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Energialataus 
äärisuorituksiin
Tositilanteissa koiran suorituskyky punnitaan. Yltääkseen parhaaseen lopputulokseen 
sen täytyy saada ruuastaan tarpeeksi korkealaatuisia ravintoaineita. Kovassa 
pitkäkestoisessa rasituksessa ainoa riittävän tehokas energialähde on rasva. Lisäksi 
tarvitaan laadukkaita ja hyvin sulavia valkuaisaineita, vitamiineja, kivennäis- ja 
hivenaineita sekä antioksidantteja. 
ENERGY 4300 ja ENERGY 4800 -ruuat ovat koirille, joiden
harrastuslaji tai työ vaativat erityistä fyysistä kestävyyttä 
– aina äärirajoille asti.

ENERGY 4300
Tarkoitettu koiralle, joka joutuu kohtuulliseen rasitukseen, muutaman tunnin 
suorituksiin, kuten esimerkiksi agility-, TOKO- tai IPO-kilpailuissa, ratajuoksussa 
tai poliisikoiran tehtävissä. Sisältää valkuaisaineita 28 % ja rasvaa 21 %.

ENERGY 4800
Tarkoitettu koiralle, joka toimii pitkään rasittavissa ja kestävyyttä vaativissa 
olosuhteissa, kuten esimerkiksi valjakkourheilun, täyden päivän metsästyksen, 
paimennuksen tai rajavartiotyön parissa. Sisältää valkuaisaineita 32 % ja 
rasvaa 30 %.

Kun aloitat Energy-ruokavalion, totuta koirasi siihen vähitellen 3–4 viikon ajan. 
Näin sen ruuansulatus ehtii sopeutua muutokseen. Jos vaihtelet Energy-ruokia 
keskenään, totuttelua ei tarvita. 

Muista antaa työkoiralle kunnon ruokalepo ennen rasituksen alkamista.

Lepojaksoilla suosittelemme koirallesi Royal Canin BREED-,
MINI-,  MEDIUM-, MAXI- tai GIANT-ruokavalioita.

Voit vaihtaa 
tarpeen mukaan
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Uusi puheenjohtaja antaa 
uuden suunnan? kuvaaja: 
Susanna Tikka

Pieni mies kuvaaja: Niina Konttaniemi

Vuosikokouksessa valittiin 
monta uutta jäsentä hallitukseen 
ja myös puheenjohtaja vaihtui 
sivut 10-12

Baltian kilpailut ovat Etelä-Suomessa 
asuville vain ”kivenheiton” päässä 
sivut 14-15

Näkökulmia pennun valintaan 
ja pentuajan koulutukseen
sivut 18-19
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Kesä oli ja meni, vaikka täällä Lapissa ei ainakaan voinut 
juuri kesästä puhua. Liekö Kilpisjärvellä ehti terminen kesä 
alkaakaan? Ainakin Laineen Juha oli jo tuolta ylempää päivi-
tellyt Facebookiin kunnon yöpakkasia. Viime kesään verrattuna 
koiraa on saanut lenkkeilyttää maastossa ilman pelkoa liialli-
sesta kuumumisesta ja toisaalta veneily on jäänyt vähemmälle. 
Eli siis koiran kannalta varsin ihanteellinen kesä, omasta mie-
lestä vähemmän mukava.

Valokuvakilpailun parhaimmisto esitellään tässä lehdessä. 
Kuvia saatiin odotuksiin nähden vähänlaisesti, mutta on kiva 
huomata että kuvaajat kuitenkin haluavat antaa kuviaan VUL:n 
lehden ja netin käyttöön. Yksi kuvahan kertoo enemmän kuin 
tuhat sanaa, joten niille on aina käyttöä elävöittämään teks-
tejä. Kansikuvaksi olen valinnut päätoimittajan yksinoikeudella 
”lehdistön suosikin” sulanmaan kuvista. Varsinaiset palkitut 
ovat sitten esillä sisäsivuilla. Lehti on usein tullut loppukuusta 
aineiston jättämisen jälkeen, mutta tällä kertaa myöhästymi-
nen oli monesta asiasta johtuen varsin suuri. Pyydän anteeksi ja 

toimitukselta

yritän taas parantaa tapani ja palata ruotuun. Olenhan sentään 
uudelleen myös hallituksessa, mikä on suuri kunnia ja luotta-
muksen osoitus.

Syksyn ja entistä viileämpien kelien myötä uusi kausi taas 
varsinaisesti käynnistyy ja myös arvokisoja on tulossa, vaikka 
isompien kisojen osalta ensi talvi on eräänlainen välivuosi. 
Suomen vuoro on kuitenkin järjestää talvilajien SOC-kilpailut 
ja ne lienevätkin monelle talven päätavoite. Talvi näyttää sit-
ten onko meillä edustusta myös Alaskan MM-kisoissa. Syksyn 
tavoitteet asetetaan SM-kisoihin ja Saksan EM-kisoihin. Itse 
aion osallistua tulevalla kaudella vain muutamiin karkeloihin, 
mutta toivon saavani joulun ja kevään lehteen kuitenkin run-
saasti materiaalia, jotta voin sitten sitä kautta olla perillä lajin 
tapahtumista.

Niina

puheenjohtajalta

Kesä on parhaassa vaiheessa, vettä sataa ja illat alkaa pimen-
tyä. Syksyn alku on valjakkourheilijalle uuden alkua. Koirien 
into saa pahimmankin syysväsymyksen katoamaan. Suurem-
paa elämäniloa on vaikea löytää kuin juokseva urheilukoira.

Tuleva kausi on haastava ja mielenkiintoinen. Saksan sulan-
maan EM -kisoihin on ilmoittanut halukkuutensa ilahdutta-
van moni valjakkourheilija. Hallitus seuraa urheilijoiden kisa-
näyttöjä ja laskee sentit, joilla maajoukkuetta voidaan tukea.

Urheilijoiden kannattaa rohkeasti hakea henkilökohtaisia 
sponsoreita. Olkaa ylpeitä. Lajimme tukijat tuovat aina näky-
vyyttä myös meille. Liitossa ymmärretään urheilijoiden henki-
lökohtaisten sponsoreiden merkittävyys. Emme halua lähteä 
kilpailemaan urheilijoiden kanssa samoista mainospaikoista tai 
sponsoreista.   Liitto on parhaillaan järjestämässä urheiluasu-
tilausta. Valjakkourheilijoille suunnitellaan ainutlaatuista asu-
kokonaisuutta upeilla digipainatuksilla. Yhtenäiset asut tuovat 
näkyvyyttä kotimaassa ja kansainvälisillä kilpakentillä.  

Talven SOC on Suomelle kova haaste. Kisoja järjestävät seu-
rat ovat kiitettävällä innokkuudella tarttuneet toimeen. Kisat 
pidetään kolmella paikkakunnalla. Pitkänmatkan kisa ajetaan 
Lieksassa, sprintti ja keskimatkat Rautavaaralla ja hiihto Hau-
kiputaalla. Tärkein tehtävä jää harrastajille, osallistua innolla 
kilpailuihin. Näyttäkää Ruotsille; kyllä Suomessa osataan 
kisata!

Suomen Palveluskoiraliitolle kuuluu suuri kiitos, kun siirsi-
vät SPKL:n vetohiihdon SM -kilpailut viikkoa myöhemmäksi, 
viikolle 11. Toivotaan myös Liperiin Pärnävaaralle runsasta 
osanottoa.

Maajoukkueurheilijoiden ja liiton suuri haaste ovat Alas-
kan MM -kilpailut, jotka pidetään viikolla 10 yhtä aikaa SOC:n 
kanssa. Kisamatka toiselle puolelle maapalloa on pitkä ja ras-
kas (lue huikea seikkailu). Kilpailu ikiroudan alueella lumen 
ja jään maassa on matkaan lähtijöille ikimuistoinen. Iso osa 
Suomen parhaista lyhyiden matkojen vetokoirista on lähtöisin 

noilta seuduilta. Alaskan pakkasissa näytetään mikä on talvi-
sissa oloissa lajin mahtimaa.

Liitto on suunnittelemassa Rautavaaran Metsäkartanolle 
valjakkourheilukeskusta. Tänä vuonna on tarkoitus kartoittaa 
reitistö ja tehdä avustusanomukset rahoitukseen. Mukana pro-
jektissa ovat Metsäkartanon säätiö, Rautavaaran kunta, toivot-
tavasti ELY-keskus ja Opetusministeriö.  Metsäkartanolle on 
tarkoitus tehdä kansainväliset mitat täyttävät kisa- ja treeni-
reitit.  Urheilijoiden panosta tarvitaan erityisesti nyt suunnit-
teluvaiheessa. Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna Metsä-
kartanolla pidetään leiri, jossa on tarkoitus kävellä reitit läpi ja 
siirtää GPS -paikantimilla kartalle. Tehtävään tarvitaan maas-
toasiantuntijoita ja urheilijoita.    

Olin heinäkuussa Suursnautsereiden leirillä perheen kanssa. 
Majoituimme teltassa, vettä satoi koko kahdeksan päivää ja 
yötä. Leirin isäntä antoi hyvän ohjeen ” Muistakaa hymyillä, 
vaikka tuntuis miltä!”

It´s a great time to be alive!

Samuli

Suomessa pidetään Pohjoismaiden avoimet mestaruuskilpailut eli SOC (Scandinavian Open Championships) 
kevään 2013 aikana. Kilpailut jakaantuvat kahdelle eri viikonlopulle ja kolmeen eri paikkaan.

Ensimmäisenä järjestetään helmikuun puolessa välissä pitkän matkan SOC. LD SOC on 300km pitkä ja se 
pidetään Lieksassa. Pakolliset tauot kahdella tarkastuspisteellä ovat 4 tuntia ja 8 tuntia eli pakollista taukoa tulee 
yhteensä 12 tuntia. Kilpailun keskuspaikkana toimii MD- ja LD -kilpailijoille tuttu paikka eli Ruunaan matkailu. 
Kilpailukeskus ja tarkastuspisteet pidetään keskitetysti Ruunaan matkailussa, mikä helpottaa mm. handlereiden 
työtä ja kilpailun järjestämistä.

Maaliskuun alussa puolestaan järjestetään sprintin ja keskimatkan SOC Rautavaaran Metsäkartanolla. Sprintin 
ja MD:n kanssa samanaikaisesti järjestetään myös valjakkohiihdon SOC Oulussa. Kilpailukeskuksena toimii Virpi-
niemen hiihtokeskus.

Kilpailuista tiedotetaan VUL:n www-sivujen kautta. Kilpailujen järjestäminen on iso voimain koetus järjestäville 
seuroille ja kaikki vapaaehtoisapu on tervetullutta. Kilpailijoiden osalta toivotaan runsasta osanottoa, mikä edes-
auttaa kilpailujen onnistunutta järjestämistä ja motivoi järjestäjiä jatkoa ajatellen.

15.2. - 17.2.2013  LD SOC Lieksa, Ruunaan matkailu 
8.2. - 10.2.2013  sprintin ja MD SOC Rautavaara, Metsäkartano 
8.2. - 10.2.2013  valjakkohiihdon SOC Oulu, Virpiniemen hiihtokeskus

Avoimet Pohjoismaiden
MESTARUUSKILPAILUT 

Suomessa keväällä 2013

Ajankohtaisia pikku-uutisia
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Valjakkoajon ja -hiihdon B-maajoukkue 
talvikaudelle 2013 on valittu

Hallitus nimeää B-maajoukkueen rungon edellisen kauden näyttöjen (KV ja SM) perusteella. Näillä urheilijoilla on 
oikeus osallistua EM- ja MM-kisoihin, jos maakiintiöt sen sallivat. Kisamenestyksestä on mahdollista saada tukea 
stipendin muodossa kilpailun jälkeen. A-maajoukkue valitaan myöhemmin ennen arvokilpailuja kauden näyttöjen 
(katsastus ja SM) perusteella. B-maajoukkue on julkaistu kokonaisuudessaan VUL-netissä ja siihen on tällä hetkellä 
valittuna 34 urheilijaa.

VALJAKKOAJO
Kaivola Teemu 4SS SOC 1., 4S SOC 2., Sp4 SM 1. 
Laitinen Jonna Sp4J EM 4., Sp4J SM 1. 
Lehtomäki Heta Sp4J SOC 3. 
Hytönen Essi 4SS EM 7. 
Hakala Tiina Europa-cup 4. parhaan joukossa 
Hytönen Kimmo Sp6 EM 3., Sp6 SM 1 
Kempe Riitta Sp6 EM 5., Sp8 SM 3. 
Heinonen Pasi Sp8 SOC 2., Sp8 SM 1., Sp6 SM 2. 
Lehtomäki Vesa-Pekka Sp8 EM 7., Sp6 SOC 3., Sp6 SM 3., Sp4 SM 3. 
Laitinen Ari SpU SM 1., Sp8 SM 2. 
Mikkonen Teuvo MD12 SM 1., SpU SM 2. 
Schwarz Daniel MD12 SM 3., LDU SM 3. 
Snåre Jari MD6 SM 1., SpU SM 3. 
Wingren Ole LD8 Finnmarksløpet 500km 2.
Wingren Ronny LDU SM 1 
Raunio Jaakko LDU SM 2 Kiiskinen Elisa MD 6 SM 3. 
Rekisteröidyillä arktisilla vetokoirilla (NB) kilpailevat 
Mäkiaho Antti 4S ja 4SS C-luokka SOC 1., Sp4 SM2 
Bürkland Susanna 6S C-luokka SOC 1. 
Niemi Raine MD6 SM 2.

VALJAKKOHIIHTO
A-KOIRAT 

Loukkola Saara NWCJ EM 1., NWSJ EM 1., NWSJ SOC 1., NWPJ SOC 1., NMS1+NWS1 SM 2. 
Viide Minna NWS1 EM 1., NWC EM 5., DRL EM 2., NWP SOC 1., NWS1 PM 2. NMS1+NWS1 SM 1. 
Tiiperi Marika NWS1 EM 3., NWC EM 6., DRL EM 2., NWS1 SOC 1., NWP1 SOC 2., NWC SOC 2. 
Nivala Maija NWC1 EM 2., WS1 EM 5., WS1 SOC 4., WP1 SOC 5., WC SOC 9. 
Viitahalme Maria WS1 SOC 5. 
Juntikka Eila NMS1+NWS1 SM 3. 
Jurvelin Vesa-Pekka NMS1 EM 3., NMC EM 5., DRL EM 2., NMC SOC 1., NMS1 SOC 2. 
Viitahalme Marko MC SOC 7. 
B-koirat 
Mansikkasalo-Jurvelin Kati NWS1 B SOC 1. 
Mäkinen Anu NWS1 B SM 1.  
Kreivi Jenni NWS1 B SM 2.  
Kaisa Mäntyranta NWS1 B SM 3.  
Turkka Eksymä NMS1 B SM 1.  
Harri Hatunen NMS1 B SM 2.

Suomen Valjakkourheilijoiden 
Liitto ry luovuttaa pysyvästi 
asiakirja-aineistonsa Suomen 
Urheiluarkistoon nimellä Suomen 
Valjakkourheilijoiden Liitto ry:n 
arkisto. Aineiston rajavuodet ovat 
1981 - 2011. Luovutuksen myötä 
VUL sitoutuu jatkossa siirtämään 
pysyvästi säilytettävän asiakirja-
aineiston liitettäväksi tämän arkis-
ton yhteyteen. 
Suomen Urheiluarkisto järjestää 
asiakirjat ja laatii julkisen arkisto-
luettelon (www.urheiluarkisto.fi). 
Erityisaineistojen kuten valokuvi-
en, julisteiden ja äänitteiden luo-
vuttamisesta sovitaan erikseen.

Mahdollinen aineisto toimite-
taan VUL:n toimistoon 
osoitteeseen:
Suomen Valjakko-
urheilijoiden liitto 
FIN-00093 SLU

Lisätietoja:
hallitus@vul.fi

Urheiluvaatteita Nonamelta
Valjakkourheilijoiden Liitto on tehnyt sopimuksen urheiluvaatefirma Nonamen kanssa. Tarkoitus on, että Noname 
suunnittelee VUL:lle yksilöllisen ulkoasun sopimuksen mukaisiin vaatteisiin ja harrastajat pystyvät sitten tilaamaan 
näitä vaatteita käyttöönsä. Sovitusvaatekassi kiertää syksyn aikana seuroissa ja tarkoituksena on saada joka seu-
rasta yksi yhteyshenkilö, joka kokoaa tilaukset yhteen. Lopulliset mallit, tilattavat tuotteet ja hinnat julkaistaan VUL-
netissä kun malli saadaan valmiiksi. 

Tilattaviin tuotteisiin tulee kuulumaan lämmittelypuku (takki digipainannalla ja mustat/tummansiniset housut), 
liivi digipainannalla, kisa-asu (trikoot) digipainannalla ja tekninen t-paita digipainanalla. Digipainanta tarkoittaa sitä, 
että käytännössä koko vaatteen kangas voidaan kuvioida ja värjätä tilaajaan haluamalla yksilöllisellä kuvioinnilla. 
Kuvioinnista on päätetty sen verran, että väreinä käytetään VUL-liiton virallisia värejä, mustaa, sinistä ja valkoista ja 
kuvioinnista tulee näkymään mitä lajia ja maata urheilija edustaa.

Valjakkourheilu 
urheiluarkistoon

kuvaaja Antti Mäkiaho

kuvaaja Pierre-Francois Gauthey
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Vuosi sitten VUL:n hallituksessa päätettiin käynnistää WWW-sivuston uudistaminen. Sivusto päätettiin toteuttaa sisällönhal-
lintapalvelimella, joka mahdollistaa sivuston ylläpidon ja sisällön luomisen useiden henkilöiden toimesta. Sivuja ei tehdä HTML-
koodilla, vaan palvelimella toimii ohjelmisto, jonka avulla sisältöjen tekstit ja kuvat luodaan. Näin sivujen toimittaminen ei vaadi 
teknistä osaamista, vaan käyttäjä voi keskittyä sisällön luomiseen. Sisällönhallintapalvelin mahdollistaa tavallista WWW-sivustoa 
älykkäämmän toiminnallisuuden, esimerkiksi sisältöjä on mahdollista kommentoida ja linkittää sosiaaliseen mediaan. Ohjelmis-
toksi valittiin Drupal, joka on joustava ja monipuolinen avoimen lähdekoodin sisällönhallintapalvelin. Lisää Drupalista voit lukea 
seuraavan linkin kautta http://drupal.fi/fi/drupal-suomi.

Sivuston uudistamisen yhteydessä on pyritty saavuttamaan seuraavat tavoitteet:

 • päätelaite riippumaton toiminta, sivusto pystyy lukemaan tietokoneen lisäksi älypuhelimilla ja tableteilla
 • sisällön monikielinen hallinta, kaiken sisällön pystyy kääntämään halutuille kielille (Suomi ja Englanti)
 • sivusto tunnistaa automaattisesti käyttäjän kieliympäristön
 • vuorovaikutteisuus käyttäjien kanssa esim. kommentointi ja blogitoimintojen avulla
 • foorumi-toiminnallisuuden integrointi itse sivustoon
 • helppokäyttöinen ja selkeä käyttöliittymä sivuston ylläpitäjille ja sisällön tuottajille
 • sisällön integrointi sosiaaliseen mediaan
 • mainostilan lisääminen ja älykäs hallinta

Sivuston käyttäjät voivat tehdä itselleen tunnukset, jonka jälkeen on mahdollista kirjoittaa foorumille ja kommentoida sisältöjä. 
Tunnukset tulee tehdä muodossa Etunimi Sukunimi. Tunnuksen tekeminen edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta, minkä avulla 
tunnistautuminen tapahtuu. Ohjelma lähettää sähköpostiin vahvistusviestin ja linkin, minkä avulla käyttäjä pääsee kirjautumaan 
ja määrittämään oman salasanansa. Sivustoon kirjautuminen tapahtuu suojatun yhteyden avulla eli kirjautumisen salakuuntelu ei 
pitäisi olla mahdollista. Mikäli ylläpidolla on syytä epäillä, että joku käyttäjä esiintyy väärällä nimellä, tunnus poistetaan käytöstä. 
Toisena henkilönä esiintyminen Internetissä on Suomessa rangaistava teko. Osaa sisällöstä on mahdollista kommentoida ano-
nyymisti, mutta tällöin kommentit menevät moderoitaviksi ja ne julkaistaan viiveellä, arvioitu viive on yhdestä kahteen päivää.

Projektiin osallistuivat Emmi Vilokkinen, Kaisu Salminen, Niina Konttaniemi ja Pasi Ollikainen. Kiitokset projektiryhmälle isosta 
työstä ja aikataulusta kiinni pitämisestä.

Sivuston ylläpitotiimissä toimivat Emmi Vilokkinen, Kaisu Salminen, Antti Mäkiaho, Niina Konttaniemi ja Pasi Ollikainen. Uudet 
sivut avataan julkisesti 1.9.2012.

Suomen 
valjakkourheilijoiden 
WWW-sivusto uudistuu

Lajilisenssin kaudelle 2012-2013 voi lunastaa maksu-
päivästä alkaen VUL:n jäsenseuraan kuuluva henkilö.   
 
Lajilisenssi sisältää vuoden voimassa olevan urhei-
luvakuutuksen VUL:n jäsenseuraan kuuluville ja VUL-
lehden vuosikerran (3 numeroa) 2012-2013. Lajili-
senssivaihtoehtoja on neljä, joista jokainen voi valita 
itselleen sopivan vaihtoehdon. 

Yksityistapaturmavakuutus
nro 356-0369858-K

Lisenssin vakuutuskausi on
1.9.2012 – 31.8.2013.

Liiton lisenssitili on
FI02 1426 3000 1216 71

Lisenssivaihtoehdot
Kilpailulisenssi vaaditaan jokaiselta kilpailijalta, 
joka osallistuu Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto 
ry:n toimesta järjestettyihin kilpailuihin. Poikkeuk-
sen muodostavat ainoastaan koirajuoksu- ja har-
rastussarjat, joissa lajilisenssi ei ole pakollinen kan-
sallisissa kilpailuissa (VUL kansalliset säännöt).   
 
Harrastajalisenssi antaa vakuutusturvan urheili-
joille, jotka harrastavat valjakkourheilua säännöl-
lisesti, mutta eivät kilpaile aktiivisesti. Harrastus-
lisenssillä saa kilpailla yhden kansallisen tason kil-
pailun tai SM-kilpailun, mutta ei kansainvälisiä kilpai-
luja (esim. MM, EM, SOC, Eurooppa tai World-cup). 
 
Lajilisenssi ilman vakuutusta. Henkilö, jolla on oma 
vakuutus, joka korvaa myös urheiluvammat valjak-
kourheilun kilpailutoiminnassa, maksaa lajilisens-
sin ilman vakuutusta. Vakuutuksetonta lisenssiä 
hankkiessa järjestelmä pyytää kirjaamaan korvaa-
van vakuutuksen numeron ja vakuutusyhtiön. Todis-
tusta ei tarvitse toimittaa enää liittoon.

ESDRA:n kansainvälinen DID-lisenssi. DID-numero 
on Euroopan liiton (ESDRA) vaatima ”Ajajan tunnis-

tusnumero – Driver Identification Number (DID)” eli 
kansainvälinen kilpailulisenssi. DID-numeroa tarvitaan 
mikäli kilpailija aikoo kilpailla ESDRA:n Eurooppa Cupin 
pisteistä tai osallistua EM-kilpailuhin.

• Kilpailulis. vakuutuksella  51 €
 (sis. VUL-lehti)
• Kilpailulis. ilman vakuutusta  33 €
 (sis. VUL-lehti)
• Harrastajalis. vakuutuksella  36 €
• Harrastajalis. ilman vakuutusta  18 €
 (sis. VUL-lehti)
• ESDRA:n kv. DID-lisenssi  20 €

Vakuutuksen osuus lisenssimaksusta on 18,30 € 
(vain kansallisessa lisenssissä). Lisenssi sisältää 
urheiluvakuutuksen VUL:n jäsenseuraan kuuluville 
ja VUL-lehden vuosikerran. Kilpailulisenssi vaadi-
taan jokaiselta kilpailijalta, joka osallistuu Suomen 
Valjakkourheilijoiden Liitto ry:n toimesta järjestet-
tyihin kilpailuihin (poikkeuksena canicross, val-
jakkohiihdon ja -ajon harrastus- tai alokasluokat). 
Lisenssin voi lunastaa ainoastaan VUL:n jäsen-
seuraan kuuluva henkilö. Henkilö jolla on oma 
vakuutus joka korvaa myös urheiluvammat mak-
saa lisenssin ilman vakuutusta ja toimittaa vakuu-
tusyhtiönsä vakuutustodistuksen liiton toimis-
toon. Todistus kirjataan Sporttirekisteriin jossa 
se on voimassa niin kauan kunnes maksaja toisin 
ilmoittaa. Harrastajalisenssillä saa kilpailla yhden 
kansallisen tason kilpailun tai SM-kilpailun muttei 
kansainvälisiä arvokilpailuja.

Lunasta lisenssi netin kautta:
http://www.vul.fi/lisenssi.htm

Lisenssin voi hankkia kahdella tavalla:
1.  Suoraan verkkopankin kautta Nordean Solo  
 -tunnuksilla.
2.  Muiden pankkien asiakkaat voivat tulostaa  
 laskun tai kirjoittaa sen tiedot itselleen muis- 
 tiin ja maksaa laskun valitsemallaan tavalla  
 tavallisena laskuna.

HUOM! Älkää maksako lisenssiä ilman viitettä!!
Ongelmatapauksissa ole hyvä ja ota yhteyttä liiton 
toimistoon, puh. 09-3481 2005. 

NÄIN SAAT LISENSSIN
1.  Henkilötiedot: Täytä henkilötiedot 
 ohjeiden mukaisesti.
2.  Lisenssitiedot: Tarkista henkilötietosi ja valitse  
 sinulle soveltuva lisenssi sekä lisenssiseurasi.
3.  Hyväksyminen: Tarkista valitsemasi lisenssin  
 tiedot ja tutustu tuoteselosteeseen ja vakuutus
 ehtoihin. Vakuutusehdot on hyväksyttävä  
 ennen kuin siirryt kohtaan ”Maksaminen”.
4.  Maksaminen: Tulosta tai tallenna lasku. 
 Maksaessasi muista ehdottomasti käyttää 
 viitenumeroa! Sinulla on oltava erillinen pankki 
 yhteys, kirjautumistilasta pääset suoraan vain  
 Nordean verkkopankkiin.

Seloste vakuutuksesta:
Tapiolan urheiluvakuutukseen sovelletaan yksi-
tyistapaturmavakuutusehtoja. Valjakkourheiluliiton 
kaikki lajit ovat vakuutuksen piirissä. Vakuutus on 
voimassa urheilutoiminnassa, kilpailuissa ja harjoi-
tuksissa sekä näihin välittömästi liittyvien matkojen 
aikana kaikkialla maailmassa. Vakuutuksesta ei kor-
vata fysikaalista hoitoa eikä niihin liittyviä matkaku-
luja. Vakuutus ei ole voimassa ammattiurheilussa.
Vakuutus ei jatku yksittäisen vakuutetun osalta 
hänen täytettyään 70 vuotta. Tapaturman hoitoku-
luista vakuutuksenottajalla on 0 euron omavastuu 
jokaisessa vahinkotapauksessa vakuutetun hoito-
kulujen osalta.

Vakuutuksen korvaussummat
•  hoitokulut tapaturmaa kohden enintään
 5 100 €
•  pysyvä haitta, kertakorvaus enintään
 20 000 €
•  hoitokulujen omavastuu 0 euroa

valjakkourheilun lajilisenssi
vakuutuskausi 1.9.2012 – 31.8.2013

Uusi lisenssikausi alkaa 
Lajilisenssin vakuutuskausi on 1.9.2012 - 31.8.2013. 
Lajilisenssin kaudelle 2012 - 2013 voi lunastaa maksupäivästä alkaen VUL:n jäsenseuraan
kuuluva henkilö. Lajilisenssi sisältää vuoden voimassa olevan urheiluvakuutuksen VUL:n jäsenseuraan 
kuuluville ja VUL-lehden vuosikerran (3 numeroa) 2012-2013. Lajilisenssivaihtoehtoja on neljä, joista 
jokainen voi valita itselleen sopivan vaihtoehdon.
Kilpailulisenssi vaaditaan jokaiselta kilpailijalta, joka osallistuu Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry:n 
toimesta järjestettyihin kilpailuihin. Poikkeuksen muodostavat ainoastaan koirajuoksu- ja harrastussar-
jat, joissa lajilisenssi ei ole pakollinen kansallisissa kilpailuissa (VUL kansalliset säännöt).

DID -numero DID -numero on Euroopan liiton (ESDRA) vaatima ”Ajajan tunnistusnumero – 
Driver Identification Number DID” eli kansainvälinen kilpailulisenssi.
DID -numeroa tarvitaan, mikäli kilpailija aikoo kilpailla ESDRA:n Eurooppa 
Cupin pisteistä tai osallistua EM-kilpailuihin. EM-kilpailuissa DID -numero 
on pakollinen, sillä ilman DID -numeroa ei voi ilmoittautua ja osallistua EM-
kisoihin. MM- tai PM-kilpailuissa DID -numero ei ole pakollinen, jos urheilija ei 
halua samanaikaisesti kilpailla Eurooppa Cupin osakilpailupisteistä.
Eurooppa Cupin kilpailuihin voi osallistua myös ilman DID -numeroa, mutta 
tällöin kilpailija ei saa Cup-pisteitä. DID -numero ei sisällä tapaturmavakuu-
tusta vaan jokaisella maksajalla pitää olla kansallinen kilpailulisenssi (Lajili-
senssi) maksettuna.
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Kevään vuosikokouksessa 
valittiin uusi hallitus

Suomen Valjakkourheilijoiden Liiton vuosikokous pidet-
tiin tänä vuonna Kuopiossa sunnuntaina 20.5. Koko-
uksessa edustettuna oli yhteensä 17 jäsenseuraa, osa 

omalla edustajalla ja osa valtakirjan kautta. Ääniä läsnä olleilla 
seuroilla oli yhteensä 67. Kokouksen puheenjohtajana toimi 
tuolloin vielä toimessaan ollut edellinen puheenjohtajamme 
Riitta Kempe ja sihteerinä Eija Rytkönen. Kokouksen pöytäkir-
jantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Olli Kolari ja Tero 
Mäkinen. Hallituksen osalta muutos oli tänä vuonna suuri, sillä 
osa niistäkin hallituslaisista, joilla olisi pesti jatkunut vielä vuo-
den, halusi luopua hallituspaikastaan. Uudeksi puheenjohta-
jaksi valittiin aiemmin varapuheenjohtajana toiminut Samuli 
Nissinen ja uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Susanna 
Bürkland. Vanhoina hallituksen jäseninä valjakkoajojaostossa 
jatkoivat suoraan Pasi Ollikainen (1-vuotiskauden.) ja uudel-
leenvalinnan myötä Timo Mäkiaho (2v.). Uusiksi ajojaoston 
jäseniksi valittiin Ville Halme (2v.) ja Emmi Vilokkinen (1v.). 
Hiihtojaostossa Niina Konttaniemi jatkoi uudelleen valinnan 
myötä (2v.) ja uusiksi jäseniksi valittiin Kaisu Salminen (1v.), 
Saara Loukkola (1v.) ja Tero Mäkinen (2v.). Sulanmaan jaos-
tossa jatkavat edelleen Harri Hatunen (1v.) ja Kurt Köcher (1v.). 
Tilintarkastajiksi valittiin KHT Juhani Loukusa ja Mikko Seppä 
ja varatilintarkastajiksi Nexia KHT Yhteisö ja Laura Liukkonen.

Käsitellyistä asioista voidaan nostaa esille muutamia. Hal-
litus esitti, että lisenssikäytännössä siirryttäisiin selkeämpään 
yhden lisenssin käytäntöön ja harrastuslisenssistä luovuttai-

siin. Uuden lajilisenssin hinnaksi esitettiin vakuutuksella 58 
euroa ja ilman vakuutusta 40€. Harrastuslisenssi kuitenkin 
jäi edelleen voimaan ja sen hinnaksi tuli 40€ vakuutuksella ja 
22€ ilman vakuutusta. Kilpailukohtaisen vakuutusmaksun hin-
taa päätettiin nostaa 7 eurosta 10 euroon. Liiton toimihenkilöi-
den ja SM-kilpailutuomareiden matkakulukorvaukset päätet-
tiin pitää ennallaan ja korvaus on näin ollen 0.22 €/km. Lisäksi 
liiton hallituksen jäsenille myönnettiin oikeus laskuttaa liitolta 
puhelinkuluja, jotka aiheutuvat liiton asioiden hoitamisesta.

Sääntömuutosasioissa käsiteltiin aluksi kurinpitosääntö-
asiaa. Urheilun oikeusturvalautakunta huomautti syksyllä 
2011 liittoa kurinpitosääntöjen puuttumisesta. Talven 2011 - 
12 aikana hallitus laati kurinpitosäännöt, jotka hyväksyttiin 
vuosikokouksessa pienin muutoksin. Talvikauden kilpailujen 
anomisajankohtaa aikaistettiin niin, että jatkossa kilpailut tulee 
anoa heinäkuun loppuun (31.7.) mennessä entisen elokuun lop-
puun (31.8.) mennessä sijaan. KPSH esitti, että koirahiihdon 
sprinttiluokkien erityissäännöt kirjattaisiin kansallisiin valjak-
kourheilusääntöihin lukuun 3. Hallitus puolestaan esitti, että 
sääntöjä ei kirjata virallisiin sääntöihin. Vilkkaan keskustelun 
jälkeen päätettiin, että säännöt julkaistaan materiaalisalkussa 
liiton sivuilla ja kilpailunjärjestäjillä on mahdollisuus järjestää 
sprinttikilpailuja siten, että käytettävät erityissäännöt ilmoite-
taan kilpailukutsussa. Näin uutta lajia vielä testataan, mark-
kinoidaan ja katsotaan onko sille kysyntää ja ovatko säännöt 
toimivat.

Uusien hallituslaisten esittelyt

1.  Kuka olet? Ikä ja ammatti.

2.  Missä asut? Keitä perheeseen kuuluu?

3.  Koirat ja koiraharrastukset? 

 Koirien lukumäärä ja lajit joita koiriesi 

 kanssa harrastat.

4.  Valjakkourheiluhistoria? 

 Koska olet tullut lajin pariin ja miten?

5.  Aiemmat luottamustehtävät    
 koirarintamalla?

6.  Kiinnostuksen kohteet/mitä haluat kehittää 
 uudessa hallituksessa?

7.  Muita terveisiä lukijoille.

1.   47 vuotta ja myyntipäällikkö 
2.   Siilinjärvellä
3.  Kaksi kappaletta 
 hovawartteja. Valjakkohiihto, 
 kickbike, satunnaisesti pk-lajit. 
4.  Ekat kisat n. 1988 - 1989. Kisailua 1995 asti ja  
 uudestaan 2010 alkaen. 
5.  -
6.  Normi koiraihmisten aktivoiminen vauhtilajien  
 pariin. SPKL:n ja VUL:n yhteistyön parantaminen. 
7.  Muillakin kuin perinteisillä valjakkoroduilla voi  
 harrastaa valjakkolajeja. Tervetuloa kaikkien rotu 
 jen edustajat lajien pariin. Olkaamme avoimia 
 kaikille, jotka lajista ovat kiinnostuneita.

Tero Mäkinen, 
SiMPeK

1. & 2.  
 Olen Ville Halme, 32 vuotta 
 ja asun Kangasniemellä. 
 Perheeseeni kuuluu vaimo ja 11-vuotias tytär.
3. & 4.  
 Valjakkoharrastus alkoi vuonna 2006, kun 
 hankimme ensimmäisen arktisen koiran. 
 Seuraavaksi tuli alaskalainen, sitten siperialainen  
 ja kun homma lähti hahmottumaan, kasvoi lauma
 edelleen risteytyskoirilla. Tällä hetkellä lauman  
 koko on 12, joiden joukosta löytyy yksi oma 
 pentue. Ensimmäiset valjakkokisat ajoin vuonna  
 2009. Ajan sprinttiä, koska pidän vauhdista. 
 Kärrykilpailut ovat toistaiseksi jääneet ajatuksen  
 tasolle, mutta tulevaisuudessa on tarkoitus 
 niitäkin ajaa.

Kilpailuvietti on kuulunut aina vahvasti elämääni.  
 Olen pelannut lentopalloa vuodesta -87, aikuisiällä  
 1-sarjatasolla korkeimmillaan. Nuorten maajouk-

kueen leirityksiä tuli käytyä myös useita. Lisäksi 
olen harrastanut aktiivisesti jalkapalloa, jääkiekkoa  

 ja salibandyä.
5.  -
6.  Ammattinimikkeeltäni olen myyntipäällikkö, 
 erityisosaamiseni ovat siis myynti-, ja markkinointi 
 tehtävät sekä niiden koordinointi. Hallitukselle  
 minulla on annettavaa nimenomaan markkinointi- 
 asioissa. Haluan tuoda lajia suuren yleisön 
 tietoisuuteen, koska se on ainoa keino saada vielä  
 lisää näkyvyyttä, harrastajia, tukea, kotimaisia 
 kilpailuja ja edellisten kautta menestystä KOKO 
 Suomalaiselle Valjakkourheilulle, vielä isommalla  
 rintamalla kuin tänä päivänä.
7.  Jokainen lehden lukija tai lisenssin omaava 
 urheilija voi omalla panoksellaan vaikuttaa
 suomalaisen valjakkourheilun tulevaisuuteen. 
 Panoksen ei tarvitse olla edes kovin iso :)

Emmi Vilokkinen,
Carelian Eastpoint
1.  27-vuotias, lähihoitajaopiskelija.
2.  Asustelen mieheni ja 
 tyttäreni kanssa Koisjärvellä 
 Länsi-Uudellamaalla.
3.  Tarhassa pyörii tällä hetkellä 14 siperialaista, joiden 
 kanssa treenataan LD -kisoihin. Joskus saatan 
 piipahtaa MD -kisoissa ja ollaan me junnujen kanssa
 pyörähdetty kärrykisoissakin keväällä kauden päät-
 teeksi. Kesä on pyhitetty kiireettömälle yhdessä-
 ololle koirien kanssa.
4. Pari ensimmäistä kautta kävin harjoittelemassa
 kisaamista sprintillä. Kun nuori laumani sai 
 tarpeeksi ikää, käytiin ajamassa ensimmäiset 
 MD -kisat. Nälkä kasvaa syödessä, joten... 
 palava rakkaus jalaksilla oloon, reissaamiseen 
 koirien kanssa, pitkiin treeneihin ja retkeilyyn 
 ajavat meidät LD -matkoille.
5. -
6. Kiinnostus omalla kohdalla suuntautuu MD/LD
 treenaamiseen, kisoihin ja retkeilyyn. Tärkeää 
 mielestäni on myös pitää valjakkourheilu mahdol
 lisimman monipuolisena urheilulajina. Tuoda lajille
 näkyvyyttä ja sitä kautta tunnettavuutta enemmän.
7.  -

Kaisu Salminen,
KanKo

1. & 2. 
 Kaisu Salminen, 31 vuotta ja 
 toimin vapaa-ajanohjaajana ja
 asuntolanvalvojana Kannuksen maaseutuopistolla,  
 asun rivitalokolmiossa kolmistaan kahden siperian
 huskyn kanssa.
3. Vanhempi koirista toimii kotikoirana, ja syksyllä  
 olisi tarkoitus mennä karvakaverikoulutukseen. 
 Nuoremman kanssa taas juostaan ja pyöräillään sekä 
 käydään näyttelyissä.
4. Sulanmaankaudella olen nyt kahtena vuotena ollut 
 juoksemassa Canicrossin SM-kisoissa, Kannuksen  
 koiruudet joukkueessa. 
5. Kannukseen muuton yhteydessä tuli lähdettyä 
 aktiivisesti mukaan SHS:n toimintaan ja siellä 
 toimin nyt taloudenhoitajana ja talvikaudella koe-
 toimitsijana/kilpailusihteerinä keskipitkän ja 
 pitkänmatkan kisoissa. 
6. Itseäni kiinnostaa hallituksessa lasten ja nuorten
 kanssa toimiminen sekä uusien harrastajien 
 saaminen lajin pariin uudistamalla markkinointia.
7. -

teksti   Niina Konttaniemi
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1.  Olen 20-vuotias ja työsken-
 telen varastotyöntekijänä 
 lääketukussa.

2.  Asun Oulussa.

3.  Minulla on tällä hetkellä kaksi lyhytkarvaista 
 saksanseisojaa sekä bordercollie. Koirieni kanssa  
 harrastan pääasiassa valjakkourheilua, mutta 
 jonkin verran myös muun muassa tottelevaisuus-  
 koulutusta ja agilitya.

4.  Koiraharrastuksen aloitin ensimmäisen koirani,  
 bordercollie Nekun, kanssa kokeillen kaikkia 
 mahdollisia koiraharrastuslajeja. Vuonna 2006  
 löysin tieni valjakkourheilun pariin ja sen jälkeen  
 olen kilpaillut aktiivisesti valjakkohiihdossa ja  
 jonkin verran myös sulanmaan lajeissa. 
 Menestystä on kertynyt valjakkourheilu-urani   
 aikana mukavasti. Nuorten sarjoissa olen saavutta-   
 nut muun muassa kaksi Pohjoismaiden mesta- 
 ruutta, kaksi Euroopan mestaruutta sekä 
 maailman mestaruuden ja MM-hopeaa.

5.  Aiempia luottamustehtäviä koiraharrastuksen  
 parissa minulla ei vielä ennen tätä hallituspestiä 
 ole ollut.

6.  Hallituksessa haluan yrittää parhaani mukaan  
 parantaa nuorten kiinnosta valjakkourheilua 
 kohtaan ja pääsyä lajin pariin. Lisäksi olen 
 kiinnostunut kehittämään myös valjakkourheilua  
 huippu-urheiluna.

7.  Toivotan kaikille lehden lukijoille mukavaa syksyä
 valjakkourheilun parissa ja tsemppiä harjoitteluun
 ja kilpailuihin!

Saara Loukkola, 
OPKY

Susanna Bürkland,
SHS

1.  Olen 31-vuotias avainasia-
 kaspäällikkö. Työskentelen 
 myynnin ja markkinoinnin 
 tehtävissä lääketeollisuudessa. 
 Tällä hetkellä olen hoitovapaalla.

2.  Asun Vihdin kunnassa pienessä Huhmarin   
 kylässä.

3.  Koiria on juuri nyt 8 kpl. Näistä kaksi on 11-vuo
 tiaita, kilpailuista jo eläkkeellä olevia siperian
 huskyristeytyksiä. Loput 6 koiraa ovat siperian
 huskyjä ja ne muodostavat tämän hetkisen kilpa
 valjakkoni. Kaikki niistä ovat narttuja ja iältään
 ne ovat 3- ja 4-vuotiaita. Lisää koiria on toiveissa
 ja toivottavasti alkusyksystä meillä kipittävät 
 pienet pennut. Kaikki koirat ovat kilparekikoiria.
 Valjakkoajon lisäksi harrastan niiden kanssa 
 agilityä ja rally-tokoa.  

4.  Aloitin valjakkoajon harrastamisen 2001. 
 Kilpailemisen aloitin 2004. Aluksi kilpailin valja
 kolla, joka koostui alaskanhuskyista ja siperian
 huskysta. Viimeiset kolme vuotta olen kilpaillut 
 puhtaalla siperianhuskyvaljakolla. Myös jatkossa
 aion ajaa siperianhuskyilla. Tällä hetkellä valjak
 koni kilpailee eniten Suomessa koiravaljakko-
 ajossa. Vuodessa tulee kierrettyä n. 15 kilpailua.
 Talvella kilpailen kuuden ja neljän koiran 
 luokissa sprinttimatkoilla. Sulan maan kilpai
 luissa mieheni ajaa valjakkoamme yhden-kah-
 deksan koiran luokissa. Eli kilpailut ovat meille
 syy harrastaa valjakkoajoa. Myös kaikki 
 koiramme rakastavat kilpailemista

5.  Ei aiempia luottamustehtäviä koirahommissa.

6.  Kilpailutoiminta kiinnostaa eniten koska se on
 lähinnä sydäntäni. Vaikka itse kilpailen sprintti-
 matkoilla niin keskipitkän- ja pitkän matkan 
 kilpailut ajossa ja hiihtopuoli ovat kaikki mieles
 täni yhtä tärkeitä.

7.  Nähdään syksyn kilpailuissa!

SEURAESITTELYSSÄ KVKS:

teksti  Marja Kokkola

2/2012

Kymen Vetokoiraseura on 1965 perustettu, Kymenlaak-
son alueella toimiva valjakkourheiluun keskittynyt 
seura. Seuran tarkoituksena on koota valjakkourheilun 

harrastajat ja valjakkourheilusta kiinnostuneet ihmiset, pää-
toimialueenaan Kymenlaakso. Seuran tarkoituksena on myös 
edistää valjakkourheiluun käytettävien koirien kasvatusta sekä 
kehittää koirien koulutusta. Toimintaa on siis ollut paikkakun-
nalla jo vuosikymmeniä, mutta viimeiset viitisen vuotta seu-
rassa on eletty hiljaisempaa eloa, kunnes toimintaa heräteltiin 
enemmän käyntiin taas vuoden 2012 alusta. Seuran puheen-
johtajana kuluvalla kaudella toimii Niina Forsblom, sihteerinä 
Marja Kokkola ja hallituksessa ovat mukana Mikko Seppä, 
Teemu Lojamo, Kai Immonen, Markku Kimmo ja Sami Laisi.

Kymen Vetokoiraseuralla on tällä hetkellä noin 100 jäsentä 
ja jäsenmäärä onkin ollut huimassa nousussa tänä vuonna. 
Lähivuosien tavoitteena olisi kasvattaa juniorien määrää seu-
rassa ja panostaa sitä kautta enemmän junioritoimintaan. 

Kuluneen vuoden aikana olemme käynnistäneet jäsenistöä 
palvelemaan yhteistreenit, joita on pyöritelty niin talvi- kuin 

sulanmaan kaudella. Seuralla on Kouvolassa harjoitusvuo-
rot kolme kertaa viikossa Mielakan hiihtokeskuksen ladulla/
pururadalla ja kolmena päivänä viikossa Hinkismäen ladulla. 
Lisäksi Kotkassa Äijönvuoren ladulla on harjoitusvuoro nel-
jästi viikossa. Kouvolan Mielakassa on ollut mahdollisuus  koi-
rahiihdon ohella harjoitella myös Kicksparkeilla. Tämä uusi 
virallistettu laji SP1 on tuonut valjakkourheilun pariin pal-
jon uusia harrastajia, ainakin täällä Kymenlaaksossa. Talvella 
parhaimpina treeni-iltoina ladulle starttasi liki 30 koirakkoa. 
Kesäaikaan treenailemme valjakkolajien ohella kerran viikossa 
yhdessä sisäliikunnan merkeissä ja sunnuntaisin ohjelmassa on 
yhteislenkki rullilla, pyörällä tai Kickarilla, vuoroviikoin Kot-
kassa ja Kouvolassa. 

Tulevaisuudessa tarkoituksena olisi paitsi kannustaa jäse-
nistöä kilpailemaan, myös järjestää kilpailut Kymenlaaksoon. 
Sekä tietysti rekrytoida lisää jäseniä tämän loistavan harras-
tuksen pariin ja reippaaseen joukkoomme! Seuran uudistuneet 
nettisivut löytyvät osoitteesta: www.kvks.net

Kuva on seuran Kickspark -esittelypäivästä helmikuussa 2012. Paukkupakkanen karsi osallistujia, mutta jokunen innokas saatiin silti paikalle.
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teksti   Susanna Bürklund

kuvat   Liane Lubi, Ernesta Kara Kien, Paulius Stravinskas

Latvian Baldonessa järjestettiin Latvian mestaruuskilpai-
lut 21. - 22.4.2012. Olimme jo muutaman vuoden ajan 
suunnitelleet että menemme Baltiaan kilpailemaan, mutta 

aina kilpailut olivat olleet siellä päällekkäin Suomen kilpailujen 
kanssa tai muuten hankalaan aikaan. Nyt kuitenkin päätimme 
lähteä. Olemme tehneet koirien kanssa lomareissuja Virossa ja 
Latviassa, joten nuo maat ovat tuttuja ennestään.

Kilpailuilla on hyvät nettisivut, joten ilmoittautuminen ja tie-
don saanti oli helppoa. Kisajärjestäjät vastasivat hyvin sähkö-
posteihin ja olivat avuliaita.

Kilpailut olivat kaksipäiväiset. Molempina päivinä ajettiin 5 
km matka. Kilpailuluokat ovat samat kuin Suomen sulan maan 
kilpailuissa. Luokat on vielä jaettu koirien rodun mukaan open 
ja nordic-luokkiin. Siperianhuskyt, alaskanmalamuutit, samoje-
dinkoirat ja grönlanninkoirat kuuluvat nordic-luokkaan. Latvi-
assa noudatetaan myös IFSS:n sääntöjä niin kuin Suomessakin.

Mieheni Erkki kilpailee koirillamme sulanmaan kilpailut ja 
minä kilpailen talvella. Eli oli siis aika luovuttaa musherin rooli 
miehelleni talven jälkeen ja siirtyä itse handleriksi. Erkki päätti 
ajaa DS2- ja DR4 -luokissa. Meillä on 6 kpl siperianhuskyja eli 
kaikki pääsisivät kilpailemaan.

Kilpailut olivat lauantaina ja sunnuntaina. Lähdimme mat-
kaan perjantai-aamuna. Matkalla mukana oli Miisa-vauvamme 
ja lisäksi äitini, veljeni ja hänen avovaimonsa, jotka tulivat 
mukaan lomailemaan, käymään Riiassa, kokemaan Latvian 
maaseutua ja katsomaan kilpailuja. Matkustimme Tallinnaan 
klo10.30 laivalla ja olimme perillä siellä klo12.30. Laivamatkan 
ajan koirat nukkuivat autossa. Baldone sijaitsee n. 30 km Riian 
alapuolella eli matkaa Tallinnasta sinne on 340 km. Päätiet ovat 
hyvässä kunnossa ja nopeusrajoitus on lähes koko matkan 90 
km/h. Kävimme matkalla Riiassa syömässä ja pidimme muuta-
mia pysähdyksiä jolloin koirat pääsivät lenkille. Perjantai-iltana 
olimme Baldonessa. Majoituimme siellä hostellissa 5 km päässä 
kilpailupaikalta. Koirat tiesivät, että olemme kilpailumatkalla ja 
ne olivat todella innoissaan koska edellisestä kilpailusta oli aikaa 
jo lähes kaksi kuukautta.

Kilpailuissa on paikalla koko ajan lääkäri sekä eläinlääkäri. 
Ennen kilpailua eläinlääkäri tarkisti koirat ja tuomari tarkisti 
kilpailuvälineet. Ensimmäiset startit olivat lauantaina vasta klo 
13. Sitä ennen oli ajajien kokous ja kilpailun avajaiset. Avajai-
sissa kaikki osallistujat kerääntyivät maittain varikolle. Kullekin 
osallistujamaalle oli tehty maakyltti. Osallistujia oli lisäksemme 
Venäjältä, Virosta, Latviasta, Puolasta ja Liettuasta. Useat kil-
pailijat olivat maalanneet poskiinsa maiden liput, heillä oli 
maajoukkuetakit ja liput liehuivat. Tunnelma kilpailupaikalla 
oli rento ja iloinen. Meidät suomalaiset otettiin hyvin vastaan. 
Erkki puhuu Viroa ja itse ymmärrän myös Viron kieltä vaikka 
en sitä osaa puhua, joten virolaisten kanssa oli helppo jutella. 
Muiden kanssa tuli juteltua englanniksi.

Kilpailupaikka sijaitsi laskettelurinteen vieressä. Varik-
koalueena toimi laskettelurinteen parkkipaikka. Varikkoalue 
oli todella hyvä. Lauantaina Erkki kävi ajamassa kilpailurei-
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tin ennen kilpailua kahdella kilpailuista jo eläkkeelle jääneellä 
siperianhuskyristeytyksellämme. Ura kulki pääasiassa metsätie-
llä. Pieni pätkä meni autotiellä. Uran pohja oli koirien tassuille 
mukavan pehmeä. Hiekka oli paikoin aika upottavaa. Mutta ne 
mutkat! Sellaisia ei Suomen kilpailuissa ole nähty eikä toivot-
tavasti nähdäkään. Kaksi mutkista oli lähes 180 astetta. Ne oli-
vat niin jyrkät, että koirat olivat aluksi aivan ihmeissään. Noista 
mutkista toiseen käännyttiin isolta hiekkatieltä niin, että tie jat-
kui vielä suoraan mutta kilpailureitti kääntyi pienelle tielle hie-
man takaisinpäin. Toinen mutka oli niin jyrkkä, että ura kulki 
pientareen kautta koska kääntyminen olisi ollut muuten mah-
dotonta. Tuo paikka oli nauhoilla ohjattu. Lisäksi heti 200 met-
riä startin jälkeen oli jyrkkä mutka, jonka sisäkaarre oli erittäin 
töyssyinen. Eli haastetta radassa siis riitti.

Lauantaiaamu oli viileä mutta puolilta päivin lämpötila nousi 
ja aurinko alkoi paistaa. Sää oli todella kesäinen ja T-paita päällä 
pärjäsi hyvin. Lämpöä oli starttien aikana 16 - 18 astetta. Osa 
urasta kulki onneksi varjoisessa metsässä. Olin juottanut koirat 
hyvin ja suurin osa niistä oli kesäturkissa, joten tiesin, että läm-
pötila ei ole ongelma niille.

Erkki starttasi ensin DR4 -luokassa. Valjakossamme juoksi 
johdossa Tullatuulen Essi ja Taiga Quest Dolphin ja pyöräpa-
rissa Kefeus Dimrost Avathar ja Tullatuulen Jutta. Erkki lähti 
luokassaan viimeisenä. Lähtöväli oli 2 minuuttia neljän ja 
kuuden koiran luokissa. Muissa luokissa se oli minuutti. Koi-
rat juoksivat todella hyvin korkeasta lämpötilasta huolimatta. 
Erkki ohitti 2 valjakkoa. Ohitukset sujuivat hyvin. Maaliintulon 
jälkeen oli kaksi tuntia aikaa toiseen starttiin. Musherit, jotka 

ajoivat kahdessa eri luokassa, ajoivat toisen luokkansa muiden 
luokkien lähtöjen välissä. Ihan järkevä järjestely.

DR2 -luokassa juoksivat puolisisarukset Tullatuulen Jemina 
ja Tullatuulen Halti. Erkki ohitti 3 valjakkoa ja tälläkin kertaa 
ohitukset sujuivat hyvin. Koirat juoksivat hyvin, vaikka ilma oli 
edelleen todella lämmin. Lisäksi kilpailureitille oli nyt tullut n. 
30 kpl suunnistajia, jotka poukkoilivat villisti radan sivussa ja 
radalla. Yksi suunnistaja juoksi aivan valjakon edestä eikä edes 
katsonut sivuilleen. Onneksi koirat ovat kokeneita kilpailijoita 
eivätkä välittäneet noista häiriköistä. Suunnistajia oli kielletty 
tulemasta radalle, mutta suunnistuskilpailun voiton kiilto sil-
missään he juoksivat ennemmin tietä pitkin kuin metsässä.

Muutaman kilometrin päässä kilpailupaikasta oli klo18 mus-
her partyt. Siellä julkistettiin ensimmäisen päivän tulokset. Kil-
pailijoille juhlat olivat ilmaiset, handlereille ne maksoivat 5€. 
Juhlissa oli seisova pöytä. Alkoholia ei ollut enää tänä vuonna 
tarjolla koska järjestäjät olivat todenneet ilmaisen alkoholitar-
joilun huonontavan seuraavana kilpailupäivänä mushereiden 
kilpailukuntoa. Paikalla olivat lähes kaikki kilpailijat. Tunnelma 
juhlissa oli iloinen. Monet kilpailijat majoittuivat juhlaraken-
nuksen huoneissa.

Tulokset tulivat ja näyttivät oikein hyviltä. Molemmissa luo-
kissa Erkki oli reilusti johdossa. DR4 -luokassa Erkin aika oli 11 
min 18 s ja DS2 -luokassa 11 min 30 s.

Sunnuntaina sää oli viileämpi ja sateinen. Lämpöä oli +14 
astetta mutta ilma oli todella kostea ja se teki kelistä koirille 
raskaan. Ensimmäiset startit olivat klo 10. DR4 -luokassa Erkki 
starttasi ensimmäisenä. Koirat juoksivat taas hyvin ja eilistä vii-
leämpi sää näkyi juoksussa. DS2 -luokassa Erkki starttasi myös 
ensimmäisenä ja pari ohitusta tuli kun edellisen luokan koira-
pyöräilijöistä päästiin ohi. Ohitukset sujuivat taas ongelmitta. 
DR4 -luokan aika oli sunnuntaina 10.42 ja DS2 -luokan aika 11 
min. Eli parannusta eilisiin aikoihin tuli viileämmän kelin takia.

Erkillä ei ollut ongelmia pystyssä pysymisessä radalla mutta 
monia kaatumisia siellä tuli. DR6 -luokassa kuski ja kärry heitti-
vät volttia ja jopa koirajuoksija kaatui jyrkässä mutkassa. Louk-
kaantumisia ei kuitenkaan tietääkseni sattunut.

Reilun tunnin kuluttua viimeisistä starteista oli palkintojen 
jako. Ja palkintoja olikin kasapäin. Kilpailuilla oli lähes 20 spon-
soria ja he olivat lahjoittaneet palkintoja anteliaasti. Erkki voitti 
molemmat luokat ylivoimaisesti. DR4 -luokassa aikaeroa seu-
raavaksi tulleeseen oli lähes 8 min ja DS2 -luokassa lähes 7 min.

Kilpailun järjestäjät jakoivat ystävällisesti ensin meidän luok-
kiemme palkinnot, jotta pääsisimme vauhdilla kotimatkalle. 
Laivamatkan olimme varanneet vielä samalle illalle. Ehdimme 
pitää matkalla muutaman pikaisen tauon, jolloin syötimme vau-
van ja samalla lenkitimme koiria. Kotona olimme klo 02 yöllä.

Kilpailuissa oli yli 100 osallistujaa. Siperianhuskyvaljakoita 
oli paljon. Suurin osa siperianhuskyista on show -linjaisia mutta 
myös käyttölinjaisia koiria on kilpailuissa. Varsinkin kahden, 
neljän ja kuuden koiran luokissa. DR4 nordic -luokassa oli 4 
kpl osallistujia ja DS2 nordic -luokassa 11 osallistujaa. Molem-
mat valjakkomme kulkivat niin lujaa, että kaikista kilpailuun 
osallistuneista vain 3 alaskanhusky tai saksanseisojavaljakkoa 
oli nopeampia. Tämä luonnollisesti herätti ihmetystä ja uteli-
aisuutta kanssakilpailijoissa ja koiriamme ja varusteita käytiin 
ihmettelemässä. Kaikilla muillakin kilpailijoilla oli kunnolliset 
kevyet kilpakärryt tai Kickbiket. DR6 -luokassa suurin osa start-
tasi erittäin kevyillä kolmepyöräisillä kärryillä. Mushereilla oli 

kunnon urheiluvaatteet ja he tekivät itse kilpailuissa kunnolla 
töitä potkuttelemalla vauhtia. Touhu näytti siis oikein hyvältä. 
Alaskanhuskyja ja saksanseisojia oli paljon myös kilpakoirina.

Voin suositella kaikille osallistumista Baltian kilpailuihin. 
Kilpailut ovat hyvin samanlaisia kuin Suomessa. Kanssakil-
pailijat ovat mukavia. Tältäkin reissulta saimme uusia tuttuja. 
Lisäksi tällaiset kilpailureissut ovat kivoja lomamatkoja itselle 
sekä koirille. Tämä kilpailu oli ensimmäinen neljästä Baltic 
cup -osakilpailusta. Muut osakilpailut ovat Pietarissa, Virossa 
ja Liettuassa kevään ja syksyn aikana. Lisäksi Baltian maissa 
on muita kilpailuita lähinnä sulanmaan aikaan. Talvisinkin on 
muutamia kilpailuita myös, mutta painotus on sulalla maalla.

Kaikissa kuvissa esiintyy Susannan mies Erkki Bürkland val-
jakoineen.
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KUVAKILPAILU

Sarja
 ”Sulanmaan lajit

”

1. Vaaralliset kurvit,
  Kristian Törnqvist

2. Lurppakorva,
   Antti Mäkiaho

3. Ei koolla väliä,
   Kristian Törnqvist

Sarja
 ”Ajo”

2. On the top,
   Antti Mäkipalo

3. Tulevaisuuden toivot,
  Antti Mäkiaho

3. Maalisuoralla,
   Timo Rautio

Valjakkourheilijoiden Liitto järjesti kesän aikana valokuva-
kilpailun, johon saattoi osallistua kolmessa eri sarjassa: 
ajo, hiihto ja sulanmaan lajit. Tuomarina kilpailussa 

toimi Jukka Wuolijoki, joka on itsekin lajin harrastaja ja harras-
taa myös valokuvausta. Valintaperusteina tuomari piti ensinnä-
kin hyväksyttävää teknistä tasoa, toiseksi lajille ominaisen tun-
nelman tai tilanteen hyvää ilmaisua ja kolmanneksi oivaltavaa 
kuvaustilanteen tajua. Jukka onnittelee voittajia! 

Kuvat ovat nyt VUL:n nettisivujen ja lehden käytössä, kun-
han vain kuvaajan nimi muistetaan mainita, joten toimituksen 
puolesta ainakin kiitän. Valjakkourheilijoiden hallitus ottaa 
yhteyttä voittajiin ja toimittaa palkinnot. Voittajakuvat julkais-
taan myös VUL:n nettisivuilla värillisinä. Tässä lehdessä kan-
nessa on toimituksen valitsema ”lehdistön suosikki” kisaan tul-
leista kesälajien kuvista. Perusteluina valinnalle: hyvä sommit-
telu, ihana syksyinen tunnelma ja sopivuus kansikuvaksi.

1. Arktista vetovoimaa,
  Amanda Jalkanen

1. Viestin lähtö,
   Timo Rautio

2. Palkka,
   Kristian Törnqvist

teksti   Niina Konttaniemi

Sarja
 ”Hiihto”
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teksti   Niina Konttaniemi

kuvat   Susanna Bürklund, Kristian Törnqvist, 

              Riitta Kempe, Niina Konttaniemi

Artikkeli on koottu muutaman Suomalaisen kansainväli-
sen tason valjakkourheilijan antamista vastauksista kos-
kien pennun valintaa ja pentuajan koulutusta. Artikke-

lin tarkoituksena on antaa vinkkejä mahdollisesti ensimmäistä 
vetokoiraansa hankkiville tai uusia ajatuksia kokeneemmille-
kin harrastajille. Asioilla on aina monta puolta ja saman asian 
voi tehdä oikein eri tavoilla. Tärkeintä on, ettei pennun kanssa 
ahnehdita liian paljon liian aikaisin, vaan sen annetaan kasvaa 
rauhassa ja asioita opetetaan leikin varjolla kuin lapselle kon-
sanaan. Näin koirasta saadaan mahdollisimman pitkäaikainen 
harrastuskaveri ja kummallakin into tekemiseen säilyy. 

Pennun valinta
Ajajille tärkeintä on valita pentujoukosta omaan valjakkoon 

sopivimmat koirat. Useat ajajat kasvattavat itse tarvitsemansa 
koirat valjakkoonsa ja tällöin kotona olevasta pentueesta on 
helppo valita itselle sopivimmat yksilöt. Siperianhuskyilla kil-
paileva Antti Mäkiaho kertoo, että lähinnä omasta pentueesta 
valitaan ne pennut, jotka eivät jää itselle. Myös siperianhus-
kyilla kilpaileva Susanna Bürkland kertoo valitsevansa mielel-
lään pentujoukosta sellaisen pennun, joka on hyvärakenteinen 
ja reipas, menee pentujoukon edellä sinnikkäästi ja on nopea. 
Pentu ei saa olla arka tai pelokas. Antti on pennun valinnan 
kanssa samoilla linjoilla, hän juoksuttaa pentuja metsässä ja 
valitsee joukosta pennun, joka seuraa hyvin ja pyrkii pääse-
mään vaikeidenkin esteiden yli. Pennun tulee olla hyväraken-
teinen, sen tulee hakea kontaktia ihmiseen, olla aktiivinen ja 
sillä tulee olla ”taistelutahtoa”. Antti kertoo, että mielellään 
pennun tulee olla sopivan ”kova”, jotta se kestää käsittelyä ja 
miellyttämisenhalu on plussaa. Antin mukaan todella ”peh-
meistä” koirista saa harvemmin hyviä johtajia, mutta monen-
laiset koirat pystyvät kuitenkin juoksemaan valjakossa.

Risteytyskoirilla kilpaileva Pasi Heinonen kertoo kasvat-
tavansa tarvitsemansa koirat pääosin itse, mutta esimerkiksi 
astutuspentuja valitessa huomio kiinnittyy yleiseen reippau-
teen ja rakenteeseen. Risteytyskoirien kohdalla mietitään kun-
kin mukaan otettavan rodun omia hyviä erityispiirteitä. Uutta 
koiraa kenneliin etsittäessä mietitään myös mihin suuntaan 
jalostusta halutaan jatkossa ohjata ja sen perusteella etsitään 
sopivaa yksilöä. Pasin mielestä koiralla tulisi olla raju kiihko 
työskentelyyn ja itsensä rasittamiseen, kovuutta jatkaa sen 
rajan yli jolloin touhu ei enää suju pelkällä alkuinnostuksella, 
erittäin keskittynyt asenne juoksemiseen sekä kyky sulkea häi-

riötekijät ulkopuolelle. Tämän lisäksi tietysti tarvitaan fyysi-
seltä puolelta rakenne, joka ei tee juoksemisesta turhan 

Pennusta vetokoiraksi 
PENNUN VALINTA JA PENTUAJAN OPETUKSET

työlästä eikä altista vammoille rajussakaan harjoittelussa, riit-
tävä nopeus ja erinomaiset vauhtikestävyysominaisuudet. Luon-
teeltaan hän kertoo hakevansa koiria, jotka ovat ennen kaikkea 
keskittyneitä tehtäväänsä. Samalla hän etsii koiria, jotka tehtä-
vässään toimivat mahdollisimman suurella intensiteetillä, mutta 
siviilissä tyyntyvät mahdollisimman rauhallisiksi.

Valjakkohiihtoa harrastavat Kati Mansikkasalo-Jurvelin ja 
Vesa-Pekka Jurvelin kertovat, että valjakkohiihtoa ja sulan-
maan yksilölajeja harrastettaessa ja tavoitteiden ollessa kan-
sainvälisellä huipuilla roduksi on muodostunut lyhytkarvainen 
saksanseisoja.  Myös koiran metsästyskäyttömahdollisuus on 
heidän mukaansa rodun puolella. Tulevaa pentuhankintaa mie-
tittäessä mietitään yhdistelmän vanhempien kisataustaa, ole-
musta ja mielellään luonnetta jos siitä on tietoa.  Olemuksessa 
sporttisuus, rungon pituus, sekä raskas / kevyt olemus ovat rat-
kaisevia tekijöitä. Luonteessa positiivista on vanhempien rau-
hallisuus ja sinnikkyys. Kisamenestyksen kautta saadaan myös 
tietoa siitä, miten vanhemmat tai muu suku toimii kisatilan-
teissa. Pennun luonne muodostuu vanhemmilta saatujen läh-
tökohtien jälkeen sen omista kokemuksista joten siihen pys-
tyy Katin mukaan vaikuttamaan. Lähtökohta tietysti määrit-
tää sen millä lailla pentu tilanteet kokee, mutta vahvistamalla 
hyviä kokemuksia voi aremmastakin yksilöstä saada kilpailuti-
lanteessa pärjäävän koiran. Valjakkohiihtokoiralta edellytetään 
huomattavasti enemmän kykyä toimia yksin ja tehdä itsenäisiä 
ratkaisuja kuin valjakossa juoksevalta koiralta.

Vetokoulutuksen aloittaminen
Varsinainen vetokoulutus aloitetaan rodusta riippumatta 

silloin, kun pentu on sekä fyysisesti täysikasvuinen että henki-
sesti valmis. Sekä Susannan että Antin mukaan siperialaisilla 
ikä osuu noin 8 - 11 kuukauden kieppeille, mutta aina pennun 
oma kehitys ja myös vuodenaika määrää sen milloin pentu val-
jastetaan ensimmäisen kerran. Risteytyskoirilla kilpaileva Pasi 

kertoo valjastavansa koiransa ensimmäistä kertaa 10 - 12 kuu-
kauden iässä, mutta hänenkin mielestään pennun oma kehitys 
vaikuttaa asiaan suuresti. Syksyllä ja talvella syntyneet pennut 
aloittavat seuraavana syksynä, keväällä syntyneet seuraavana 
talvena/keväänä. Kaikki kolme ajajaa laittavat aina pentunsa 
ensimmäiseen harjoitukseen kokeneiden ja tuttujen aikuisten 
koirien vierelle ja ensimmäiset ajomatkat ovat vain noin ½ - 
1 kilometrin luokkaa. Vauhti pidetään hitaana, jotta pentu saa 
pitää yllä vetotuntumaa koko matkan ja harjoitus loppuu kun 
touhu on vielä mukavaa. Susanna kertoo, että ennen valjak-
koon menoa pennulla pidetään valjaita päällä muutaman ker-
ran ja sitä käydään kävelyttämässä pari kertaa, jotta pentu tot-
tuu vedon tunteeseen ja valjaisiin.

Valjakkohiihtokoiran vetokoulutus aloitetaan Katin mukaan 
suunnilleen saman ikäisenä kuin valjakkoajokoirillakin, mutta 
itse vetämistä opetellaan enemmän ja samalla hankitaan myös 
motivaatiota ”palkalle” eli ruoalle tai lelulle, joka odottaa aina 
maalissa matkan pituudesta riippumatta. Vedot ovat lyhyitä 
50 – 200 metrin vetoja, joilla vaan harjoitellaan valjaat päällä 
vetämistä ja haetaan motivaatiota. Jos on mahdollista, niin näi-
hin treeneihin pyritään jo saamaan mukaan ohitustilanteita ja 
yhteislähtöjä.  Toistoja tehdään tilanteen mukaan.  Nämä teh-
dään joko juosten tai hiihtäen, riippuen keleistä ja vuoden-
ajasta. Vetotreenejä varten pyritään opettelemaan rauhoittu-
minen ennen lähtöä.  Lisäksi leikkimistä (pallolla, patukalla) 
harjoitellaan, jotta pystytään niiden avulla palkkaamaan koira 
vetotreeneissä. Tosin herkut ovat myös tärkeitä palkkoja suori-
tusten jälkeen.  Vetotreeneissä mietitään pennusta lähtien suo-
ritukset sellaisiksi, että veto tehtäisiin aina täysillä ja matka 
pidetään niin lyhyenä, että nuoren koiran motivaatio suorituk-
seen säilyy koko ajan.

Mitkä ovat tärkeitä asioita pentuajan 
koulutuksessa

Susanna painottaa pentuajan koulutuksessa sitä, että pen-
tujen on saatava vetotouhuista vain hyviä kokemuksia. Har-
joituksen on loputtava aina niin, että pennulla on vielä haus-
kaa. Pentua ei ikinä saa ajaa liikaa eikä väsyttää. Pentuaikana 
Susanna kertoo totuttavansa pentuja kaikkeen mahdolliseen 
muuhunkin, mitä ne tulevat näkemään ja kokemaan myöhem-
min elämässään sekä opettavansa niille perustottelevaisuutta. 
Antti kertoo tärkeimpien käskyjen olevan: oma nimi, luokse-
tulo, maahanmeno ja ei. Pasi kertoo, että ennen ensimmäisiä 
valjastuksia pennut saavat juosta paljon vapaana. Juostessaan 
vapaana ne oppivat hallitsemaan kroppansa ja ovat valmiim-
pia myöhemmin koittaviin varsinaisiin harjoituksiin. Samalla 
pennut oppivat toimimisen isommassa laumassa ja muut arjen 
rutiinit kuten tulemaan pyynnöstä takaisin tarhaansa jne. 

Susanna käyttää pentujaan koirapuistoissa, jotta ne oppi-
vat, että on olemassa erinäköisiä ja -kokoisia koiria. Pentujen 
kanssa myös reissataan paljon, jotta ne tottuvat matkustamaan 
ja oppivat rentoutumaan matkoilla eivätkä stressaa.  Susannan 

koiria ei kielletä vetämästä remmilenkeilläkään, vaan pikem-
minkin kannustetaan vetämään ja samalla opetetaan käännök-
sissä suuntakäskyjä. Susannan mukaan tärkeää on käsitellä 
pentuja mahdollisimman paljon ja pitää niitä sylissä, jotta ne 
oppivat että ihmisen kanssa on mukava olla, mutta vähintään 
yhtä tärkeä tehtävä on lauman muilla koirilla opettaa pentuja 
toimimaan lauman jäsenenä. Antti painottaa eniten laumakäyt-
täytymisen oppimista.

Katin ja Veskun perheessä pentu alkaa kulkea mukana met-
sälenkeillä viimeistään puolivuotiaana.  Nopeatahtisten pyö-
rällä tai potkupyörällä tehtävien lenkkien vuoro tosin tulee 
myöhemmin. Pennun fyysinen kehitys määrittää eniten milloin 
on järkevää alkaa kulkemaan muun porukan mukana lenkeillä. 
Pentuaikana pyritään opettamaan perustottelevaisuutta sekä 
kykyä liikkua mukana lenkeillä. Katin haave olisi myös ehtiä 
opettamaan koirille lintutyöskentelyä. Lisäksi kesällä treena-
taan uimista jo pennunkin kanssa.

Pentujen eka 

rekiret
ki 

Nuuksiossa
 

reen kyydissä.

Koiran palkkaaminen on yksin 
työskentelevälle koiralle 

motivaation lähde

Pentujen ruokintaa.

Pennut leikkivät aikuisten 

koirien kanssa

Pentuja pidetään paljon sylissä Pentu pääsee mukaan 
metsäretkille



2120

2/2012

kilpailukalenteri syksy 2012

7. - 9.9.  Valjakkourheilun tehoviikonloppu, Rokua
14. - 15.9.  Rautavaaran treenileiri, Rautavaara
22.9.  ALMA Off Snow, 2012, Ylikiiminki
29. - 30.9.  Ohkolan syysajot, Mäntsälä
7.10.  RoiCross, Rovaniemi
13. - 14.10.  Kärry-SM Jämi, Jämijärvi
21.10.  Sulanmaan kisat, Etelä-Häme

RAUTAVAARAN LEIRI

14-16.9.2012
Paikkana Rautavaaran Metsäkartano.

Treenileiri junioreille ja myös vanhemmille vauhtilajien 

harrastajille sekä kaikille kiinnostuneille.

Junioreille omia harjoituksia, pelejä ja muuta mukavaa.

Tule tutustumaan vauhtilajeihin:-koirajuoksu

                                                            -koirapyöräily 

                                                  -kickbike

                                                        -kärryluokat

Kouluttajina mm. Kai Immonen

                      Junnutreenit Kurt Köcher

Ohjelmassa teoriaa lajeista, lajeihin sopivia oheisharjoituksia, 

lajiharjoituksia yms.
Leirin hinta 30€/henk,45€/perhe tai 10€/15€ jos jollain perheessä on lisenssi.

Majoitus 18€/henk,lv:t 5€/setti,aamupala/iltapala 5€,lounas/päivällinen 8€

Alustava ohjelma.

Pe 14.9  -majoituminen

              -vapaata harjoittelua

La 15.9 -teoriaa

             -yhteistreenejä

             -oheisharjoituksia

Su 16.9 -lajiharjoituksia

              -harjoituskisa

Kaikki mukaan.   

Ilmoittautuminen ja lisätietoja:

kurtkocher@hotmail.com

tero.makinen65@gmail.com  puh.0400-470580

Majoitusvaraukset: Metsäkartano 040-8396350

22.9. ALMA Off Snow, Ylikiiminki
Tuomari: Kauko Ruokolainen

Säännöt: IFSS/VUL kansalliset
Järjestäjä: ALMA

Kisapäällikkö & ratamestari: Virve Kaivola 040-5751027, virve.kaivola@elisanet.fi

Luokat: DCM, DCW, DCMJ, DCWJ, koirajuoksun harrastussarja, DS1, DS1J, DS1 harrastussarja, DS2, DR4

Aikataulu: toimisto aukeaa klo 10.00, ajajien kokous klo 11.00, ensimmäinen startti & luokka klo 12.00.

Ilmoittautumiset: Ilmoittautumiset 9.9.2012 mennessä: Virpi Salminen 040-727 2918 tai virpi.salminen@kymp.net
Hinta: Viralliset kärryluokat 20€; koirajuoksu, harrastussarjat ja juniorit 15€

Muuta: Kilpailut pidetään Ylikiimingissä Pylkönahon hiihtomajalla. 
Ajo-ohjeet päivitetään ALMA-yhdistyksen Forumille ennen kilpailua. 

Lisätietoa: http://www.alaskanmalamuutti.net



22

2/2012

23

13-14.10.2012 
Kärryluokkien SM-kilpailu 

29-30.9.2012 
Juoksu- ja pyöräluokkien SM-kilpailu 

 
Ohkolan Syysajot 

Kärry-SM Jämi 

 SM-luokat: 
 DCM, DCW DCMJ 17-20 v., DCWJ 17-20 v.  
      DCMV yli 40 v. ja DCWV yli 40 v. 4,1 km 
 DCMJ 14-16 v. ja DCWJ 14-16 v. 2,4 km  
 DCR 3 x 2,4 km 
 DBM, DBW, DBMJ ja DBWJ 2 x 4,1 km 

 Muut luokat 
 DR8, DR6, DR4, DR4J, DS2, DS2J,  
      DS1 ja DS1J 2 x 4,1 km 
 koirajuoksun harrastussarja 2,5 km  

 
 Ilmoittautumiset: 23.9.2012 mennessä:      
     timo.makiaho@pp.inet.fi  tai 040 553 7021 
     (kuitti osallistumismaksusta mukaan) 
 
 Osallistumismaksu: SM- ja kärryluokat: 25 €,     

juniori- ja harrastusluokat: 15 €, viesti 50 € 
 Osallistumismaksut tilille: 

Länsi-Suomen Valjakkourheilijat 
Nordea 215918-12075    Viite: 29094 

 

Kilpailupaikka: Rauhalantie 50, Ohkola, Mäntsälä 
 
Henkilökohtaiset juoksuluokat kilpaillaan lauantaina 
ja viesti sunnuntaina, muut luokat kaksipäiväisiä!  
 

Mikäli luokissa ei ole riittävästi osallistujia SM-arvoon,             
niitä voidaan joutua yhdistämään. 
 
Aikataulu: 
 Kilpailutoimisto aukeaa klo 8:00 
 Rataselostus klo 9:00 
 Ensimmäinen lähtö klo 10:00 
 Luokkakohtaiset lähtöajat ilmoitetaan               

paria päivää ennen kilpailua netissä 
 

Kilpailupaikalla mahdollisuus lattiamajoitukseen 
Tiedustelut: Aarno Lindfors 040 580 0017 
 
Lisätietoja: www.l-svu.fi ja www.vul.fi 
Timo Mäkiaho 040 553 7021 
Kalevi Vainio 040 513 4020  

www.l-svu.fi      

 SM-luokat:  
 DR8 ja DR6 2 x 6,0 km 
 DR4, DR4J, DS2, DS2J, DS1, DS1J 2 x 4,2 km 

 Muut luokat (vain lauantaina): 
 DBM, DBW, DBMJ, DBWJ, DCM, DCW ja 

pyöräily harrastussarja  4,2 km 
 DCMJ, DCWJ ja koirajuoksu        

harrastussarja 3,3 km 
 

 Ilmoittautumiset: 7.10.2012 mennessä: 
timo.makiaho@pp.inet.fi  tai 040 553 7021 

     (kuitti osallistumismaksusta mukaan) 
 
 Osallistumismaksu: SM-luokat 30 €, juniori-, juoksu- 

ja pyöräilyluokat 15 € 
 Osallistumismaksut tilille: 

Länsi-Suomen Valjakkourheilijat 
Nordea 215918-12075    Viite: 13107 
 
 

 
 

Kilpailupaikka: Jämin lentokentän takana  
Lähin osoite: Sormelantie 100, Jämijärvi 
 
Kansalliset luokat kilpaillaan vain lauantaina, 
kaikki kärryluokat kaksipäiväisiä! 
  
Aikataulu: 
 Kilpailutoimisto aukeaa: 8:00 
 Rataselostus: 9:00 
 Ensimmäinen lähtö: 10:00 
 Luokkakohtaiset lähtöajat ilmoitetaan                     

paria päivää ennen kilpailua netissä 
 
Majoitusvaraukset: www.jami.fi  
 
Lisätietoja: www.l-svu.fi ja www.vul.fi 
Timo Mäkiaho 040 553 7021 
Kalevi Vainio 040 513 4020 

 
 HUOM! Ilmoittautumisissa oltava 

vähintään seuraavat tiedot: Kilpailijan 
nimi ja luokka, johon osallistuu; seura, 
jota edustaa sekä tosite maksetusta 
osallistumismaksusta. 

Kilpailun yhteydessä 12-
14.10.2012 järjestetään 
Hämeenkankaan maastossa 
kaikille avoin L-SVU:n Syysleiri.  

Tervetuloa kisaamaan maailman parhaille radoille! 

Sulanmaan SM-kilpailut 2012 7.10 RoiCross, Rovaniemi
Tuomari: Kauko Ruokolainen

Säännöt: IFSS/VUL kansalliset
Järjestäjä: RPKK

Kisapäällikkö & ratamestari: Niina Konttaniemi 0405730756 tai niina.konttaniemi@luukku.com

Luokat: DCM/W 4,5 km, DCM/WJ 3 km, koirajuksun harrastusarja 3 km, DBM/W 4,5 km, DBM/WJ 3 km, 
pyöräilyn harrastussarja 3 km, DS1 4,5 km, DS1J 3 km, DS1 harrastussarja 3 km

Aikataulu: toimisto aukeaa klo 9.00, ajajien kokous klo 10.30, ensimmäinen startti & luokka klo 11.00.

Ilmoittautumiset: Ilmoittautumiset 24.9.2012 mennessä: Niina Konttaniemi, Hillapolku 16 A 4 96500 Rovaniemi, 
040 573 0756 tai niina.konttaniemi@luukku.com

Hinta: Kilpailuluokat 15€, harrastus 10€ (lisensittömät 10€ enemmän). Maksukuitti ilmon mukaan. 
Pohjolan Osuuspankki 564002-4151071, viite 56999

Muuta: Ajo-ohjeet ja kilpailukirje toimitetaan ilmoittautuneille ennen kilpailua. 
Miehet ja naiset samassa sarjassa kilpailuluokissa.

21.10.2012 Sulanmaan kisat, Etelä-Häme
Säännöt: IFSS/VUL kansalliset

Järjestäjä: HSV
Kisapäällikkö & ratamestari: Hannu Heinämaa 040-5509870, vesipelastuskoirat@gmail.com

Luokat: DCM 5 km, DCW 5 km, DCMJ 3 - 5 km, DCWJ 3 - 5 km, koirajuoksu harrastussarja 3 - 5 km, 
lapset alle 14 v. 1 - 3 km, DBM 5 km, DBW 5 km, DBMJ 3 - 5 km, DBWJ 3 - 5 km, pyöräily harrastussarja 

3 - 5 km, DS1 5 km, DS1J 3 - 5 km, DS1 harrastussarja 3 - 5 km, DS2 5 km, DS2J 3 - 5 km, 
DS2 harrastussarja 3-5 km, DR4 5 km, DR3 harrastussarja (max 3 koiraa) 3 - 5 km.

Aikataulu: toimisto aukeaa klo 7.30, ajajien kokous klo 8.30, ensimmäinen startti & luokka klo 9.30.

Ilmoittautumiset: 5 vrk ennen kilpailua Lea Haanpää Kontiotie 90, 14200 Turenki 050-581 3235 
tai koirajuoksu@gmail.com

Hinta: Lisenssiurheilijat 15€ (3-4 koiran kärryluokissa 20€), muut 25€. FI70 5680 7540024743

Muuta: Lisätietoa: www.vesipelastuskoirat.net. Mikäli kilpailuluokkaan ilmoittautuu alle viisi osanottajaa, 
voidaan luokkia yhdistää. Kärryluokkiin osallistuvilla tulee olla oma kärry.
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tulospörssi
5.5.2012 Ohkolan Kevätajot, Mäntsälä, L-SVU

DR8 2 x 4,1 km Aika, Km/h, Kierrosajat
1  Bäckman Mikael, SHS 0:16:54,
 9,11, 0:08:14, 0:08:40 
2  Ahomaa Urho, SHS 0:17:52 
 27,54, 0:08:49, 0:09:03 
3  Vilokkinen Emmi, SHS 0:24:39 
 19,96, 0:10:41, 0:13:58 

DR6 2 x 4,1 km Aika, Km/h, Kierrosajat
1  Bürkland Erkki, L-SVU 0:16:06 
 30,56, 0:07:59, 0:08:07 
2  Lintunen Jaana, SHS 0:18:11 
 27,06, 0:08:50, 0:09:21 

DR4 2 x 4,1 km Aika, Km/h, Kierrosajat
1  Mäkiaho Antti, L-SVU 0:15:17 
 32,19, 0:07:36, 0:07:41 
2  Saarinen Hanne, L-SVU 0:19:39 
 25,04, 0:09:15, 0:10:24 
3  Nurmi Juha-Pekka, SHS 0:19:50 
 24,81, 0:09:36, 0:10:14 
4  Mansikkaniemi Tapio, SHS 0:22:48 
 21,58, 0:10:12, 0:12:36 
5  Nummelin Pirkko, L-SVU 0:11:38 
 0,00, 0:11:38, NAS

DS2 2 x 4,1 km Aika, Km/h, Kierrosajat
1  Heikkonen Jukka, SiSuVa 0:16:29 
 29,85, 0:08:09, 0:08:20 
2  Mäkiaho Antti, L-SVU 0:17:45 
 27,72, 0:08:53, 0:08:52 
3  Köcher Kurt, IKSY 0:19:06 
 25,76, 0:08:50, 0:10:16 
4  Forsman Joel, CE 0:21:04 
 23,35, 0:10:22, 0:10:42 
5  Aaltonen Tuomo, ALMA 0:23:59 
 20,51, 0:11:21, 0:12:38 
Friman Roosa JUN, SHS 0:11:02 
 0,00, 0:11:02, NIF

DS1 2 x 4,1 km Aika, Km/h, Kierrosajat
1  Viitahalme Maria, KVKS 0:16:33 
 29,73, 0:08:05, 0:08:28 
2  Viitahalme Marko, KVKS 0:16:50 
 29,23, 0:08:32, 0:08:18 
3  Tyrisevä Anna-Maria, SiSuVa 0:17:58 
 27,38, 0:08:53, 0:09:05 
4  Mäkinen Tero, Simpek 0:18:09 
 27,11, 0:09:06, 0:09:03 
5  Köcher Kurt, IKSY 0:21:34 
 22,81, 0:10:41, 0:10:53 
6  Tolvi Anttoni, SHS 0:22:57 
 21,44, 0:11:36, 0:11:21 
7  Törnqvist Heini, EPK 0:26:45 
 18,39, 0:13:43, 0:13:02 
8  Nummelin Pirkko, L-SVU 0:31:37 
 15,56, 0:14:56, 0:16:41 
9  Engström Joni, Alma 0:13:12 
 0,00, 0:13:12, NAS
10 Rinne Päivi, L-SVU 0:15:13 
 0,00, 0:15:13, NAS

DBM 2 x 4,1 km Aika, Km/h, Kierrosajat
1  Hallikainen Matti, THP 0:19:04 
 25,80, 0:09:45, 0:09:19 

DBWJ 2 x 4,1 km Aika, Km/h, Kierrosajat
1  Kuosmanen Nea 0:24:00 
 20,50, 0:11:23, 0:12:37

 

6.5.2012 Kaukjärvenkierros, Tammela, SiSuVa

CN 14 km, yhteislähtö klo 10.30 Aika
1  Minna Maasilta, 
sh Arctic Soul Witch, Helsinki 1.06.35,8 
2  Inca Viljakainen, 
d Red Label´s Lucky Luke, HVK 1.07.18,8
3  Anne Kiijärvi, 
sh Aurinkoniityn Taikuus, Kirkkonummi  1.10.10,1
4  Minna Suominen, 
be Tomeran Tiltu, EPK  1.10.48,1
5  Teija Kälvinmäki, 
akk Kadi of the Seven Hills Country, SDY 1.21.38,8
6  Päivi Rinne, 
sh Joensivun Elostelija, L-SVU 1.32.15,0 
7  Katja Laine,
pumi Camms Attiytyd, Luvia  1.38.00,6
8  Jenni Mäki, 
x-rotu Iita, WeCA 1.43.25,1
9  Leena Pohjaranta,
lkss Tappijalan seisova-Blanca, WeCA 1.43.34,7 
Maria Viitahalme,
lkss Levi, KVKS/Ylöjärvi  NAS 
Hanna Mäki-Tulokas,
kkss Honkahovin Ramona, Tammela  NAS 
Kirsti Ilomäki,
ss Riesig Barett, SSSK   NAS 

CM 14 km, yhteislähtö klo 10.30 Aika 
1  Kari Jagt, 
Pieni münsterinseisoja Shiro, Vantaa  1.05.07,1 
Jarkko Mykkänen,
dk Holmankarin Livingstone, HKK NAS 
Zhukov Dmitri
Zhofrey Val De Rey, Russia, Saint-Petersburg NAS 

CNJ 16 v. 3.2 km, yhteislähtö klo 11.10 Aika 
1  Nea Kuosmanen,
sp EG ´Hatcback, SiSuVa  14.20,1 

CMJ 10 v. 3.2 km, yhteislähtö klo 11.10 Aika
1  Aapo Kuosmanen,
x-rotu Jekku, SiSuVa  14.11,2 
Niko Kytölä,
ah Roni, SiSuVa DNF 

Harrastussarja 3.2 km, yhteislähtö klo 11.10 Aika
1  Ida Auvinen,
sh Rekimiinan Pomo, Vau 14.20,9 
Saara Laatinen,
mudi Black Wizars, Hollola  NAS

 
26.5.2012 Jämin Kevätajot, Jämijärvi, L-SVU

DBM 4,2 km Aika, Km/h 
1  Hallikainen Matti, TPH 0:09:18, 27,10 
 
DBMJ 4,2 km Aika, Km/h 
1  Maniskkaniemi Jere, SHS 0:13:56, 18,09 

DBW 4,2 km Aika, Km/h 
1  Tanila Niina, ALMA 0:19:44, 12,77 

DCH 3,3 km Aika, Km/h 
1  Niemelä Anne-Mari 0:14:11, 12,69 
2  Hallikainen Minna, TPH 0:17:52, 10,07
3  Rinne Päivi, ALMA 0:18:24, 9,78 

DCW/M 4,2 km Aika, Km/h 
1  Köcher Patrik, IKSY 0:14:45, 17,08 
2  Liimatainen Heidi, SDY 0:16:47, 15,01 
3  Lipponen Sanna, TKK 0:16:51, 14,96 
 
DCW/MJ 3,3 km Aika, Km/h 
1  Nieminen Arttu, TAVES 0:10:55, 16,49 
2  Lipponen Jonna 0:13:03, 13,79 
3  Majalainen Eerika 0:17:26, 10,33 

DS2 4,2 km Aika, Km/h 
1  Köcher Kurt, IKSY 0:09:26, 26,71 
2  Ahomaa Urho, SHS 0:10:36, 23,77 
3  Laine Juha, L-SVU 0:10:50, 23,26 
4  Köylinen Jenni, ALMA 0:11:10, 22,57 
5  Hamari Mika, ALMA 0:12:29, 20,19 
6  Nurmi Tiina, L-SVU 0:12:40, 19,89 
7  Vesterinen Marko, ALMA 0:14:14, 17,70 
8  Majalainen Reetta, ALMA 0:15:24, 16,36 
Väänänen Kaarlo, ALMA NAS

DS2J 4,2 km Aika, Km/h
1  Mansikkaniemi Lauri, SHS 0:11:26, 22,04

DS1 4,2 km Aika, Km/h 
1  Immonen Kai, KVKS 0:08:22, 30,12 
2  Viitahalme Marko, KVKS 0:08:31, 29,59 
3  Viitahalme Maria, KVKS 0:08:45, 28,80 
4  Mäkinen Tero, Simpek 0:10:02, 25,12 
5  Köcher Kurt, IKSY 0:10:19, 24,43 
6  Forsblom Lars, KVKS 0:10:39, 23,66 
7  Ahomaa Urho, SHS 0:11:31, 21,88 
8  Köylinen Jenni, ALMA 0:13:17, 18,97 
9  Arvola Anne, ALMA 0:13:23, 18,83 
10 Patrzalek Beata, Cze-Mi  0:18:48, 13,40 
Saarela Anna, ALMA NAS

DS1J 4,2 km Aika, Km/h
1  Köcher Jasmin, IKSY 0:11:15, 22,40
2  Mansikkaniemi Jere, SHS 0:14:14, 17,70

DR6/8 4,2 km Aika, Km/h 
1  Bürkland Erkki, L-SVU 0:08:31, 29,59 
2  Tirkkonen Hannu, SHS 0:09:29, 26,57 
3  Vilokkinen Emmi, CE 0:10:45, 23,44 
4  Räsänen Minna, L-SVU 0:13:10, 19,14 

DR4 4,2 km Aika, Km/h 
1  Mäkiaho Antti, L-SVU 0:07:39, 32,94 
2  Kaivola Teemu, L-SVU 0:08:17, 30,42 
3  Nurmi Juha-Pekka, SHS 0:09:48, 25,71 
4  Hamari Mika, ALMA 0:10:52, 23,19 
5  Välimäki Teemu, ALMA 0:13:21, 18,88 
Nummelin Pirkko, L-SVU NAS
Saarinen Hanne, L-SVU NAS

Samuli Nissinen (puheenjohtaja)
Keskimäentie 63, 70800 KUOPIO 
puh. 045 326 0707

Susanna Bürkland (varapuheenjohtaja)
Palajärventie 120, 03150 HUHMARI
puh.045 895 7585

Ville Halme (valjakkoajo)
Tinton-Kurentie 259, 
51310 KANGASNIEMI
puh. 045 122 3346 

Alaskanmalamuuttiyhdistys ry 
puh. 050 520 1211
tuulam.maenpaa@gmail.com

Carelian EastPoint ry 
puh. 041 576 2490
eastpoint@racinghusky.com

Dobermann-Team Turku
santala.nina@gmail.com

Espoon Palveluskoiraklubi ry
puh. 040 823 3111
ari.rantanen@saunalahti.fi

Hakunilan Seudun Koiraharrastajat ry
markus@hskh.net

Helsingin Vetokoirakerho ry
stig.kampe@sipoo.fi

Hyvinkään Käyttökoirat ry 
marjak.hurme@gmail.com

Hämeenlinnan Seudun 
Vesipelastuskoirat ry
puh. 050 581 3235
lea.haanpaa@te-keskus.fi

Hämeenlinnan Kennelkerho ry
hanna.hovila@tut.fi

Iisalmen Seudun 
Käyttö- ja Seurakoirayhdistys ry
laitinen_tuula@hotmail.com

Imatran Palveluskoirayhdistys ry 
puh. 040 503 5850
sumorace@gmail.com 

Kainuun Palveluskoirayhdistys ry
kpky@hotmail.com

Kannuksen Koiruudet ry
kai.harju@kpedu.fi

Kemin Kennelkerho ry
puh. 040 076 6063
mj.mattila@nic.fi

Kemin Seura- ja Palveluskoirakerho
puh. 044 278 8984
jylyppy_83@hotmail.com

Keski-Suomen Palveluskoira-
yhdistys ry
nuokut@gmail.com

Kukkian Haukut ry
kukkian.haukut@pp.inet.fi

Kuopion Palvelus- ja Seura-
koiraharrastajat ry
puh. 044 306 2131
samuli.nissinen@fimnet.fi

Kymen Vetokoiraseura ry 
puh. 040 724 1734
mikko.seppa@skanska.fi

Lieksan Palveluskoirakerho ry
hannu.tukiainen@pp.inet.fi

Länsi-Suomen Valjakkourheilijat ry
timo.makiaho@pp.inet.fi

Oriveden Palveluskoirayhdistys ry
satu@peltomaki.fi

Oulun Palveluskoirayhdistys ry
jyrkimakela@mail.suomi.net

Rajan Koiramiehet ry
sakari.huhtala@raja.fi

Riihimäen Agility ry 
puh. 050 328 9097
lottavuorela@hotmail.com

Rovaniemen Palveluskoirakerho ry 
puh. 040 573 0756 
niina.konttaniemi@vul.fi

Siilinjärven-Maaningan Pelastus-
koirat ry
e-rytkonen@dnainternet.net 

Sisä-Suomen Valjakkourheilijat ry
riitta.kempe@surffi.net

Sotakoirayhdistys ry
jyri.komulainen@sotakoirayhdistys.fi

Suomalainen Siperian Husky-Seura ry
puh. 050 466 2556
mari.pajaskoski@pp.inet.fi

Suomen Bokseriyhdistys ry
laura.saastamoinen@elisanet.fi

Suomen Collieyhdistys ry
anna.ahonen@hotmail.com

Suomen Dobermannyhdistys ry
puh. 0400 657 530
timo.lilja@ctse.fi

Suomen Irlanninterrierit ry
markku@thorus.net

Suomen Poliisikoirayhdistys ry 
puh. (015) 541 266
hannuclean@gmail.com

vul:N jäsenseurat

Lasten ja nuorten liikunta
Kurt Köcher, Saara Loukkola, 
Kaisu Salminen, Emmi Vilokkinen

Aikuis- ja harrasteliikunta
Harri Hatunen, Kurt Köcher, 
Tero Mäkinen, Emmi Vilokkinen

Kilpailu- ja huippu-urheilu
Harri Hatunen, Pasi Ollikainen, 
Saara Loukkola, Susanna Bürkland, 

Pasi Ollikainen (valjakkoajo)
Höljäkänrannantie 4 B, 
75990 HÖLJÄKKÄ 
puh. 040 513 8782

Timo Mäkiaho (valjakkoajo)
Mäkiahontie 20, 42100 JÄMSÄ
puh. 040 553 7021

Emmi Vilokkinen (valjakkoajo)
Somerontie 69, 09630 KOISJÄRVI
puh. 050 374 9235 

KV-toiminta
Samuli Nissinen, Susanna Bürkland

Viestintä
Niina Konttaniemi (lehti), Antti Mäkiaho 
(nettisivut), (hall. ulkopuolelta), 
Emmi Vilokkinen, Pasi Ollikainen (netti)

Talous
taloudenhoitaja: Kaisu Salminen
myyntineuvottelijat: Ville Halme, Samuli Lap-
palainen (hall. ulkopuolelta), Tero Mäkinen

Niina Konttaniemi (valjakkohiihto)
Hillapolku 16 A 4, 96500 ROVANIEMI
puh. 040 573 0756

Kaisu Salminen (valjakkohiihto)
Ollikkalankatu 3F5, 69100 KANNUS
puh. 045 844 4211 

Saara Loukkola (valjakkohiihto)
Aittatie 3C, 90240 OULU 
puh. 040 760 7025

Tero Mäkinen (valjakkohiihto)
Jynkänniementie 32, 
71800 SIILINJÄRVI
puh. 0400 470 580 

Harri Hatunen (kesälajit)
Isokatu 91 B 20, 90120 OULU
puh. 045 672 0404

Kurt Köcher (kesälajit)
Herralantie 837
77600 Suonenjoki

Riitta Kempe (hall. ulkopuolelta), 
Vesa-Pekka Jurvelin (hall. ulkopuolelta), 
Teemu Kaivola (hall. ulkopuolelta)

Tuomaritoiminta
Timo Mäkiaho, Kari Tolkkila 
(hall. ulkopuolelta)

PR- ja kehittämistoiminta
Pasi Ollikainen, Ville Halme, 
Kaisu Salminen

Antidopingtoiminta
Samuli Nissinen, Aija Mäkiaho 
(hall. ulkopuolelta)

Sihteeri
Niina Konttaniemi

Tilintarkastajat
KHT Juhani Luokusa ja Mikko Seppä

Varatilintarkastajat
kirjanpitäjä Laura Liukkonen ja KHT 
Nexia yhteisö

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITON HALLITUS

TOIMIKUNNAT JA VASTUUHENKILÖT

Suomen Valjakkoretkeilijät ry
jukka.wuolijoki@prosynerga.fi 

Tampereen Koiraurheilijat ry
puh. 0400 637 756
rantanplan@nic.fi

Tampereen Vetokoiraseura ry 
puh. 044 0474455
taves.pj@gmail.com

Team Working Dogs ry
sari.rastas@kolumbus.fi

Tornion Palveluskoirakerho ry
puh. 0400 697 571
eila.juntikka@pp.inet.fi

TVA Pori ry
puh. 040 842 2059
jetta.virtanen@gmail.com

Turun Käyttökoirakerho ry
merja.mikkola@tkk.cc

Vaasan Seudun Palveluskoira-
harrastajat ry 
puh. 0500 369 179
elisabethnygard@gmail.com

Villähteen Agility-Urheilijat ry 
puh. 0500 369 179
kaijan.posti@phnet.fi

West Coast Agility Team ry
jetta.virtanen@gmail.com






