
PÖYTÄKIRJA 4/2022

KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.14.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJATARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Joonas Lehtimäki ja Christer Fagerström

Päätös: hyväksyttiin.

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin yhdellä lisäyksellä.

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN VAHVISTAMINEN

Hyväksyttiin.

SKUL:N TALOUSASIAT

- Palkankorotukset: 1,2% yleiskorotuksena ja 0,6% järjestökohtainen erä, jälkimmäisen

kohdalla esitetään jaettavaksi neljän työntekijän kesken tasapuolisesti.

Merkitään tietoon saaduksi.

- Kumotaan aiemmin tehty SKUL:n päätös työntekijöiden palkallisesta vapaasta

arvokisojen kilpailumatkojen osalta.

Uusi esitys: työntekijä voi käyttää omia lomiaan, ylitöitään tai anoa palkatonta vapaata

oman arvokisan kohdalla.

Hyväksyttiin esitys, tulee voimaan välittömästi.



- Työntekijöiden esitys koskien lisiä ja viikonloppulisiä, ehdottavat kahta vaihtoehtoa;

A) maksetaan ylityö-, ilta- ja viikonloppulisät rahana tai

B) annetaan vapaana

Työvaliokunta antaa oman ehdotuksensa, joka on B-vaihtoehto muokattuna omana

esityksenä. Esitys on se, että hyväksytään lauantai-sunnuntaityöt, koskee myös ylitöitä,

osalta vaihtaminen vapaaksi on mahdollista vain niistä tilaisuuksista tai tapahtumista,

joihin työnantaja on velvoittanut työntekijän olevan paikalla. Työntekijän ollessa

vapaaehtoisesti paikalla kyseisissä tilaisuuksissa tai tapahtumissa ei anna oikeutta

vapaisiin. Arki-iltalisää ei hyväksytä.

Hyväksyttiin työvaliokunnan esitys.

- Vakulin anomus SM-keilailun kustannuksien kattamisesta

Maksetaan vain kokoustilan vuokra ja kahvikulut, kustannuspaikkana liiton keilailu.

NAISTEN FUTSALMAAJOUKKUE

Hallitus on aiemmin päättänyt, että naisten futsalmaajoukkueen tulee pelata Ruotsia vastaan maaottelu

30.4 mennessä tai osallistua korkeatasoiseen turnaukseen. Tämä ei ole toteutunut ja 24.3 EDSOn

futsalvastaavat ovat olleet yhteydessä liittoon EM-lopputurnauksen osallistumisvahvistuksen tiimoilta.

Saatujen tietojen perusteella hallitus oli päättänyt, ettei naisten futsalmaajoukkuetta lähetetä EM-kisoihin.

Kuitenkin melkeinpä jälkeenpäin tuli valitus joukkueenjohdon suunnalta, ettei heitä ollut kuultu asioista ja

liiton perustelut ovat huonot. Tämän johdosta liiton edustajat ja joukkueen edustajat ovat

keskustelleet asioista. Johtopäätöksenä on se, että kriteerit kisoihin lähettämisestä on joukkueenjohdon

tiedossa selkeästi. Joukkueen tulee pelata maaottelu Ruotsia vastaan viimeistään kesäkuussa tai pelata

vastaavan tasoinen harjoituspeli kuulevien joukkuetta vastaan. Samoin kriteereinä on riittävä pelaajamäärä,

12 pelaajaa ja sitoutuneisuus valmennuksen kriteerien mukaisesti.

Päätös: lähetetään naisten futsalmaajoukkue EM-kisoihin, mikäli ennalta sovitut kriteerit täyttyvät.

Ruotsi-maaottelu toteutuu aikaisintaan elokuussa, joten näin ollen kesäkuussa tulee pelata ottelu vähintään

2. divisioonan tasolla olevaa joukkuetta vastaan.

MIESTEN FUTSALMAAJOUKKUE

Hallitus päätti aiemmin, ettei miesten futsalmaajoukkuetta lähetetä EM-lopputurnaukseen

urheilullisin perustein. Marraskuun 2021 karsintaturnauksessa Suomi sijoittui lohkonsa

viimeiseksi eli neljänneksi. Samoin hallitus on saanut tietoonsa pelaajiston sitoutumisen



tasosta ja vuoden 2022 budjettiin ei ole sisällytetty tätä turnausta. Näiden tietojen

perusteella hallitus teki kielteisen päätöksen. Ikävä kyllä joukkueenjohtoa ei tiedotettu

asioista samaan aikaan ja tämä nosti keskustelun pinnalle kriteereistä sekä miten kisoihin

pääsee. EDSOn futsalvastaavat olivat tiedustelleet Suomen osallistumista turnaukseen

videopuheluiden kautta ja selkeä informaatio on jäänyt puuttumaan. Tämän johdosta

asioita on selvitelty EDSOn futsalvastaavien kanssa ja tällä hetkellä on kaksi vaihtoehtoa;

Suomen miehet pääsevät mukaan kisoihin suoraan tai Suomen miehet ovat 1. varasijalla ja

saavat kisapaikan, mikäli joku maa luopuu paikastaan, edellytyksenä on saada ilmoitus

tästä tiettyyn päivämäärään mennessä. Hallituksen edustajat ja joukkueenjohto ovat

keskustelleet asioista.

Päätös: lähetetään miesten futsalmaajoukkue EM-kisoihin, sillä edellytyksellä, että

kustantavat kisamatkansa ensisijaisesti. Liitto katsoo mahdollista tukeaan vasta

loppuvuonna. Kisakustannuksia ei ole budjetoitu ollenkaan vuoden 2022 budjettiin johtuen

vuoden 2021 karsintojen tuloksesta. EM-kisoihin pääsy on riippuvainen EDSOn

futsalvastaavien myönteisestä päätöksestä.

LIITTOKOKOUS 2022

Hero on tehnyt evästyksen liittyen vastuullisuuteen ja kysyy, millaisiin toimenpiteisiin liitto

ryhtyy evästyksensä tiimoilta.

Päätös: laaditaan Heron evästykseen liiton hallituksen vastaus, jonka sisältönä on liiton

vastuullisuusohjelman eri osa-alueet, liiton uudistettavat eri säännöt, ILMO-järjestelmä ja

liiton selvitystyö. Viittomakielistä materiaalia tullaan tekemään ja tätä varten haetaan

OKM:lta avustusta.

LAJIJAOSTOJEN ASIAT

Liiton lajien vastuuhenkilöt hallituksen ja lajivastaavien osalta, esitys tulee Vahteran ja

Romun toimesta ennen kokousta. Muutaman lajin kohdalla tulee henkilövaihdoksia,

keskustellaan kokouksessa.

Päätös: siirretään seuraavaan kokoukseen.



SELVITYSTYÖ NAISTEN URHEILUN TILANTEESTA

Naisten futsalmaajoukkueen kanssa pidettyjen keskustelujen perusteella on tullut esille

tarve tehdä selvitystyö naisten urheilun asemasta liitossa. Naiset kokevat saaneensa

huonoa kohtelua ja syrjintää vuosien aikana. On ehdotettu, että tehdään selvitystyö

aiheesta yhteistyössä ulkopuolisen tahon kanssa. Suomen Urheilun Eettiseen Keskukseen

(SUEK) on otettu yhteyttä aiheesta. SUEK on pyytänyt lisätietoja asiasta.

Päätös: tähän asti tehty selvitystyö jatkuu seuraavan hallituksen toimesta. Nykyisen

hallituksen toimikausi päättyy 10.4.2022.

DEAFLYMPICS

Brasilian kesä-Deaflympics järjestetään Caxias do Sulissa 1.-15.5.2021. Kisajoukkueemme

lopullinen ilmoitus on tehty ICSD:lle. Aiemmista tiedoista poiketen keilailu on peruttu

kisajärjestäjien taloudellisen tilanteen vuoksi, näin ollen lajissa ei ole Suomen edustusta.

EM-JÄÄKIEKKO

Deaf Lionsin joukkueenjohtaja Sami Vuoriheimo lähetti hallitukselle päivitetyn

toimintasuunnitelman, johon tuli muutoksia johtuen Venäjä-Ukraina -sodasta.

Päätös: siirretään seuraavaan kokoukseen.

PBM-FRISBEEGOLF

Ruotsi toimii järjestäjämaana ja kisat pidetään Vänersborgissa 30.-31.7.2022. Alustava

ilmoittautuminen on 29.4.2022 mennessä. Frisbeegolfin vastaavat esittävät lähtijöiden

nimet kokoukseen mennessä.

Vastaavien ehdotus: Tuomo Jussila, Joonas Lehtimäki, Janne Koskela, Jani Haapanen ja

Marko Liimatainen. Lehtimäki toimii joukkueenjohtajana.

Päätös: valitaan esityksen mukaisesti Suomen edustajat ja edellytyksenä on PDGA-lisenssi

kisajärjestäjien kriteerien mukaisesti. Mikäli joukkueeseen tulee muutoksia, päätetään

erikseen asiasta hallituksen toimesta. Urheilijoiden omavastuu ja mahdolliset

matkakorvaukset käsitellään myöhemmin.



PBM-SUUNNISTUS

Hankekoordinaattorilta on saatu alustava kisajoukkueen kokoonpano:

Miesten sarjaan osallistuu Touko Silpola, Marko Lehtonen ja Juuso Toivonen.

Naisten sarjaan osallistuu Lina Karlsson, Josefine Häggdahl, Sara-Elise Ruokonen ja Eeva

Tupi.

Päätös: vahvistetaan alustava kisajoukkue ja omavastuu määritellään myöhemmin.

KANSALLISTEN KISOJEN TILANNE

- SM-kisojen järjestäjät ja kilpailunjohtajat

o SM-keilailu 19.2 Vantaa/Wankat – Jari Malkamäki

Kilpailut pidettiin, tällä kertaa kilpailunjohtajaa ei ollut liiton toimesta esteiden

vuoksi.

o SM-futsal maaliskuu Helsinki/Hero – Laura Mecklin ja Emmi Ruukki, varalla

Joonas Lehtimäki

Turnaus on siirretty myöhempään ajankohtaan

o SM-salibandy 2.-3.4.2022 Kouvola/Woikkis – Laura Mecklin ja Emmi Ruukki

Turnaus pidettiin ja kilpailunjohtajien raportti on saatettu hallituksen tietoon.

o SM-frisbeegolf, 5.-7.8.2022, järjestäjänä Valpas – Jari Malkamäki

o SM-golf, 26.-28.8.2022, Vierumäki, järjestäjänä Gepardit – Joonas Lehtimäki,

varalla Christer Fagerström

Päätös: merkitään tiedoksi.

VARAINHANKINNAN TILANNE

Työryhmä on työstänyt varainhankintaa varten uuden kampanjan, joka on äskettäin

julkaistu. Kohteena on Brasilian Deaflympics-joukkueemme ja heidän omavastuuosuuksien

pienentäminen. Samoin on tehty pp-esitys tätä varten urheilijoille.



Päätös: merkitään tiedoksi sekä tehdään vielä video koskien viimeistä kampanjaa,

Fagerström ja Mecklin vastaavat asiasta.

MUUT ASIAT

- Lumilautailija Cecilia Hanhikoski ja paricurlingin Jari Häkkinen sekä Pia Varjola ovat

jättäneet OKM:lle hakemuksensa urheilija-apurahasta. Liiton puheenjohtaja on laatinut

puoltolausunnot urheilijoillemme hakemuksensa liitteeksi sekä erikseen laatinut

vetoomuksen kuurojen urheilijoiden asemasta apurahakriteeristöissä.

Päätös: merkitään tiedoksi.

SEURAAVA KOKOUS

Sovitaan erikseen.

KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.48.


