Ei raportoitavaa.
Palkitseminen: Ei raportoitavaa.
Tarvikevälitys: Odotukset on että toiminta tehostuu.
Valjakkourheilulehti: Sponsorimyyntiä tulee edelleen tehostaa.
Strategiaseminaari: Seminaarista tulee kuluja.
10 Tarvikevälityksen pakettien toimitus
Esitys: Tarvikevälityksen pakettipalvelun muutos
A. Jatketaan matkahuollon kanssa, joka kumminkin on Postia toimivampi ja edullisempi,
ainoat posti/matkaennakkomaksulla olevat toimijat. Emme maksa itse mitään, vaan asiakas
maksaa 2 kg paketista 6 € postimaksun + 1 € kuljetuskuluja + 4 € matkaennakkoa eli
yhteensä 11 € postimaksun. Tästä tullut paljon negatiivista palautetta.
Paketit pitää itse viedä matkahuollon palvelupisteeseen. Niitä ei oteta vastaan lähipisteissä.
Tätä varten varattu 200 € / kk matkakulukorvauksia.
Palveluun voi erillismaksusta lisätä kotoa haun, joka lisäisi asiakkaan maksamaa
postimaksua entisestään.
B. Otetaan käyttöön Checkout-palvelu, jolloin oston pystyy tekemään kortilla tai
pankkitunnuksilla. Hinnaksi Checkout:lle tulisi 60 € / kk. Eli tekisi n.700 € / vuosi.
Checkout vaatii myös hallitusten jäsenten osoitteet ja sotut(Finanssivalvonnan vaatimat
asiat)
Vaihdetaan matkahuolto tämän jälkeen Postnord palveluksi, jossa 3 kg paketin hinta 7 € + 1
€ kuljetuskuluja. Eli 8 € postikulut asiakkaalle. Tästä ei tule muita kuluja meille. Etuna tässä
vaihdossa on se, että paketit haetaan kotoa ilmaiseksi ja toimitetaan matkahuollon käyttämiin
lähipisteisiin.
Voidaan lisätä myös Checkout asiakkaan postikuluihin eli 3 € / asiakas, jolloin tulee sama 11
€.
Tällöin 200 € / kk kilometrikorvaukset voidaan hyödyntää esim. Tarvikevälityksen
liikkumiseen tapahtumiin, jolloin saadaan myyntiä paremmaksi.
Lasku- ja osamaksu mahdollisuutta ei mukaan otettaisi vielä. Esim. Klarnan lasku- ja
osamaksupalvelun käyttöönotto maksaa n. 1200 € / vuosi. Jos joku yritys tarvitsee laskun, se
voidaan tehdä Efinan kautta, jolloin lasku jää suoraan kirjanpitoon.
Päätösesitys: Esitetään että VULShop toteuttaa kuljetuslogistiikan vaihtoehdon B mukaisesti.
Samalla VULShopin nettisivujen postitushinnasto päivitetään uusien kuljetuskustannusten
mukaisesti. Kaisu Salminen ja Niina Konttaniemi päivittävät tiedot VULShopin sivuille.
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

11 Talven kilpailukalenteri
Esitys: Kilpailutoimikunta esittää että talvi- ja kevätkilpailukaudelle 2019 anotut kilpailut
hyväksytään liitteen 1 mukaisesti muutoin paitsi SHS:n seuranmestaruuskilpailun ja Jämin
Talvi-SM 2019 -kilpailun osalta. Valjakkoajon sprinttiluokkien SM-kilpailut esitetään
järjestettäväksi Metsäkartanolla (Sp4, Sp4J, Sp6, Sp8 ja SpU SM-luokat).
Päätösesitys: Kaksi esitystä. A: kilpailutoiminnan esitys B: Teemu Kaivolan vastaesitys eli
myönnetään kilpailut anotun mukaisesti. Äänestetään: vaihtoehto A x ääntä, vaihtoehto B x
ääntä.
A 5 ääntä
B 2 ääntä
1 ääni tyhjää
Päätös: Kilpailut myönnetään kilpailutoimikunnan esityksen mukaisesti.
12 SM-kilpailujen tuomarit
Esitys: Talven SM-kilpailujen kilpailutuomareiksi kilpailutoimikunta esittää seuraavia
henkilöitä: Eastpoint Open Hannu Miettinen, Ruunaa Race Hannu Miettinen, SHS:n
seuranmestaruuskilpailut Eeva Äijälä, Gold Rush Run Pekka Mertala.
Päätösesitys: Esitys hyväksytään.
13 A-maajoukkueen valinta sulanmaan kaudella 2018
Esitys: Kilpailutoimikunta esittää että syksyn sulanmaan SM-kilpailuista kukin suomenmestari
nimetään automaattisesti Nybron sulanmaan lajien EM-kilpailujen A-maajoukkueeseen.
Valinta ei koske koirajuoksuviestiä. Luokissa joissa ei ole SM-arvoa näytöt annetaan
yleisessä luokassa.
Päätösesitys: Syksyn sulanmaan SM-kilpailuista kukin suomenmestari nimetään Nybron
sulanmaan lajien EM-kilpailujen A-maajoukkueeseen, mikäli aikavertailussa hänellä on
mahdollisuus sijoittua 10 parhaan joukkoon. Valinta ei koske koirajuoksuviestiä. Luokissa
joissa ei ole SM-arvoa näytöt annetaan yleisessä luokassa. Aikavertailun suorittaa
kilpailutoimikunta ja kilpailutoimikunta lähettää päätöksen maajoukkuepaikoista hallitukselle
tuntia ennen kuin tieto lähtee urheilijoille ja IFSS:lle.
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.
14 VUL:n hallituksen puolto world cup -kilpailuille
Esitys: Kilpailutoimikunta esittää että VUL:n hallitus puoltaa World Cup -osakilpailun
anomista Gold Rush Run -kilpailulle ja Ruunaa Race -kilpailulle.
Päätösesitys: VUL puoltaa world cup -osakilpailun anomista Gold Rush Run -kilpailulle,
Ruunaa Race -kilpailulle sekä lisäksi Jämin Talvi-SM -kilpailulle.
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

15 Carelia Eastpointin seuratukianomus
Esitys: Carelia Eastpoint anoo 850 € seuratukea. Hakemus ja budjetti tulleet sähköpostilla
hallitukselle.
Päätösesitys: Myönnetään seuratukea Carelian Eastpoint ry:lle 350 €.
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.
16 Muut esille tulevat asiat
16.1 Syksyn koirajuoksun SM-luokkiin saa osallistua lisenssin ehtojen mukaisesti
harrastelisenssillä vaikka kevään liittokokouksen sääntömuutoksessa puhutaan sanatarkasti
vain kilpailulisenssistä. Lisenssiasiaa tullaan käsittelemään uudemman kerran kevään 2019
liittokokouksessa. Kertalisenssi ei käy SM-luokkaan. Kilpailutoimikunta tiedottaa asiasta
kilpailunjärjestäjiä ja urheilijoita.
16.2 Kilpailutoimikunnan tehtävänä on tiedottaa kilpailunjärjestäjiä siitä että tuloksista on
ilmettävä kilpailijan lisenssillä edustama seura.
16.3 IFSS:n säännöt on pian suomennettu. Säännöt ovat jo voimassa ja ne julkaistaan
suomennettuna heti kun ne valmistuvat.
17 Seuraavat kokoukset
Seuraava kokous pidetään Google Hangouts -kokouksena 15.10.2018; klo 20.00.
18 Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.34.

___________________________
Jukka-Pekka Ahonen, puheenjohtaja

___________________________
Niina Konttaniemi, sihteeri

___________________________
Janne Härkönen
pöytäkirjan tarkastaja

___________________________
Mira Kaikkonen
pöytäkirjan tarkastaja

Liite 1
ANOTUT KILPAILUT TALVI- JA KEVÄTKAUDELLE 2019
TALVIKAUDEN KILPAILUT
LD = pitänmatkan kilpailu
MD = keskipitkänmatkan kilpailu
Sp = sprinttikilpailu
11. – 13.1.2019 Ukkohalla-Paljakka ajot, AVEK, Puolanka, MD-CUP kansallinen
kansalliset luokat: MD12 160km, MD4 70km
muuta: MD8 2 x 40 km retkiluokka ja koirahiihto 1 x 35 km ahkiolla tai ilman 1-2 koiraa
18. – 20.1.2019 Lapland Quest, Tulva, Sieppijärvi
kansalliset luokat: LDU 200 km, MD6 2 x 40 km
2.2.2019 Liepeen koirahiihto, K-SPKY, kansallinen koirahiihtokilpailu
kansalliset luokat: koirahiihto miehet A ja B 12 km ja naiset A ja B 12km, koirahiihto
veteraanit miehet A ja B 5 km ja naiset A ja B 5 km, koirahiihto pojat A ja B ja tytöt A ja B 3
km, koirahiihto juniorit tytöt A ja B 3 km ja pojat A ja B 3 km, koirahiihdon harrastusluokka 5
km
7.2 – 9.2.2019 Eastpoint Open, CE
tuomari: Hannu Miettinen
LD SM-LUOKKA: LD8 300 km
LDL rajoitettu luokka / kansallinen on rajoitettu 10 koiran luokaksi
15.2. – 17.2.2019 Ruunaa Race, CE, MD-CUP
tuomari: Hannu Miettinen
SM-LUOKAT: MD12 3 x 45 km, MD6 3 x 45 km, MD4 3 x 33 km
MD 12 on rajoitettu MD10
23. – 24.2.2019 Jämin talvi-SM, L-SVU, Jämijärvi
SM-LUOKAT: Sp4 2 x 8 km, Sp4J 2 x 8 km, Sp8 2 x 16 km
kansalliset luokat: SpH 1-2 matka n. 5 km kilpailuvälineenä reki tai kilpapotkukelkka, lapset

16. – 17.3.2019 SHS:n Seuranmestaruuskilpailu, SHS, Metsäkartano
tuomari: Eeva Äijälä
SM-LUOKAT: Sp4 2 x 8 km, Sp4J 2 x 8 km, Sp6 2 x 12 km, Sp8 2 x 16 km, SpU 2 x 24
km
kansalliset luokat: Sp2 2 x 5 km, koirahiihdon harrastusluokka 2 x 5 km, valjakkoajo juniorit 2
x 4 km, lapset 100m (vain la)
22.3. – 24.3.2019 Kuusamo MD, CE, MD-CUP, kansallinen
kansalliset luokat: MD12 2 x 43 km, MD6 2 x 43 km, MD4 2 x 20 km, perjantaina kuuden
koiran safari/harrasteluokka 20 km
29.3. – 31.3.2019 GRR, P-LVU, MD-CUP
tuomari: Pekka Mertala
SM-LUOKKA: LDU 280 km
kansalliset luokat: MD6 2 x 45 km
muuta: lisäksi MD8 2 x 75 km
KEVÄTKAUDEN KILPAILUT
4.5.2019 Jämin kevätkisa 2019 L-SVU, kansallinen
kansalliset luokat: DBM/W 5 km, DCM/W 5 km, DCMJ/WJ 3 km, DSH1-2 (DSH 1 ja DSH 2) 5
km, DCH 3 km, DS1 5 km. DS1J 5 km, DS2 5 km, DR4 5 km, DR4J 5 km, DR8 n. 7 km

