Hallituksen kokous 10/2019

Pöytäkirja

Aika: 31.10.2019, klo 20.00
Paikka: Google Hangouts -kokous
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Läsnä yht.

*poistui klo 21.27.
1 Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja Timo Mäkiaho avasi kokouksen klo 20.06.
2 Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Janne Härkönen ja Heikki Lumiaho.
3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 8/12 hallituksen
jäsenestä.
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4 Asialistan hyväksyminen
Hyväksytään asialista muutoksitta.
5 Edellisten kokousten pöytäkirjat
Pöytäkirjasta 9/2019 puuttuu vielä päätetty liite, joten se ei ole valmistunut.
6 Toimikuntien kuulumiset
6.1 Toimikuntien tilanne























Talous (Timo Mäkiaho, Kaisu Salminen)
Opetusministeriö myönsi huippu-urheilulle 4000 € avustuksen. Ei siis 9400 € joka
haettu. Tilillä n. 15000 € ja lisenssitilillä 3000 €. Yleisavustus on auennut ja
hakemusta jo täytetty. Avustusten hakuun liittyvä sähköinen järjestelmä siirtyy
käyttämään marraskuussa Katso-tunnisteen sijaan Suomi.fi -palvelua.
Lasten ja nuorten liikunta (Tanja Ignatius)
Ei raportoitavaa.
Aikuis- ja harrasteliikunta (Kaisu Salminen)
Seuratietolomakkeeseen tehty 1. päivitys. Pohtimo-seminaari pidettiin 12.-13.10.
Jerry Vanek luennoimassa ja n. 25 osallistujaa ollut.
Kilpailutoiminta (Teemu Kaivola, Niina Konttaniemi)
Kotimaan kilpailujärjestäjiltä on pyydetty kilpailukutsut lehteen ja nettikalenteriin.
Maajoukkue on osallistunut Nybron sulanmaan MM-kilpailuihin.
Tuomaritoiminta (Timo Mäkiaho)
Ei raportoitavaa.
PR- ja mediatoiminta (JP Ahonen)
Ei raportoitavaa.
Kehittämistoiminta (Janne Härkönen)
Idea tarvikevälityksen tilalle on olemassa. Asia otetaan käsittelyyn seuraavassa
kokouksessa kun Kaisu pääsee esittelemään asian. (Kaisu)
Viestintä (JP Ahonen)
Nybron kilpailuista Noora Waltari ja Tanja Ignatius toimittivat ensiluokkaista
livelähetystä Facebookiin.
Antidoping (Aija Mäkiaho, esittelijänä Timo Mäkiaho)
IFSS on ulkoistanut urheilijoiden TUE-käsittelyn (erivapaudet) toimikunnalle joka
hoitaa useamman eri lajiliiton TUE-asioita.
Eläinten Hyvinvointi (Toni Miettinen)
Pohtimo-seminaarissa on käsitelty valjakkokoirien hyvinvointia.
Kurinpito (Mira Kaikkonen)
SUEK on järjestämässä 12.11. tilaisuuden, jonka aiheena on epäasiallinen
käyttäytyminen urheilussa. Tilaisuus on suunnattu lajiliittojen johdolle.
Palkitseminen (Timo Mäkiaho)
Ei raportoitavaa.
Valjakkourheilulehti (Niina Konttaniemi, Toni Miettinen)
Deadline on 30.11. Lehteen pitäisi olla tulossa juttu Pohtimo-seminaarista sekä
nuorten leiriltä.
Valmennus (Niina Forsblom, esittelijänä JP Ahonen)
Ei raportoitavaa.

7 Sähköpostipäätösten vahvistaminen
7.1. A-maajoukkueen nimeäminen
Esitys: Esitetään A-maajoukkueeseen SM-kultamitalisteja ja lisäksi harkinnan perusteella
Susanna Bürkland DR4 RNB, Aliina Mäkinen DS1J ja Kirsi Immonen DSW1.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti sähköpostipäätöksenä 16.10.2019.
8 Pohjanmaan Valjakkourheilijoiden eroaminen
Esitys: Pohjanmaan Valjakkourheilijat ry on ilmoittanut eroavansa VUL:n jäsenyydestä.
Syynä harrastajien puuttuminen ja seuran lakkauttaminen.
Päätös: Myönnetään ero VUL:n jäsenyydestä.
9 Huippu-urheilutoimikunta
Esitys: Koska huippu-urheilutoimikuntaan ei ole löytynyt innokasta vetäjää ja kausi on jo
pitkällä, esitän että Niina Konttaniemi hoitaa pestiä tämän kauden loppuun. Toistaiseksi hän
on ollut vt. puheenjohtajana toimikunnassa.
Päätös: Esitys hyväksytään.
10 Liittokokous ja tilikokous
Esitys 1: Esitetään liittokokous pidettäväksi 5.4.2020 sunnuntaina alkaen kello 12, Palokan
ABC:lla, Jyväskylässä.
Esitys 2: Tilikokoukselle on 2 vaihtoehtoa. Tilinpäätös pystytään tänä vuonna
allekirjoittamaan Visma sign -allekirjoituksella eli sitä varten ei tarvitse kokoontua.
Eli vaihtoehto 1. Kokoonnutaan Scandic Laajavuoreen Jyväskylään (tai palokka ABC). 2.
Pidetään hangouts -kokous, kuten pidettiin järjestäytymiskokouskin.
Ajankohta olisi lauantai 15.2.2020.
Päätösesitys: Liittokokouksen ajankohtaa aikaistetaan tunnilla eli kokous on su 5.4.2020; klo
11.00. Valtakirjojen tarkastaminen alkaa klo 10.00. Tilikokous pidetään Jyväskylässä la
15.2.2020; klo 10.00.
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.
11 Junioriurheilijoiden osallistumismaksut MM-kilpailuihin
Esitys: Maksaako liitto junioriurheilijoiden osallistumismaksut Nybron MM-kilpailuihin? Tämä
päätös on jäänyt tekemättä kun osallistumismaksuista päätettiin.
Päätös: Esitys hyväksytään. Liitto maksaa junioriurheilijoiden osallistumismaksut Nybron
MM-kilpailuihin.
12 Stipendit MM-kilpailuissa menestyneille
Esitys: Esitetään Nybron MM-kilpailuissa menestyneille stipendejä liitteen 1 mukaisesti.
Pistesijat näkyvät myös liitteessä. Päätetään myönnetäänkö stipendi myös pistesijoituksesta.
Päätös: Hyväksytään stipendit sekä mitalisteille että pistesijoituksista liitteen 1
pohjaesityksen mukaisesti.

13 VUL:n palkitsemisjärjestelmä
Esitys: Esitetään perustettavaksi palkitsemisjärjestelmä liitteen 2 kuvauksen mukaisesti.
Päätösesitys: Esitetään palkitsemisjärjestelmä perustettavaksi ja laaditaan seuraavaan
kokoukseen mennessä tarkennettu suunnitelma toteutuksesta budjetteineen.
Asiaa on käsitelty kokouksessa 7/2019: Päätösesitystä ei kannatettu eikä vastaesitystä tehty,
joten esitys jää pöydälle seuraavaan kokoukseen saakka.
Päätös: Hyväksytään palkitsemisjärjestelmä esityksen mukaisesti.
----------------------Mira Kaikkonen poistui kokouksesta,
----------------------14 Muut esille tulevat asiat
15 Seuraavat kokoukset
Seuraava kokous pidetään Google Hangouts -kokouksena 10.12.2019; klo 20.00.
16 Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.36.

___________________________
Jukka-Pekka Ahonen, puheenjohtaja

___________________________
Niina Konttaniemi, sihteeri
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Janne Härkönen
pöytäkirjan tarkastaja
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Heikki Lumiaho
pöytäkirjan tarkastaja

Suomen Valjakkourheilijoiden
liiton ansiomerkkijärjestelmä
Ohjeistus
12.6.2019
Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry

Pronssinen ansiomerkki
Peruste: Aktiivinen toiminta vähintään 3 vuoden ajalta
valjakkourheilun hyväksi paikallisella tasolla.
Kohderyhmä
● Seuratason valjakkourheilutoimintaa ohjaavat ja tukevat
henkilöt
● Kilpailujen toimitsijat

Hopeinen ansiomerkki
Peruste: Aktiivinen ja ansioitunut toiminta vähintään kuuden
vuoden ajalta valjakkourheilun hyväksi hyväksi paikallisella
tasolla, tai kolmen vuoden ajalta valtakunnallisella tasolla.
Kohderyhmä
● Seurojen pitkäaikaiset aktiivitoimijat
● Seurojen valjakkourheilutoimintaa johtavat henkilöt
● Kilpailujen toimitsijana ansioituneet
● Liiton toimikuntatyöskentelyssä ansioituneet

Kultainen ansiomerkki
Peruste: Pitkäaikainen, aktiivinen ja ansioitunut toiminta
vähintään 12 vuoden ajalta valjakkourheilun hyväksi
paikallisella tasolla, tai kuuden vuoden ajalta valtakunnallisella
tasolla, tai merkittävä kansainvälinen edustus.
Kohderyhmä
● Seurojen ja liiton erityisen ansioituneet toimijat (vrt.
hopeinen ansiomerkki)
● Valjakkourheilutoimintaa kansallisella tasolla johtaneet tai
kehittäneet henkilöt
● Liiton toimikuntien puheenjohtajatehtävissä toimineet
● Liiton luottamustehtävissä toimineet

● Henkilöt, joilla on erityisiä ansioita pitkäaikaisesta ja
aktiivisesta muusta työstä, jolla on merkittävästi kehitetty
valjakkourheilua Suomessa kansallisella tasolla
● Henkilöt, jotka ovat merkittävällä tavalla parantaneet
suomalaisen valjakkourheilun asemaa ja arvostusta
kansainvälisesti

Yleiset myöntämisperusteet
Palkitsemisesityksiä voivat tehdä seurat ja liiton hallitus, sekä
puheenjohtaja.
Edellisestä myönnetystä ansiomerkistä on oltava kulunut vähintään kolme
vuotta, jotta uusi hakemus voidaan käsitellä.
Vain virallisella hakemuksella määräaikaan mennessä tehdyt esityksen
huomioidaan. Hakemuksen käsittelyaika on 30 vrk hakemuksen
saapumisesta toimikunnalle.
Palkitsemisesitykset vastaanottaa ja käsittelee liiton
palkitsemistoimikunta, joka laatii palkitsemisesta suosituksen liiton
hallitukselle.
Palkitsemisesta päättää liiton hallitus. Hallitus voi poiketa
myöntämisperusteista poikkeuksellisen ansioituneen hakijan kohdalla.
Ansiomerkki voidaan myöntää hakemuksen mukaisesti tai alennettuna,
mikäli hakija on merkinnyt hyväksyvänsä mahdollisen alennetun
ansiomerkin.
Ansiomerkki luovutetaan ensisijaisesti liiton määräämässä
palkitsemistilaisuudessa, tai hakemuksessa erikseen haettuna päivänä.
Palkitsemisesityksen tekijä vastaa ansiomerkin lunastusmaksusta, joka
tulee olla suoritettuna ennen ansiomerkin luovutusta. Lunastusmaksu on
50€ per ansiomerkki. Kangasmerkin voi tilata liiton toimistolta osoitteesta
toimisto@vul.fi hintaan 10€.

