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Tänä vuonna oli poikkeuksellisesti kaksi liittokokousta, koska uutta 
hallitusta ei saatu ensimmäisessä kokouksessa valittua puheenjohta-
jan puuttuessa. Eikä toisessa kokouksessakaan hallituksen jäsenten 
valinta ollut aivan helppoa. Paikalla tämän vuoden kokouksissa oli 
vain murto-osa seuroista vaikka liittokokous on ainoa ”pakolllinen” 
asia VUL:n toiminnassa johon seurojen odotetaan osallistuvan. 48 seu-
rasta vain 25 on toimittanut seuratietolomakkeen, jonka perusteella 
saisimme laskettua VUL:n jäsenmäärän ja jonka perusteella laske-
taan seuran äänimäärä liittokokoukseen. Lisäksi seuratietolomakkeen 
toimittaneista seuroista vain 10 on toimittanut tiedot kolmen ilmai-
sen VUL-lehden saajista. Ihmettelen todella tätä laiskuutta osallistua 
yhteisten asioiden hoitoon edes sähköpostitse. Seuratietolomakkeista 
eivät seurat edes tiedä, vaikka asiasta oli keväällä ohjeistuskin nettisi-
vujen etusivulla. Ensi keväänä kun järjestetään taas liittokokous, toi-
von että kaikki jäsenseurat toimittavat seuratietolomakkeen, kokouk-
sessa läsnä on ainakin puolet VUL:n jäsenseuroista ja heti kokouskut-
sujen saavuttua seurat ilmoittavat itse hallitukselle niiden jäsentensä 
nimet jotka ovat ehdolla seuraavaan VUL:n hallitukseen. Hallitustyös-
kentely ei vaadi ylivoimaisia kykyjä, mutta halua toimia se vaatii. En 
voi kehua itsekään olevani mikään toimeliaisuuden multihuipentuma, 
mutta yritän kuitenkin.

toimitukselta

Ensi talvena vaaditaan paljon talkootyötä, jaksamista ja halua tehdä 
EM-kilpailuistamme sellaiset, ettei muiden maiden enää tarvitse miet-
tiä onko Suomessa hyvätasoisia kilpailuja. Metsäkartanon uusia reittejä 
tulee käyttää talven aikana mahdollisimman paljon ja etukäteen täy-
tyy testata mahdollisimman paljon myös kilpailuorganisaation toimin-
taa. EM-kilpailujen rakentaminen on jo täydessä vauhdissa monilla eri 
saroilla ja vauhti vain kiihtyy maaliskuuta kohti. Toivoa sopii että mah-
dollisimman moni maa on sitten edustettuna kisoissamme.

Niina

puheenjohtajalta

Tervehdys kaikki valjakkourheilun ystävät ja kiitos luottamuksesta, 
kun minut valittiin puheenjohtajan vastuulliseen tehtävään. Joidenkin 
huulilla olen tuntemattomampi, niin kerron hieman itsestäni. Asuste-
len Kontiolahdella Itä-suomessa perheeni kanssa, johon kuuluvat vai-
moni  Niina, tytär Iida ja 14 karvakuonoa.  Tulevalla kaudella pyrin kil-
pailemaan niin ajon kuin hiihdon parissa.  

Tämä hallituskausi tuo haasteita meille kaikille, niin kilpailijoille 
kuin talkooväelle. Olemme saaneet järjestettäväksi Suomeen Euroo-
pan mestaruuskilpailut. Tämä luo haasteita meille kaikille. Varsinkin 
talkooväen apu ja seurojen tekemä työ on korvaamatonta.  Toivon, että 
valjakkourheilun parissa olevat tahot tulevat auttamaan kisojen ja mui-
den tapahtumien läpiviemiseksi. Yhdessä tehdään lajia tunnetuksi ja 
uusia harrastajia lajien pariin.

Tervetuloa tutustumaan rohkeasti minuun ja hihasta nykimään. 
Minä kuuntelen mielelläni palautetta ja haluan tutustua teihin, jotka 
eivät vielä minua tunne. 

PJ Juha
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Lajilisenssi
Vakuutuskausi on 1.9.2013-31.8.2014. Lajilisens-
sin kaudelle 2013 - 2014 voi lunastaa maksupäi-
västä alkaen VUL:n jäsenseuraan kuuluva henkilö.  
Lajilisenssi sisältää vuoden voimassa olevan urhei-
luvakuutuksen VUL:n jäsenseuraan kuuluville ja VUL-
lehden vuosikerran (3 numeroa) 2013 - 2014. Lajili-
senssivaihtoehtoja on neljä, joista jokainen voi valita 
itselleen sopivan vaihtoehdon. 

Yksityistapaturmavakuutus
nro 356-0369858-K 
Lisenssin vakuutuskausi on
1.9.2013 - 31.8.2014. 
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 ”Aja-
jan tunnistusnumero – Driver Identification Num-
ber (DID)” eli kansainvälinen kilpailulisenssi. DID-
numeroa tarvitaan mikäli kilpailija aikoo kilpailla 
ESDRA:n Eurooppa Cupin pisteistä tai osallistua 
EM-kilpailuhin. 
• Kilpailulis. vakuutuksella 58 €
(sis. VUL-lehti)
• Kilpailulis. ilman vakuutusta 40 €
(sis. VUL-lehti)
• Harrastajalis. vakuutuksella 40 €
(sis. VUL-lehti)
• Harrastajalis. ilman vakuutusta 22 €
(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 las-
kun tai kirjoittaa sen tiedot itselleen muistiin ja mak-
saa 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 mukai-
sesti.
2. Lisenssitiedot: Tarkista henkilötietosi ja valitse 
sinulle soveltuva lisenssi sekä lisenssiseurasi.
3. Hyväksyminen: Tarkista valitsemasi lisenssin tie-
dot ja tutustu tuoteselosteeseen ja vakuutusehtoihin. 
Vakuutusehdot on hyväksyttävä ennen kuin siirryt 
kohtaan ”Maksaminen”.
4. Maksaminen: Tulosta tai tallenna lasku. Maksa-
essasi muista ehdottomasti käyttää viitenumeroa! 
Sinulla on oltava erillinen pankkiyhteys, kirjautumis-
tilasta pääset suoraan vain Nordean verkkopankkiin. 
Seloste vakuutuksesta:
Tapiolan urheiluvakuutukseen sovelletaan yksityista-
paturmavakuutusehtoja. Valjakkourheiluliiton kaikki 
lajit ovat vakuutuksen piirissä. Vakuutus on voimassa 
urheilutoiminnassa, kilpailuissa ja harjoituksissa sekä 
näihin välittömästi liittyvien matkojen aikana kaikkialla 
maailmassa. Vakuutuksesta ei korvata fysikaalista 
hoitoa eikä niihin liittyviä matkakuluja. Vakuutus ei ole 
voimassa ammattiurheilussa. Vakuutus ei jatku yksit-
täisen vakuutetun osalta hänen täytettyään 70 vuotta. 
Tapaturman hoitokuluista vakuutuksenottajalla on 0 
euron omavastuu jokaisessa vahinkotapauksessa 
vakuutetun hoitokulujen osalta. 
Vakuutuksen korvaussummat
• hoitokulut tapaturmaa kohden enint. 5 100 €
• pysyvä haitta, kertakorvaus 
enint. 20 000 €
• hoitokulujen omavastuu 0 euroa

valjakkourheilun lajilisenssi
vakuutuskausi 1.9.2013 – 31.8.2014

Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto järjestää valjakkourheilun talvilajien 
Euroopan-mestaruuskilpailut Rautavaaralla 6.3 - 9.3.2014.

Kilpailut pidetään ensimmäistä kertaa valjakkourheilun maailman kattojärjestön IFSS:n alaisuudessa. 
Aiemmin järjestäjänä on ollut Euroopan kattojärjestö ESDRA. Kilpailupaikka on Rautavaaran 

Metsäkartanolla, joka on nuoriso- ja luontomatkailukeskus. 

Valjakkohiihdossa Euroopan-mestaruuksista kilpaillaan koirahiihdossa, 
yhdistetyssä sekä maiden välisessä viestissä.

 Valjakkoajossa ajetaan kisaa  sprinttimatkoilla (8 - 24 km) ja keskipitkillä matkoilla (44km / pv).

Tapahtumaan odotetaan noin 200 kilpailijaa ja 1200 koiraa 20 eri maasta. Keski-Euroopassa ja muissa 
Pohjoismaissa talvinen valjakkourheilu on suosittua ja mediassa näkyvää urheilua. EM-kilpailut on 

Euroopan suurin valjakkourheilutapahtuma ja se järjestetään kahden vuoden välein. Edelliset EM-kilpailut 
kisattiin Ranskassa 2012.

Ensi talven kilpailuista vastaa kolme paikallista koiraurheiluseuraa Kuopion Palvelus- ja 
Seurakoiraharrastajat ry, Iisalmen Seudun Käyttö- ja Seurakoirayhdistys ry ja Carelian Eastpoint ry.

Kilpailupäällikkönä toimii Merja Tammi Joensuusta.

Metsäkartano on säätiön omistama paikka, jossa järjestetään leirejä lapsille ja nuorille. 
Metsäkartanon retkeilyreitistöä uudistetaan parhaillaan. Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto, Rautavaaran 

kunta, Metsähallitus ja Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiö ovat rahoittamassa ja hakeneet 
lisärahoitusta P-S Ely-keskukselta 30 km pitkän reitistön rakentamisen. Uusi reitistö on tarkoitettu

 vaeltamiseen, hiihtämiseen, koiravaljakoilla ajamiseen sekä kilpailujen järjestämiseen.

Suomi järjestää 
EM-kilpailut Rautavaaralla
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Kevään liittokokous

Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry:n liittokokous 
pidettiin sunnuntaina 26.5.2013 Jämillä. Liiton jäsen-
määrään nähden paikalla oli vain kourallinen seuroja, 

vaikka juuri liittokokouksessa päätetään asioista, julkistetaan 
tulevat sääntömuutokset ja jossa on mahdollisuus vaikuttaa 
tulevaan toimintaan ja linjauksiin. Läsnä tänä vuonna oli 12 
seuraa ja näillä käytettävissään yhteensä 54 ääntä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olli Kolari ja sihtee-
riksi Niina Konttaniemi. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten las-
kijoiksi valittiin Emmi Vilokkinen ja Panu Korva.

Kokouksessa esiteltiin ja hyväksyttiin pienin muutoksin vuo-
den 2012 vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien kerto-
mus sekä vuoden 2014 toiminta- ja taloussuunnitelma. Etenkin 
nuorten toimintaan ja aikuisten harrastustoimintaan on käy-
tettävissä rahaa ja sitä on seuroilla mahdollista anoa hallituk-
sen kautta, mikäli toimintaa järjestetään. Vuoden 2012 osalta 
hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

Jäsenmaksujen suuruus säilyy ennallaan. Vuoden 2014 
perusjäsenmaksu on 60 €, minkä lisäksi seura maksaa jokai-
sesta lisenssiurheilijasta 5 €. Jäsenmaksun suuruus on korkein-
taan 300 €.

Lisenssit ja niiden maksut pidetään ennallaan kaudella 
2013 - 2014. Lajilisenssin hinta on 58,00 € ja lajilisenssin 
hinta ilman vakuutusta 40,00 €. Vakuutuksen osuus lajilisens-
sin hinnasta on 18,30 € vakuutuskaudella 1.9.2013 - 31.8.2014.

Harrastuslisenssin hinta on 40,00 € ja harrastuslisenssin 
hinta ilman vakuutusta 22,00 €. Vakuutuksen osuus harras-
tuslisenssin hinnasta on 18,30 € vakuutuskaudella 1.9.2013 - 
31.8.2014.

Mikäli vakuutusyhtiö korottaa kauden 2013 - 2014 vakuu-
tusmaksuja, vastaava korotus siirretään lisenssihintoihin.

Liiton toimihenkilöiden ja SM-kilpailutuomareiden matka-
kulukorvauksia nostetaan 0,05 €/km (aiemmin 0,22 €/km). 
Korvaus molemmille on jatkossa 0,27 €/km.

Liiton puheenjohtajan valinta tuotti vaikeuksia eikä puheen-
johtajaa saatu ilman sopivaa ehdokasta valittua. Myös vara-
puheenjohtajan ja hallituksen valitseminen jäivät pöydälle. 
Tämän seurauksena vanha hallitus jatkoi toimitusministeriönä 
ja sen tärkein tehtävä oli kesän aikana järjestää ylimääräinen 
liittokokous, jossa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hal-
lituksen valinta otettaisiin uudelleen esille. Toimitusministe-
riön tehtävä oli myös valmistella esityslistalle liiton hajottami-
nen, mikäli uutta puheenjohtajaa ei ylimääräisessä liittokoko-
uksessa saataisi valittua.

Sääntömuutosasioina käsiteltiin kolme esitystä. Carelian 
Eastpoint esitti sääntömuutosehdotuksen koskien pitkänmat-
kan avoimen luokan koiravaljakon minimikokoa. Tähän saakka 
kansallisten sääntöjen mukaan avoimen luokan valjakon mini-
mikoko on pitänyt olla ensimmäisessä lähdössä vähintään 8 
koiraa ja seuraavissa vähintään 7 koiraa. Uudeksi säännöksi 
ehdotettiin ensimmäiseen lähtöön vähintään 8 koiraa ja seu-
raaviin lähtöihin vähintään 6 koiraa. Tämä esitys ei saanut 
äänestyksessä kannatusta, joten sitä ei hyväksytty.

Alaskanmalamuuttiyhdistyksen sääntömuutosesitys koski 
4MD -luokan päivämatkan rajoitusta. Nykyisissä säännöissä 
rajoitetun 4-koiran luokan (minimi koiramäärä kolme (3) koi-
raa) päivämatkan pituus on maksimissaan 40 km. Ehdotus 
hyväksyttiin ja tämä päivämatkan rajoitus poistetaan kansal-
lisista säännöistä.

Valjakkohiihtoa koskeva sääntömuutosehdotus koski SM-
viestiä. Nykyisten kansallisten sääntöjen mukaan hiihdetään 
kolme osuutta, joista vähintään yksi osuus valjakkohiihtona. 
Uudeksi säännöksi esitettiin, että SM-viestissä hiihdetään 
kolme osuutta ja pakollinen valjakkohiihto-osuus poistetaan. 
Kilpailun järjestäjä voi jatkossa päättää hiihdetäänkö osuudet 
koirahiihtona vai valjakkohiihtona.

Tulevan kauden aikana hallituksen tehtävä on selvittää 
mahdollisuuksia toiminnanjohtajan palkkaamiseen liitolle. 
Tavoitteena olisi saada liitolle henkilö, joka hoitaisi juoksevat 
toimistoasiat, hallinnoisi liiton arkistoa, pitäisi yllä jäsenrekis-
teriä ja toimisi hallituksen puheenjohtajan apuna liiton asioi-
den hoidossa.

Liittokokouksessa palkittiin vuoden tulokkaana Tanja Igna-
tius perusteluna reipas ja rehti urheilumieli Saksan EM-kilpai-
luissa. Valinta julkistettiin kokouksessa ja Tanja palkittiin sti-
pendillä.

Lisäksi hallitus oli päättänyt nimetä Suomen Valjakkourhei-
lijoiden Liiton kunniajäseniksi Kalevi Vainion ja Riitta Kem-
pen pitkällisestä ja ansiokkaasta toiminnasta liiton ja valjak-
kourheilun hyväksi. Nimitykset julkistettiin liittokokouksessa.

Ylimääräinen liittokokous
Elokuun alussa pidettiin Kuopiossa ylimääräinen liittokokous. 
Kokouksessa edustettuna oli 11 seuraa ja näillä käytettävis-
sään yhteensä 50 ääntä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
Samuli Nissinen ja sihteeriksi Niina Konttaniemi. Puheenjoh-
tajaehdokkaaksi oltiin saatu Kontiolahtelainen Juha Romppa-
nen ja Juha valittiin kokouksessa liiton uudeksi puheenjohta-
jaksi. Varapuheenjohtajaksi valittiin Kaisu Salminen, joka jat-
kaa samalla myös taloudenhoitajan pestiä.

Hallituksen erovuoroisten tilalle ajojaostoon valittiin yksi-
vuotiskaudelle Juha Hyvönen ja kaksivuotiskaudelle Emmi 
Vilokkinen ja Tero Nikmo. Näin ollen Juha ja Tero valittiin 
uusina hallitukseen ja Emmi jatkaa pestiään uudelleenvalin-
nan myötä.

Hiihtojaostoon valittiin erovuoroisten tilalle Markku Hali-
seva ja Samuli Lappalainen, jotka kumpikin valittiin uusina 
hallitukseen. Sulanmaan jaostossa uudelleen valinnan myötä 
jatkavat Harri Hatunen ja Kurt Köcher.
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1. Ikä ja ammatti?

2. Missä asut?

3. Koirat ja koiraharrastukset?

4. Valjakkourheiluhistoria?

5. Aiemmat luottamustehtävät koirarintamalla?

6. Kiinnostuksen kohteet/mitä haluat kehittää 

uudessa hallituksessa?

7. Muita terveisiä lehden lukijoille…

Hallituksen

pikagallup:

1. 27 -vuotias, kuljetusalalla.
2. Kontiolahdella
3. 10kpl siperianhuskyja ja kaksi dobberia. Teamin 
maskottina toimii pit bull Heavy.
4. Valjakkourheiluhistoria ajoittuu talveen 2012-2013, 

joka oli ensimmäinen varsinai-
nen kisatalvi. Ensimmäiset val-
jakkokokeilut tein mummoni 
saksanpaimenkoiralla noin neljä 
-vuotiaana.
5. Koirarintamalla tämä puheen-
johtajan luottamustoimi on 
ensimmäinen
6. Lajin tunnettavuutta ja kuinka 
me harrastajat tuomme lajia 
esille. Uudelta hallitukselta odo-
tan hyvää yhteistyötä ja hyviä 
päätöksiä.
7. Nöyrimmät kiitokset valin-
nastani puheenjohtajaksi laite-
taan liinat kireälle.

Juha Romppainen, SHS

1. 52 vuotta, koiravajakko-opas
2. Mätäsvaara, Lieksa
3. Siperianhuskyja 28 ja 
2 kpl setteri / AH risteytyskoiraa.
4. 1994 - 2007 tuli ajeltua joitain 
MD / LD kisoja, nyttemmin, jos 
mukava kisa sattuu kohdalle 1 kil-
pailu tai retkeily vuodessa.
5. Eastpointin kisapäällikkönä olen 
toiminut ja joskus aiemmin SHS:n kilpailutoimikun-
nassa.
6. 1 v pestillä ei paljon ehdi kehittämään, mutta reitistö-
asioita  ja kilpailujen järjestelyjä koskevia asioita lähinnä.
7. Toivotaan tuleviin EM-kisoihin paljon talkooväkeä ja 
kisavaljakoita.

Juha Hyvönen,
Carelian Eastpoint

1. Olen 34-vuotias ohjelmistosuunnittelija. 
2. Asumme vaimoni Irinan kanssa Petäjäveden maaseu-
dulla. 
3. Tällä hetkellä meidän arkeemme vauhtia ja jännitystä 
tuo 9 alaskanmalamuutin lauma. Irina harrastaa muut-
tiemme kanssa näyttelyitä ja itse olen innostunut valjak-
kovaelluksista sekä pidemmistä valjakkokisoista. Uutena 
innostuksen aiheena reppuretkeily koiran kanssa. 
4. Valjakkoharrastuksemme alkuvuodet ajoin sprinttiä 
4-koiran luokassa ja niistä ehkä maininnan arvoisimpana 
PM-hopeaa Hamarin SOC:ista vuonna 2010. Lauman kas-
vaessa mielenkiinto on siirtynyt pidemmille matkoille ja 
viime talvena kävimme kokeilemassa siipiämme Jongun 
Verran ajoissa 110km matkalla. Kisa oli aivan mahtava 
kokemus ja sieltä palkinnoksi saamamme lyhty komistaa 
palkintohyllyämme aitiopaikalla! Toivottavasti niitä tulee 
tulevina vuosina enemmänkin! ;) 
5. Olen aiemmin toiminut Alaskanmalamuuttiyhdistyk-

sen koe- ja kilpatoimikunnassa ja nykyään olen 
yhdistyksemme puheenjohtaja. Näiden lisäksi 
minulla on SKL:n arktisten rotujen eri koemuo-
tojen koetoimitsijaoikeudet.
 6. Ylempänä jo hieman valoitinkin omia kiin-
nostuksen kohteitani ja toivoisinkin, että VUL:n 
hallituksessa työskennellessäni pystyisin edis-
tämään myös ns. tavallisen valjakkourheilijan 
asiaa. Valjakkourheilu pitää sisällään paljon 
enemmänkin kuin vain ne nopeimmat, palkin-
tosijoille yltävät huippu-urheilijat... ;) 
7. Rotuun ja koiran karvoihin katsomatta, kai-
kille mukavaa loppukesää ja iloista mieltä tree-
nikauden alkuun!

Tero Nikmo, ALMA
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1.32 vuotta ja ammatti järjestelmäinsinööri. 
2. Rovaniemellä, mutta muutamme syyskuun 
alussa Jyväskylään. 
3. 2-vuotias dobberinarttu. Kesäisten vetola-
jien lisäksi harrastan pk-lajeja (haku, jälki, tot-
tis) ja talvet menee hiihdon parissa. 
4. Valjakkohiihdon olen aloittanut 2000-luvun 
alussa. Muutaman välivuoden jälkeen palattu 
takaisin harrastuksen pariin uuden koiran 
myötä. 
5. VUL:n hallituksen jäsen kaudella 03-04. 
6. Harrastetoiminnan kehittäminen ja uusien harras-
tajien mukaan saanti. Lajin tunnettavuuden lisäämi-
nen. 
7. Hyvää alkavaa kilpailukautta kaikille!

Markku Haliseva, 
RPKK

1. Ikä 39 / Aluemyyntipäällikkö
2. Lapinlahdella
3. Saksanseisoja. Kokeillaan joko työkuvio antaisi sen 
verran myöten, että ehtisi taas omaakin koiraa tree-
naamaan.  Toisena koirana on Welsh corgi. 
4. Ensimmäiset kilpailut 1997 silloisella saksanpai-
menkoiralla.
5. Viimeisimpänä yhteistyökumppani hankinta 
VUL:ssa. Aiemmin 
useampien eri seuro-
jen hallituksessa. 
6. -
7. Kaikille paljon tree-
nimotivaatiota, olipa 
treenit sitten kilpai-
lumielessä tai harras-
tuksen vuoksi.

Samuli Lappalainen
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teksti Kaisa Mantsinen ja Juha Hyvönen

kuvat ja kartat Juha Hyvönen

Ilomantsissa ja Lieksassa on käynnistetty tänä vuonna reitti-
hankkeet, joissa kehitetään Ilomantsin Susitaivalta ja Liek-
san Karhunpolkua ympärivuotisiksi monikäyttöreiteiksi. 

Susitaival on Ilomantsin Möhköstä Patvinsuon kansallispuis-
toon kulkeva noin 95 km pitkä patikointireitti, joka yhtyy Pat-
vinsuolta lähtevään, Lieksan halki kulkevaan noin 133 km pit-
kään Karhunpolkuun.  Hankkeissa suunnitellaan näille reiteille 
reittivaihtoehdot kesäaikaan maastopyöräilylle ja talvella koi-
ravaljakkoajoon ja hiihtoretkeilyyn. Yhteisenä pidemmän ajan 
tavoitteena on Ilomantsista aina Kuhmon rajalle asti ulottuva 
pitkä Itärajan retkeilyreitti.

Lieksa - valjakkoharrastajien ”pikku-Alaska”  
Lieksassa on kisattu, retkeilty ja ajettu koiravaljakkosafareita 
toistakymmentä vuotta. Lieksan itäosan reitit ovat muovau-
tuneet vuosien saatossa koiravaljakkoharrastajien toimesta ja 
Carelian Eastpoint Ry:n myötävaikutuksella. Lieksaan onkin 
viime vuosina muuttanut useita valjakkoharrastajia muualta 
Suomesta parempien treenausmahdollisuuksien perässä ja 
kunnan alueella toimii myös useita valjakkoyrittäjiä. Lieksassa 
on noin 500 rekikoiraa, ajokilometrejä Lieksan urilla tuli yli 
90 000 ja tehdyn kyselyn mukaan valjakoiden ajopäiviä rei-
tillä oli 2539. 

Lieksan reittihankkeen tavoitteena on saada yhtenäinen koi-
ravaljakkoreitistö Lieksaan. Reitti merkataan maastoon ja kart-
toihin, tehdään raivaustöitä ja rakennetaan laavu Häähnijoen 
varteen Jongunjoelle Numijärven ja Ruunaan välille. Tavoit-
teena on Lieksan halki kulkeva reitistö, joka liittyy Patvinsuolla 

Ilomantsin ja Lieksan 
itärajan retkeilyreitti – hankkeet:

suunnitteilla uusia reittejä ja niiden 
testaamista retkiajojen merkeissä

Ilomantsista tulevaan reittiin ja perustuu paljolti Karhunpolku-
vaellusreittiin. Perusreitin pituus on 150 km. Pohjoisessa reitti 
liittyy Kuhmon tulevaan koiravaljakkouraan ja Vieki - Nurmes 
reitteihin. Lisäksi Nurmijärvelle tehdään 2 MD-uraa ja Ruu-
naalle Koskikierroksen lisäksi Hatunkylän LD-ura noin 80 - 
100 km. Yhteensä Lieksaan tulee merkittyjä koiravaljakkoreit-
tejä noin 220 km ja lisäksi on myös epävirallisia kyläläisten 
tekemiä valjakkoreittejä. Reittien varrella on autio- ja varaus-
tupia, safarikenneleitä ja majataloja, joissa retkeilijä voi yöpyä. 
Myös laavupaikkoja on reitin varrella runsaasti. Koiravaljak-
koretkien tukikohdaksi voi valita jonkin alueen majataloista. 
Ruunaan Matkailu ja Erästely ovat tuttuja monelle kisaajalle ja 
Hatunkylässä Taiga Maja on panostanut vierastarhoihin koira-
valjakkoretkeilijöille. 

Ilomantsi – Suomen itäisimmät erämaat
Lieksan eteläpuolella, Suomen itäisimmässä nurkassa, sijait-
seva Ilomantsin kunta on vaaramaisemien, erämaisten vesis-
töjen ja suurten soiden aluetta. Ilomantsi on perinteisesti ollut 
eteläisen Suomen lumivarminta seutua ja varsinkin kunnan 
pohjoisosassa, Naarvan vaara-alueella, on yleensä pitkät ja 
runsaslumiset talvet. Ilomantsissa on loistavat mahdollisuu-
det monenlaiseen luonnossa liikkumiseen, sillä tilaa ja hiljai-
sia saloseutuja riittää. Kunnan alueella sijaitsee retkeilijöille 
useita hienoja kohteita kuten Petkeljärven kansallispuisto ja 
siihen liittyvä Natura-alue, Koivusuon luonnonpuisto ja Koita-
joen Natura-alue. Myös osa Patvinsuon kansallispuistosta on 
Ilomantsin puolella. Melojien suosima, rajan pinnassa kiemur-
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televa Koitajoki ja kymmenien luonnonhiekkarantojen suuri Koi-
tere-järvi saarissa sijaitsevine laavuineen ja autiotupineen ovat niin 
ikään pidemmänkin retken arvoisia.

Ilomantsin itärajan retkeilyreitin kehittämis- ja investointihank-
keessa suunnitellaan ja kartoitetaan olemassa olevalle Susitaipa-
leen patikointireitille reittivaihtoehdot maastopyöräilylle sekä tal-
visina liikkumismuotoina koiravaljakkoajolle sekä hiihtoretkeilylle. 
Toisena kokonaisuutena projektissa toteutetaan Taitajan taipaleen 
ja Susitaipaleen välinen yhdysreitti Kallioniemestä Särkkäjärven 
autiotuvalle sekä sen avulla muodostuva uusi rengasreitti.  Loppu-
tuloksena on patikointiin ja maastopyöräilyyn soveltuva, noin 17 
km pitkä yhdysreitti, joka yhdessä Taitajan taipaleen, Rajan polun 
ja Susitaipaleen kanssa muodostaa yli 70 km mittaisen rengasrei-
tin. Rengasreitille voi lähteä Ilomantsista, Ruhkarannasta, Mekri-
järveltä, Möhköstä ja Petkeljärveltä. Sen varrelle jää useita matkai-
lukohteita ja yrityksiä. Hankkeessa tehdään töitä myös talkoovoi-
min. Kaikki hankkeessa kehitettävistä reiteistä kiinnostuneet retkei-
lijät, luonnossa liikkujat, eri harrastusryhmät, yhdistykset ja yrityk-
set ovat tervetulleita mukaan reittitalkoisiin testaamaan ja suunnit-
telemaan reittejä yhdessä.

Itärajan retkiajo maaliskuussa 2014
Ilomantsin ja Lieksan reittihankkeet toteuttavat yhdessä valjakko-
harrastajille suunnatun Itärajan retkiajon maaliskuun loppupuo-
lella 2014. Retkiajoa on alustavasti suunniteltu koko viikonlopun 
tapahtumaksi. Suunnitelmissa on, että retkiajoon voisi osallistua 
haluamalleen etapille välillä Ilomantsin Möhkö - Ruunaa - Jongun-
joki. Matkaa koko retkiajossa testattavalle reitille kertyy yhteensä 
noin 230 km, josta Möhkö - Patvinsuo noin 100 km ja Patvinsuo - 
Ruunaa - Jongunjoki noin 130 km.   Lisäksi olisi mahdollista ajaa 
reitin varrella sijaitsevia rengasreittejä kuten Koskikierros. Reitin 
varrella on laavuja, autiotupia ja useita majoitusta tarjoavia mat-
kailuyrityksiä. Retkiajon lopullinen reitti ja sen pituus varmistu-
vat talven aikana.  

Retkiajossa testataan porukalla hankkeissa suunnitteilla olevia 
reittejä, minkälaisia ne ovat ajaa erilaisilla valjakoilla ja mitä kaik-
kia yksityiskohtia reittien toteutuksessa olisi syytä ottaa huomioon. 
Toivotaan siis kunnon routaa ja pitkää lumista talvea, niin päästään 
yhdessä testaamaan uusia uria! 

Koiravaljakkoreitistä ja hankkeen edistymisestä lisätietoja www.
racinghusky.com. Majoituksista mm. www.erastely.fi,  www.ruu-
naanmatkailu.fi ja www.taigamaja.fi.

Lisätietoja Ilomantsin hankkeesta ja myös Ilomantsista voi 
kysellä projektipäällikkö Kaisa Mantsiselta sähköpostilla 
kaytossajakunnossa@hotmail.fi.

Ilomantsin talviretkeily- ja koiravaljakkoreitin alustava 
reittisuunnitelma. 

Lieksan alustavat reittisuunnitelmat 

Reittikarttojen äärellä Taiga Majalla 
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teksti   Aija Mäkiaho, ADO

kuvat   Antti Mäkiaho ja Minna Huuhtanen

Uusia antidoping-sääntöjä ja -ohjeita ei ole käännetty suo-
menkielelle, mutta kilpailijoilta edellytetään uusien tietojen 
hallintaa. Ajantasaiset antidopingohjeet löytyvät IFSS:n net-
tisivuilta www.sleddogsport.net/race-rules/anti-doping.html 

Nyt kun uusi kilpailukausi on alkamassa, kannattaa hyvissä 
ajoin ennen kilpailuja tutustua ohjeistuksiin, tarkistaa koirien 
rokotukset ja huolehtia, että lääkitystiedot on kirjattu eläin-
lääkärien lomakkeille. Lomakkeet ovat tulostettavissa netistä.

IFSS edellyttää jokaisen jäsenvaltionsa kansallisen liiton 
valitsevan antidoping-työn vastuuhenkilön, jonka tehtävänä 
on tiedottaa uusista ohjeista maansa urheilijoita ja vastaavasti 
tuoda urheilijoiden viestejä ja kehittämisideoita IFSS:n antido-
ping-komitean tietoon.

Lähteet: 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es303013j
http://sciencenordic.com/sedatives-turn-fish-unsociable-
gluttons
http://oceana.org/sites/default/files/reports/Uso_antibioti-
cos_en_la_salmonicultura__version_ingles_1.pdf
 www.sleddogsport.net/race-rules/anti-doping.html 

IFSS on julkaissut uudet listat 
koirille kielletyistä aineista ja 

menetelmistä 8.2.2013
IFSS:n Anti-Doping Comitean kokoonpano on uudistettu: 
puheenjohtajana toimii Bernard Pepin ja jäseninä ovat  Carin 
Ahlstedt (vastuualueena DCP henkilöstön koulutus ja näytteen-
otto-ohjeet), Anne-Grethe Saetrang, Mónica Pacheco Duran, 
Anne McIntyre, Mandy Hynes ja Caroline Griffits, President 
of IDSVMA (International Sled Dog Veterinary Medical Asso-
ciation, vastuualueena koiriin liittyvät asiat) 

Uudistetut ohjeet: 
•	 Lista kielletyistä aineista ja menetelmistä: The 

list of prohibited substances and methods  
•	 Lista kontrolloidusti eläinlääkärin valvonnassa 

käytettävistä lääkeaineista: The list of controlled 
medications  

•	 Lääkkeenantolomake 1: Administration Forms 1 
(to be used for controlled medications), täytettävä, kun 
kontrolloidusti eläinlääkärin valvonnassa annetaan 
lääkkeitä, oltava mukana kilpailuissa

•	 Lääkkeenantolomake 2: Administration Form  2 
(to be used for controlled medications) täytettävä, kun 
eläinlääkärin valvonnassa annetaan tyroksiinilääkitystä 
koiralle, oltava mukana kilpailuissa

•	 Toimintaohje (eläinlääkärille) kontrolloidun 
lääkityksen käyttöön: Veterinary regulations for the 
controlled medication  

•	 Opas, Lääkkeet, ravintolisät ja -aineet: Guide to 
supplements and medications   tämä on vain opas (ei 
määräys) ja sisältäen ohjeita tiettyjen tuotteiden käyttöön

•	 Urheilijasitoumus-lomake: Athletes Agreement   

Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvien tulee huomioida, 
että kilpailumaan kansallinen antidoping-ohjeisto voi olla tiu-
kempi, kuin kansainvälinen ohjeisto ja kilpailijan tulee AINA 
noudattaa kansallista kohdemaan ohjeistoa. (mm. Ruotsin 
ohjeistus on huomattavasti tiukempi, kun IFFS:n määräykset)  

Kisakoirien lääkinnässä ja ruokinnassa on aina huomioitava 
sallitut ja kielletyt aineet. Lisäravinteet ovat kilpakoirien ruo-
kinnassa tärkeitä, jotta saadaan ylläpidettyä oikeaa ravintota-
sapainoa, mutta valmisteiden hankinnassa pitää olla tarkkana, 
jotta ne pitävät sisällään vain niitä ainesosia, joita on ajateltu-
kin. Luontaisvalmisteissa ei ole niin tarkkaa vaadetta tuotetie-
tojen ilmoittamisessa kuin lääkkeellisessä valmistuksessa, joten 
luontaisvalmisteet voivat pahimmassa tapauksessa tuottaa ikä-
viä yllätyksiä. 

Koirien ruuan hankkiminenkin voi tuottaa päänvaivaa. Hel-
mikuussa 2012 julkaistiin Jyväskylän Yliopiston ja Åbo Akade-
min tutkimus, jonka mukaan jätevedenpuhdistamoiden lähet-
tyviltä pyydetyistä järvikaloista on löydetty kipulääkejäämiä, 
mm. diklofenaakkia ja ibuprofeenia. Uumajan yliopiston tut-
kimuksessa ahvenissa todettiin olevan rauhoittavia lääkkeitä. 
Lohikaloissa, erityisesti kassilohessa, on aikaisemmissa tutki-
muksissa ilmennyt antibioottijäämiä
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TÄYSRAVINNOT

Nouda JEPPEÄ koirallesi
K-Maataloudesta!

Lue lisää: www.biofarm.fi

Koirasi kaikkiin
elämänvaiheisiin.

Rasvaa 25%

Valkuaista 27%

Effipro tappaa kirput ja puutiaiset 
koirista ja kissoista.  Annostele yksi pipetti 

niskaan kerran kuukaudessa. 
Effipro paikallisvaleluliuos. Vaikuttava aine: Fiproniili. Kohde-eläinlajit: koira ja kissa. Käyttöaiheet 
kohde-eläinlajeittain: Koira: kirpputartuntojen (Ctenocephalides spp) ja puutiaistartuntojen (Dermacen-
tor reticulatus) hoito.  Insektisidinen vaikutus aikuisten kirppujen aiheuttamissa uusissa tartunnoissa kes-
tää enintään 8 viikkoa. Valmisteella on enintään 4 viikon akarisidinen vaikutus puutiaisiin (Rhipicephalus 
sanguineus, Ixodes ricinus, Dermacetor reticulatus). Jos tiettyjä puutiaislajeja (Rhipicephalus sanguineus 
ja Ixodes ricinus) on kiinnittyneenä, kun valmistetta annetaan iholle, kaikki puutiaiset eivät välttämättä 
kuole seuraavien 48 tunnin kuluessa, mutta ne voivat kuolla viikon kuluessa. Valmistetta voidaan käyttää 
osana kirppujen aiheuttaman allergisen ihotulehduksen hoitoa (Flea Allergy Dermatitis, FAD). Kissa: Kirp-
putartuntojen (Ctenocephalides spp.) ja puutiaistartuntojen (Dermacentor reticulatus) hoito. Valmisteella 
on enintään 5 viikkoa kestävä insektisidinen vaikutus kirppuihin (Ctenocephalides felis). Valmisteella on 
enintään 2 viikkoa kestävä akarisidinen vaikutus puutiaisiin (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, 
Dermacentor reticulatus). Jos eräiden lajien puutiaisia (Rhipicephalus sanguineus ja Ixodes ricinus) on 
kiinnittyneenä, kun valmiste annostellaan, kaikki puutiaiset eivät välttämättä kuole seuraavien 48 tunnin 
kuluessa, mutta ne voivat kuolla viikon kuluessa. Valmistetta voidaan käyttää osana kirppujen aiheut-
taman allergisen ihotulehduksen (FAD, flea allergy dermatitis) hoitoa. Vasta-aiheet:  Ei saa käyttää 2 
kuukautta nuoremmilla tai alle 2 kg painoisilla koiranpennuilla. Ei saa käyttää 2 kuukautta nuoremmilla 
tai alle 1 kg painoisilla kissanpennuilla. Ei saa käyttää sairailla tai sairaudesta toipuvilla eläimillä. Ei saa 
käyttää kaneilla, koska haittavaikutuksia ja jopa kuolemantapauksia voi esiintyä. Ei saa käyttää tapa-
uksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Haittavaikutukset: Jos eläin 
nuolee antokohtaa, saattaa esiintyä lyhytaikaista runsasta syljeneritystä, joka pääasiassa johtuu kantaja-
aineesta. Erittäin harvinaisina epäiltyinä haittavaikutuksina on käytön jälkeen raportoitu ohimeneviä pai-
kallisia ihoreaktioita (ihon värjäytymistä, paikallista karvattomuutta, kutinaa, punoitusta) antokohdassa ja 
yleistä kutinaa tai karvattomuutta. Poikkeustapauksissa on 
havaittu hypersalivaatiota, ohimeneviä neurologisia oireita 
(tuntoherkkyyttä, masennusta, rauhattomuutta), oksentelua 
tai hengitysteiden oireita käytön jälkeen.

Pakkaukset:  Kissa: 4 x 0,5 ml. Koirat: 4 x 0,67 ml 
(2-10 kg painavalle koiralle),  4 x 1,34 ml (10 – 20 kg), 
4 x 2,68 ml (20 - 40 kg), 4 x 4,02 ml (40 - 60 kg).
Myyntiluvan haltija:  Virbac SA, Ranska. 

Markkinoija: Biofarm Oy, Yrittäjäntie 20, 03600 Karkkila. 
Puh. 09-225 2560. www.biofarm.fi.  

Eläinlääkäriltasi tai apteekista 
ilman reseptiä

Joillakin asioilla ei leikitä. 
Kuten ulkoloisilla.

Ja kirppusirkus loppuu siihen.

2 - 2013

25

 

vuotta

1988-2013 Eläinten hyvinvoinnin puolesta
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Murren ALKUVOIMA pakastesarjasta löydät valmiit ateriat
raakaruokintaan sekä kasvissoseet lihan tai kotiruoan lisukkeeksi.

 www.alkuvoima.info
www.murrenmurkina.com

Tarkkaan valitut ja laadukkaat 
liharaaka-aineet.

Tuoreet ja puhtaat
kasvikset sekä marjat.

Tarkoin valitut lisät
ja hiilihydraatin lähteet.
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Murren ALKUVOIMA pakastesarjasta löydät valmiit ateriat
raakaruokintaan sekä kasvissoseet lihan tai kotiruoan lisukkeeksi.

 www.alkuvoima.info
www.murrenmurkina.com

Tarkkaan valitut ja laadukkaat 
liharaaka-aineet.

Tuoreet ja puhtaat
kasvikset sekä marjat.

Tarkoin valitut lisät
ja hiilihydraatin lähteet.

teksti Trond A. Andersen

käännös   Sanna Korkiakoski

K ilpailijoiden kiinnostuksen kohteena kisajärjestelyjä 
kohtaan on eräs asia ylitse muiden: uran laatu. Mikäli 
uria ei ole pohjustettu hyvin, tulee varmasti paljon vali-

tuksia. Kaukana ovat ne ajat kun tarpeelliseksi nähtiin vain 
pohjien ajo pelkällä kelkalla ja reittimerkkeinä oli pari tikkua 
siellä täällä. Kilpailijat tiimeineen haluavat hyvät reittipohjat 
ja tämä nähdään tärkeäksi eritoten kisan alkutaipaleella. Finn-
marksløpetillä on uskollinen ja vahva joukko reittien tekijöitä, 
joista yksi on Hans Arne Bekkeli.  – Uuden kisan valmistelut 
aloitetaan välittömästi edellisten kisojen jälkeen. Reittimer-
kit kootan ja sidotaan nippuun, tarvikkeet täytyy varastoida ja 
huoltaa ja tietysti meidän täytyy arvioida mitä voimme tehdä 
vieläkin paremmin seuraavana vuonna. Näin arvioi Bekkeli, 
joka on vastuussa reitin ensimmäisestä osasta kohti Kirkko-
niemeä. 

Olosuhteet vaihtelevat
Syksyllä tehdään valmistelut uutta reittiä varten. Heti kun ensi-
lumi on satanut, ajetaan uuden reitin pohjat. Tänä vuonna tuli 
puoli metriä märkää lunta lokakuussa. Reitin päälle kaatui 
ja taipui paljon puita, joten meidän täytyi ottaa usein avuksi 
moottorisaha, Hans Arne kertoo. Ei ole yhtä ainoaa oikeaa 
tapaa aloittaa täydellisen kisauran teko. Jokainen kauden alku 
on omanlaisensa ja töitä täytyy tehdä sen mukaan, minkälaiset 
olosuhteet luonto antaa. On tärkeää voida tehdä töitä hyvällä 
pohjalla. Pelkkä moottorikelkka ei riitä vaan sen perässä täytyy 
tulla hyvä lana. Lukuun ottamatta ensimmäisiä reissuja uudella 
reitillä, ajamme aina lanan kanssa. Uudet lanat, jotka saimme, 
voidaan sovittaa kulloisenkin urapohjan mukaan. Höylää voi 
nostaa ja laskea - ne ovat erinomaisia työkaluja, sanoo itäisen 
Finnmarkin alueen reittivastaava. 

Vettä jäällä – voi ei!
Pahin pelko tunturissa kulkevalle on jään päälle nouseva vesi, 
ja sen aiheuttamat ongelmat. Tänä vuonna vettä nousi paljon 
ja usein jäälle. Uran tekijät ovat kuitenkin löytäneet tähän rat-
kaisun eivätkä ole enää huolissaan, että tämä tuottaisi ongelmia 
kisavaljakoille.  – Me käytämme leveätelaisia kelkkoja, mal-
lia Polaris RMK. Se takaa meille, ettemme jää vesiin kiinni ja 
saamme uran avattua. Sitten annamme ajan ja pakkasen tehdä 
tehtävänsä. Kun ura on jäätynyt, alamme käyttää lanaa. Kun-
han vettä ei nouse jäälle juuri ennen kisaa, meillä ei ole hätää. 
Jos tuo ongelma kuitenkin tulee vain vähän kisaa ennen, jou-
dumme avaamaan uuden reitin kiertäen järven, kertoo Bekkeli. 

Paljon työtunteja hyvällä palkalla
Siihen, kuinka paljon tämä kaikki vaatii työtunteja, on mah-
dotonta vastata. – Se vaihtelee suunnattomasti, Bekkeli sanoo. 
Jos sataa paljon lunta, meidän täytyy mennä töihin uran tekoon 
useammin. Tänä vuonna lunta tuli paljon alkutalvesta, mutta 

Uran tekijät
Alkuperäinen juttu lehdessä Ciiko – et frimagasin fra Finnmarkløpet 2013

sitten lumentulo loppui ja oli pitkä kylmä jakso.  – Me olimme 
ajaneet paljon reittiä ennen sitä ja pohjustaneet hyvät urat. Nyt 
oli vain tärkeää olla ajamatta urilla liian usein pakkasten tul-
tua, sillä se olisi vain pilannut sellaisen pohjan, jonka mushe-
rit haluavat. Viimeisenä viikonloppuna ennen kisaa olimme 
reitillä 20 tuntia. Se on usein tarpeen, mutta me myös nau-
timme siitä, sanoo urantekijä. – Palkka on hyvä, vaikkei sitä 
mitatakaan rahassa. Me olemme mielissämme voidessamme 
olla osa tiimiä. Saamme olla ulkona mahtavassa luonnossa ja 
hienoissa maisemissa. Ehkä paras palkka on kuulla mushe-
reilta kuinka tyytyväisiä he ovat reittiin. Eilen oli 20 astetta 
pakkasta ja aurinko värjäsi punaiseksi koko taivaan – ei voi 
pyytää yhtään enempää, summaa yksi Finnmarkslöpetin tär-
keimmistä vapaaehtoisista. 

Kuva: Hans Arne Bekkeli

Jokainen kauden alku on 
omanlaisensa ja töitä täytyy 
tehdä sen mukaan, minkälaiset 
olosuhteet luonto antaa. 
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Seuraesittelyssä: 

Suomen 
Beauceron ry

Beauceron on vanha ranskalainen paimenkoira, joka 
nykyään toimii monipuolisena harrastuskoirana. Suo-
men Beauceron ry toimii rodun etua ajavana yhdistyk-

senä Suomessa tavoitteena rotumääritelmän mukainen hyvä-
luonteinen beauceron.

Yhdistys perustettiin vuonna 1991 ja se on maamme katto-
järjestöjen Suomen Kennelliiton ja Suomen Palveluskoiralii-
ton jäsen. Lisäksi yhdistys haluaa kannustaa jäseniään liikku-
maan koiriensa kanssa monipuolisesti ja kuluu Suomen Val-
jakkourheilijoiden liittoon vuodesta 2013 alkaen. Tänä vuonna 
toista sataa jäsentä saa postitse yhdistyksen oman jäsenlehden, 
Suomen Beauceronin, jossa on mm. artikkeleita tapahtumista, 
tuloksia ja muuta mielenkiintoista tietoa.

Yhdistyksen jalostustoimikunta ohjaa beauceronien jalos-
tusta keräämällä tietoa beauceroneista ja jakamalla tätä tietoa 
eteenpäin mm. jäsenlehdessä. Muut toimikunnat ja vastaavat 
tekevät omilla saroillaan tärkeää työtä yhdistyksen aktiivisena 
pitämiseksi. Lisäksi Suomen Beauceron ry tarjoaa jäsenilleen 
jäsenetuja yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa.

”Eilen paimen - huomenna poliisikoira, beauceron on aina 
ollut se joka huolehtii ”kadonneista lampaista”. Mutta beau-
ceron on myös erinomainen vartiokoira. Se on kautta aikojen 
vartioinut ja paimentanut karjalaumoja sekä vahtinut öisin 
eläinten aitauksia. Nykypäivänä beauceronia käytetään mm. 
armeijan tehtävissä; jäljestäjänä, miinojen etsijänä, suojelukoi-
rana sekä viestikoirana. Ei myöskään pidä unohtaa sen ansioita 
pelastuskoirana, etsien loukkaantuneita luonnonkatastrofien 
jäljiltä.” - Odile Lepesqueur -

Harrastajia Suomen Beauceroneissa
• Suvi Kakko & Susican Gretchen (Tellu) 
Hiihto, canicross ja potkupyörä

Me ollaan Tellun kanssa harrastettu pääasiassa valjakko-
hiihtoa, jonkun verran canicrossia ja myös Kickbikella on 
treeneissä vedetty. Eka kosketus vetolajeihin on syksyltä 2010 
(koira 1-vuotias), kun käytiin muutaman kerran Rovaniemen 
Palveluskoirakerhon yhteistreeneissä eli juoksuhommilla on 
aloitettu. Koira innostui heti, mutta emännällä ei siinä koh-
taa oikein aikaa riittänyt, joten vetohommat unohtuivat kun-
nes talvella 2012 Ouluun muuton myötä alettiin ensin käy-
mään kaksistaan koiraladulla hiihtämässä ja vähän myöhem-
min osallistuttiin Katri Loukusan vetämälle koirahiihtokurs-
sille (juttu Koiramme-lehdessä). Lisäksi käytiin yhdet hiihto-
kisat harrastussarjassa. Kesällä 2012 homma jatkui koirajuok-

teksti Sari Ignatius, Suomen Beauceron ry:n nettisivut

kuva Minna Muuri

sukurssilla ja syksyllä 2012 osallistuttiin VUL:n syysleirille 
Rokualle josta saatiin lisää treeni-intoa. Syksyllä osallistuttiin 
pariin canicross-kisaan harrastussarjassa ja käytiin pienellä 
OPKY:n porukalla Kickaritreeneissä. Hyvin sujuneen alun jäl-
keen innostuttiin talvella 2013 treenaamaan ja kisaamaan val-
jakkohiihdossa enemmänkin naiset B -naruluokassa ja matkat 
ovat vaihdelleet sprintistä 8 kilometriin. Paras sijoitus oli SOC 
mestaruus naiset B -luokassa.
• Ari Hyytiäinen & Akhilleus Ginny (Vilma)  
Canicross

Canicross-harrastus sai alkunsa erään Sari Ignatiuksen vin-
kistä. Aloitin juoksuharrastuksen vuonna 2011 ja saman vuo-
den kesällä saimme perheeseen vilkkaan ja energisen Vilma-
koiran. Siinä sitten ajattelin, että olisi mukavaa lenkkeillä välillä 
Vilman kanssa, saataisiin molemmat aktiivista tekemistä ja 
yhdessä oloa. Ensimmäisiin canicross-kisoihin menimme syk-
syllä 2012. Aloitimme harrastussarjasta. Harrastussarjasta on 
helppo aloittaa, siellä on kaiken tasoisia juoksijoita. Kävin kak-
sissa eri kilpailussa ja pärjäsimme Vilman kanssa ihan muka-
vasti.  Syksyllä 2012 oma juoksuharrastus muuttui jonkin ver-
ran aktiivisemmaksi, juoksukilometrejä kertyi viikkotasolla hie-
man enemmän ja kunto koheni tasaisesti. Tänä keväänä osallis-
tuimme Vilman kanssa canicrossin miesten kilpasarjaan Kauk-
järven kierrokselle.

• Heini Törnqvist & Diamonds’ in rough Narnia (Narsku):  
Canicross, potkupyörä, pyöräily, ‘hiihtely’
• Jenniina Ali-Kippari & Punasukan Frige: Canicross
• Ari Niinimäki & Tomeran Giga (Mörö): Canicross, hiihto
• Minna Suominen & Tomeran Tiltu (Tiltu): Canicross, hiihto
• Pekka & Slyan Ballard (Luka) + Boulet de Clavicula Nox (Sulo): 
Potkukelkka, hiihto
• Tanja Ignatius & Punasukan Falcon (Falcon): Hiihto, pyöräily
• Vera Ignatius & Punasukan Flinda (Flinda)  
Canicross, potkukelkka,  hiihto
• Hannu Myöhänen & Myöhän Asser, -Adisa ja -Armas: Hiihto
• Vesa Kokkonen & Grand Lutin Yapp (Jopo):
Canicross, potkukelkka
• Marika Timonen & Tomeran Closieres (Pinkki): Canicross
• Mia Flink & Tomeran Bulla (Dali): Canicross
• Rebekka Tolonen & Sucikan Haades(Moss): Hiihto
Ja monia muita koirakoita jotka harrastavat vetolajeja omaksi 
iloksensa…
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kilpailukalenteri syksy 2013
14.9.2013  ALMA Off Snow 2013, Ylikiiminki, ALMA
20. - 22.9.2013  Valjakkourheiluleiri Metsäkartano, Rautavaara
28.9.2013  Ohkolan syysajot, Mäntsälä, L-SVU
5. - 6.10.2013  Puijocross, Kuopio, KPSH
12. - 13.10.2013  Kärry-SM, Jämi, L-SVU
20.10.2013  Turenki-Cross, Janakkala, HSVPK
26.10 - 27.10.2013  Sulanmaan SOC, Ruotsi
8. - 10.11.2013  Sulanmaan MM-kilpailut, Falze di Piave, Italia

20.10.2013 Turenki-Cross, 
Janakkala, HSVPK

Säännöt: IFSS/VUL kansalliset
Järjestäjä: HSVPK

Kisapäällikkö & ratamestari: Hannu Heinämaa 040-5509870, koirajuoksu@gmail.com

Luokat: DCM / DCW 5 km, DCMJ / DCWJ 5 km, koirajuoksu harrastussarja 3 km, DBM / DBW 5 km, DBMJ / 
DBWJ 3 km, pyöräily harrastussarja 3 km, DS1 5 km, DS1J 5 km, DS2 5 km

Aikataulu: toimisto aukeaa klo 9.00, ajajien kokous klo 10.15, ensimmäinen startti & luokka klo 11.00.

Ilmoittautumiset: 7 vrk ennen kilpailua Lea Haanpää, koirajuoksu@gmail.com

Hinta: Lisenssiurheilijat 15€, harrastusluokissa 10€. Huom! Ilman lisenssiä osallistuvat maksavat 10€ enem-
män. Kuitti maksusta ilmoittautumisen mukaan. FI70 5680 75400 24743

Muuta: Lisätietoa: www.vesipelastuskoirat.net Mikäli kilpailuluokkaan ilmoittautuu alle viisi osanottajaa, voidaan 
luokkia yhdistää. Kärryluokkiin osallistuvilla tulee olla oma kärry. Luokat pyritään ajoittamaan siten, että kilpaili-

joilla on halutessaan mahdollisuus osallistua useampaan luokkaan.

Ajo-ohjeet: Ajo-ohje ja kilpailukirje toimitetaan sähköpostitse ilmoittautuneille ennen kilpailua. Lisätietoja myös 
Hämeenlinnan Seudun Vesipelastuskoirat ry:n Facebook-sivuilta

Syysleiri Metsäkartanolla
Perheleiri 20-22.syyskuuta metsäkartanolla. 

Metsäkartanolla järjestetään jo ”perinteeksi” muodostunut syysleiri.
 

Ohjelmassa lajitreenejä sekä kokeneille että aloittavilleharrastajille, saunomista, junnutreenejä 
sekä rentoa rupattelua lajeista. Osanotto ilmainen.

 
Jokainen hoitaa majoituksen ja ruoan itse metsäkartanon kanssa 

puh. 040 8396351 (www.metsakartano.com)
 

Treenien vetäjinä: mm. Minna Viide, Jani Tikkanen 
Muistutus: mukaan kickbike, sauvat, sisäliikuntavälineet ja hyvä mieli. 

Varusteita voi myös lainata ja testailla paikan päällä.
 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset : Tero Mäkinen 0400-470580, tero.makinen65@gmail.com 
Kurt Köcher 040-8093404, kurtkocher@hotmail.com 

 
Tervetuloa mukaan
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LUOKAT JA NIIDEN LYHENTEET KILPAILUISSA
HIIHTO

NMS1 / NWS1 Yhden koiran koirahiihto miehet / naiset
NMS2 / NWS2 Kahden koiran koirahiihto miehet / naiset
NMSJ / NWSJ Koirahiihto nuoret miehet / naiset
NMP1 / NWP1 Pulkkahiihto miehet / naiset
NMPJ / NWPJ Pulkkahiihto nuoret miehet / naiset
NMC / NWC Yhdistetty miehet / naiset
NMCJ / NWCJ Yhdistetty nuoret miehet / naiset

AJO

SP4  Neljän koiran luokka sprintti
SP4J  Neljän koiran luokka sprintti nuoret
SP6  Kuuden koiran luokka sprintti
SP8  Kahdeksan koiran luokka sprintti
SPU  Avoimen luokan sprintti
MD4  Neljän koiran luokka keskipitkä matka
MD6  Kuuden koiran luokka keskipitkä matka
MD8  Kahdeksan koiran luokka keskipitkä matka
MDU  Avoimen luokan keskipitkä matka
LD6  Kuuden koiran luokka pitkä matka
LD8  Kahdeksan koiran luokka pitkä matka
LDU  Avoimen luokan pitkä matka

SULANMAAN LAJIT

DS1  Yhden koiran kärryajo
DS1J Yhden koiran kärryajo nuoret
DS2  Kahden koiran kärryajo
DS2J Kahden koiran kärryajo nuoret
DR4  Neljän koiran kärryajo
DR6  Kuuden koiran kärryajo
DR8  Kahdeksan koiran kärryajo
DBM /DBW Koirapyöräily miehet / naiset
DBMJ / DBWJ Koirapyöräily nuoret miehet /naiset
DCM / DCW Koirajuoksu miehet / naiset
DCMJ / DCWJ Koirajuoksu nuoret miehet /naiset
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tulospörssi
5.5.2013 XI Kaukjärven kierros, Tammela

Canicross Naiset 14 km
Ajaja Aika
1. Minna Maasilta, Hki 1.01.24,4
2. Inca Viljakainen, HVK 1.01.36,7
3. Anne Kiijärvi, Kirkkonummi 1.06.54,1
4. Anna Hirvilammi, SHS 1.09.54,0
5. Mira Eerola, Tuusulan Kennelkerho 1.11.39,8
6. Erikka Holopainen, Leppävirta 1.17.12,7
7. Krista Liikanen, Villähteen Agility-Urheili 1.22.56,1
8. Päivi Rinne, Pori 1.30.15,3

Canicross Miehet 14 km
Ajaja Aika
1. Ari Hyytiäinen, Järvenpää 59.54,6
2. Kari Jagt, Vantaa 59.56,9
3. Jukka Stenholm, Lieto 1.06.55,7

Canicross Juniorit M 4 km
Ajaja Aika
1. Asseri Haapanen, ALMA / Ypäjä 22.59,2

Canicross Juniorit N 4 km
Ajaja Aika
1. Vera Ignatius, TWD 20.25,4

Canicross Harrastesarja 4 km
Ajaja Aika
1. Petri Koivunen, Tva/ Pori 18.35,7
2. Tuija Pellikka, HSKH 18.58,3
3. Saara Laatinen, Villähteen Agility-Urheili 20.10,8
4. Heidi Levander, Porvoon Palveluskoirat 20.12,8
5. Tiia-Mari Lundström, Forssa 23.58,5
6. Lea Mikkola, SiSuVa/Espoo 26.28,9

11.5.2013 Ohkolan kevät, Ohkola, L-SVU

DR4, 4.1 km
Ajaja Aika, km/h
1. Bürkland Erkki, L-SVU 8.04,00, 30.496
2. Mansikkaniemi Tapio, SHS 9.16,00, 26.547
3. Tolvi Anttoni, L-SVU 10.04,00, 24.437
4. Kaivola Teemu, L-SVU 10.44,00, 22.919
5. Kinnari Rene, SHS 11.32,00, 22.919
Mäkiaho Antti, L-SVU DNF
Köcher Kurt, IKSY DNS

DR8, 4.1 km
Ajaja Aika, km/h
1. Bäckman Mikael, SHS 8.39,00, 28.439
2. Räsänen Minna, L-SVU 10.16,00, 23.961
3. Vilokkinen Emmi, CE 16.21,00, 15.046

DS1, 4.1 km
Ajaja Aika, km/h
1. Immonen Kai, KVKS 7.41,00, 32.017
2. Forsblom Lars, KVKS 9.40,00, 1.59,00
3. Käyhty Kirsi, KVKS 9.42,00, 25.361
4. Ylitalo Rea, SCY 17.00,00, 14.471
Auriola Heikki, SHS DNS

DS1J, 4.1 km
Ajaja Aika, km/h
1. Ignatius Vera, TWD 9.05,00, 27.083
2. Mansikkaniemi Jere, L-SVU 13.43,00, 17.934

DS2 4.1 km
Ajaja Aika, km/h
1. Heikkonen Jukka, SiSuVa 7.54,00, 31.139
2. Mansikkaniemi Lauri, L-SVU 9.21,00, 26.310
3. Tolvi Anttoni, L-SVU 10.28,00, 23.503
4. Aaltonen Tuomo, ALMA 10.59,00, 22.398
5. Koskenniemi Kari, ALMA 14.48,00, 16.622
Friman Roosa, SHS DNS
Köcher Kurt, IKSY DNS
Saarinen Kimmo, L-SVU DNS

DBM, 4.1 km
Ajaja Aika, km/h
1. Hämäläinen Jukka, KKH 9.45,00, 25.231

DBW, 4.1 km
Ajaja Aika, km/h
Nummelin Pirkko, L-SVU DNS

DBWJ 4.1 km
Ajaja Aika, km/h
1. Ignatius Tanja, TWD 8.09,00, 30.184

DCM 4.1 km
Ajaja Aika, km/h
1. Punavaara Marko, KVKS 12.36,00, 19.524
2. Niinimäki Ari 15.57,00, 15.423
Köcher Patrik, IKSY DNS

DCW 4.1 km
Ajaja Aika, km/h
1. Kaipiainen Hanna, KVKS 13.44,00, 17.913
2. Viljakainen Inca, HVK 15.52,00, 15.504
3. Pellikka Tuija, HSKS 16.12,00, 15.185
4. Lipponen Sanna, TKK 16.22,00, 15.031
5. Heiskanen Raisa, KPSH 16.49,00, 14.628
6. Suominen Minna, EPK 17.11,00, 14.316
Hirvilammi Anna, SHS DNS

DCWJ 2.4 km
Ajaja Aika, km/h
1. Ignatius Vera, TWD 9.49,00, 14.669
2. Halme Jade, Kangasniemi 10.09,00, 14.187
3. Lipponen Jonna, TKK 10.50,00, 13.292
4. Kalliokoski Sara, Nokia 12.40,00, 11.368

DC harrastus 2.4 km
Ajaja Aika, km/h
1. Amur Jorma, L-SVU 7.19,00, 19.681
2. Bürkland Erkki, L-SVU 8.16,00, 17.419
3. Vehkaoja Camilla, VSPH 8.41,00, 16.583
4. Laatinen Saara, Hollola 9.53,00, 14.570
5. Ali-Kilppari Jenniina, KH 9.55,00, 14.521
6. Valo Lasse, SHS 10.58,00, 13.131
7. Ylitalo Rea, SCY 11.02,00, 13.051
8. Jauhiainen Riikka, Nokia 15.24,00, 9.351

25.5.2013 Jämin kevät, Jämijärvi, L-SVU

DCW 2 km
Ajaja Aika, km/h
1. Liimatainen Heidi, SDY 6.12,00, 19.355
2. Niemelä Anne-Mari, KVKS 7.11,00, 16.705
3. Lipponen Sanna, TKK 7.49,00, 15.352
Hirvilammi Anna, SHS DNS

DCM 2 km
Ajaja Aika, km/h
1. Köcher Patrik, IKSY 5.55,00, 20.282
2. Koivunen Petri, Pori 6.55,00, 17.349
3. Takala Tommi, Tampere 8.10,00, 14.694

DCWJ 2 km
Ajaja Aika, km/h
1. Lipponen Jonna 6.25,00, 18.701
2. Halme Jade 7.02,00, 17.062
Köcher Jasmin, IKSY DNS

DC harrastus 2 km
Ajaja Aika, km/h
1. Amur Jorma, L-SVU 6.30,00, 18.462
2. Heino Anne-Mari, Rauma 6.43,00, 17.866
3. Liimatainen Heidi, SDY 7.05,00, 16.941
3. Hallikainen Matti, TPH 7.05,00, 16.941
5. Halme Kati, Kangasniemi 7.40,00, 15.652
6. Rantamäki Susa, SBY 8.05,00, 14.845
7. Pietila Tatiana, Taves 9.18,00, 12.903
8. Hallikainen Minna, TPH 9.57,00, 12.060
9. Korkalainen Riikka, TPH 10.12,00, 11.765
Orava Pirjo, Ulvila DNS

DS2 3.2 km
Ajaja Aika, km/h
1. Mäkiaho Antti, L-SVU 6.35,00, 29.165
2. Köcher Kurt, IKSY 7.31,00, 25.543
3. Parikka Kirsti, SHS 8.18,00, 23.133
4. Tolvi Anttoni, L-SVU 8.28,00, 22.677
5. Saapunki Reima, ALMA 8.33,00, 22.456
6. Väänänen Kaarlo, ALMA 8.51,00, 21.695
Aaltonen Tuomo, ALMA DNS
Toppila Tiina, SHS DNS
Tanila Niina, ALMA DNS

DBM / DBW 3.2 km
Ajaja Aika, km/h
1. Hallikainen Matti, TPH 7.43,00, 24.881
2. Tanila Niina, L-SVU 14.36,00, 13.15
Heinonen Laura DNS

DBWJ 3.2 km
Ajaja Aika, km/h
1. Ignatius Tanja, TWD 6.36,00, 29.091

DR6-8 3.2 km
Ajaja Aika, km/h
1. Vessari Kirsimarja, L-SVU 7.12,00, 26.667
2. Räsänen Minna, L-SVU 8.02,00, 23.900

DR4 3.2 km
Ajaja Aika, km/h
1. Bürkland Erkki, L-SVU 6.41,00, 28.728
2. Kaivola Teemu, L-SVU 6.54,00, 27.826
3. Tolvi Anttoni, L-SVU 7.16,00, 26.422
4. Heinonen Jori, SHS 7.17,00, 26.362
5. Mansikkaniemi Tapio, L-SVU 8.01,00, 23.950
6. Kurikka Rami, ALMA 8.22,00, 22.948
7. Vesterinen Marko, ALMA 9.31,00, 20.175
8. Toppila Tiina, SHS 12.18,00, 15.610

DR4J 3.2 km
Ajaja Aika, km/h
1. Kinnari Rene, SHS 7.31,00, 25.543

DS1 3.2 km
Ajaja Aika, km/h
1. Immonen Kai, KVKS 6.21,00, 30.236
2. Viitahalme Marko, KVKS 6.52,00, 27.961
3. Ignatius Tanja, TWD 7.26,00, 25.830
3. Käyhty Kirsi, KVKS 7.26,00, 25.830
5. Forsblom Lars, KVKS 7.58,00, 24.100
6. Skogberg Linnea, HSK 8.47,00, 21.860
7. Väänänen Kaarlo, ALMA 8.52,00, 21.654
8. Ali-Kilppari Jenniina, KH 11.15,00, 4.54,00
Nummelin Pirkko, L-SVU DNS

DS1J 3.2 km
Ajaja Aika, km/h
1. Köcher Jasmin, IKSY 8.10,00, 23.510
2. Mansikkaniemi Lauri, L-SVU 8.47,00, 21.860
3. Mansikkaniemi Jere, L-SVU 9.54,00, 19.394
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Juha Romppanen (puheenjohtaja) 
Varparannantie 39, 81
120 KATAJARANTA

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

Juha Hyvönen (valjakkoajo)
Varpasentie 221, 
81850 MÄTÄSVAARA
puh. 040 371 0095

Alaskanmalamuuttiyhdistys ry
Puh: 050 910 5811
puheenjohtaja@alaskanmalamuutti.net

Arktiset Vetokoirat ry
Puh: 050 379 9631
sihteeri@vetokoirat.com

Carelian Eastpoint ry
Puh: 040 371 0095
info@racinghusky.com

Dobermann-Team Turku 
Puh: 040 825 2805
eini_muurinen@hotmail.com

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

Hakunilan Seudun Koiraharrastajat ry
sari.ignatius@gmail.com

Helsingin Vetokoirakerho ry
stig.kampe@sipoo.fi

Hyvinkään Käyttökoirat ry
ria.hursti@hotmail.com

Hämeenlinnan Kennelkerho ry
Puh: 050 323 9545
hanna.hovila@aina.net

Hämeenlinnan Seudun 
Vesipelastuskoirat ry
Puh: 050 581 3235
lea.haanpaa@ely-keskus.fi

Iisalmen Seudun Käyttö- ja 
Seurakoirayhdistys
Puh: 050 512 5031
tlaitinen65@gmail.com

Imatran Palveluskoirayhdistys ry
Puh: 0400 250 340
pertti.lallukka@luukku.com

Joensuun Seudun 
Palveluskoirayhdistys ry 
valjakkohiihto@josepa.fi

Kainuun Palveluskoirayhdistys ry
Puh: 040 591 5334
kpky@hotmail.com

Kannuksen Koiruudet ry
Puh: 044 725 0618
kaisu.salminen@kpedu.fi

Kemin Seura- ja Palveluskoirakerho
Puh: 044 276 8984
jari.ylisuvanto@hotmail.fi

Keravan Koiraharrastajat ry
Puh: 040 816 1912
jukinboxi@elisanet.fi

Keski-Suomen 
Palveluskoirayhdistys ry
jariparkkis@gmail.com

Kukkian Haukut ry
Puh: 0400 644 763
tiedotus@kukkianhaukut.fi

Kuopion Palvelus- ja 
Seurakoiraharrastajat ry
Puh: 041 436 9842
olli.kolari@gmail.com

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

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

Länsi-Suomen Valjakkourheilijat ry
Puh: 040 553 7021
timo@makiaho.com

Orimattilan Kennelkerho ry
Puh: 040 593 5762
jeri@nallenpolku.com

Oriveden Palveluskoiraharrastajat ry
Puh: 040 537 7545
satu@peltomaki.fi

Oulun Palveluskoirayhdistys ry
Puh: 040 516 3513
khatrilou@gmail.com

Ounasjokilaakson Kennelkerho ry
Puh: 041 443 7892
tinuska.auer@gmail.com

Rajan Koiramiehet ry
Puh: 0400 217 961 
sakarihu@gmail.com

Riihimäen Agility ry
Puh: 050 328 9097
lottavuorela@hotmail.com

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

Siilinjärven-Maaningan 
Pelastuskoirat ry
Puh: 0400 470 580
tero.makinen@simpek.fi

Sisä-Suomen Valjakkourheilijat ry
Puh: 0503478356
riitta.kempe@gmail.com

Sotakoirayhdistys ry
jyri.komulainen@sotakoirayhdistys.fi

Sport Riesen Klub ry
Puh: 040 551 8592
tuire.mikkonen@jippii.fi

Suomalainen Siperianhusky -seura ry
Puh: 050 466 2556
mari.pajaskoski@pp.inet.fi

Suomen Beauceron ry
sari.ignatius@gmail.com

Suomen Collieyhdistys ry
anni.ahonen(at)hotmail.com

vul:N jäsenseurat

Lasten ja nuorten liikunta
Kurt Köcher, Kaisu Salminen, Emmi 
Vilokkinen, Saara Loukkola (hall. ulko-
puolelta)

Aikuis- ja harrasteliikunta
Harri Hatunen, Markku Haliseva, Kurt 
Köcher, Tero Mäkinen, Juha Hyvönen

Kilpailu- ja huippu-urheilu
Juha Romppanen, Juha Hyvönen, Emmi 
Vilokkinen, Samuli Nissinen (hall. ulkopuo-
lelta), Saara Loukkola (hall. ulkopuolelta), 
Susanna Bürkland (hall. ulkopuolelta)

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

Tero Nikmo (valjakkoajo)
Mannintie 4, 41900 PETÄJÄVESI
puh. 050 910 5811

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

Viestintä
Niina Konttaniemi (lehti + sihteeri), 
Emmi Vilokkinen, Jari Kokko (web-
master)

Talous, yhteistyökumppanit ja edus-
tusjohtaminen
pj ja vpj
taloudenhoitaja: Kaisu Salminen
myyntineuvottelijat: Juha Romppanen, 
Tero Mäkinen

Markku Haliseva (valjakkohiihto)
Tervalankatu 6 A 40, 
40500 JYVÄSKYLÄ
puh. 040 847 0030

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

Samuli Lappalainen (valjakkohiihto)
Heinäahontie 274 B, 
73100 LAPINLAHTI
puh. 044 517 6929

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

Harri Hatunen (kesälajit)
Etupääntie 18, 90680 OULU
puh. 045 672 0404

Kurt Köcher (kesälajit)
Herralantie 837
77600 SUONENJOKI
puh. 040 809 3404

Tuomaritoiminta
Timo Mäkiaho, Kari Tolkkila (hall. ulko-
puolelta)

PR- ja kehittämistoiminta
Juha Romppanen, Kaisu Salminen, 
Niina Konttaniemi, Samuli Lappalainen, 
Markku Haliseva, Samuli Nissinen (hall. 
ulkopuolelta)

KV-toiminta
Juha Romppanen, Kaisu Salminen

Antidopingtoiminta
Samuli Nissinen (hall. ulkopuolelta), 
Aija Mäkiaho (hall. ulkopuolelta)

Sihteeri
Niina Konttaniemi, varasihteeri Kaisu 
Salminen

Tilintarkastajat
KHT Juhani Luokusa ja Mikko Seppä

Varatilintarkastajat
kirjanpitäjä Laura Liukkonen ja KHT 
Nexia yhteisö

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITON HALLITUS

TOIMIKUNNAT JA VASTUUHENKILÖT

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

Suomen Irlanninterrierit ry
Puh: 050 376 6898
puheenjohtaja@irlanninterrieri.fi

Suomen Poliisikoirayhdistys ry
raimo.huhtanen@poliisi.fi

Tampereen Vetokoiraseura ry
Puh: 050 387 3695
Sarppa.Pitkanen@gmail.com

Team Working Dogs ry
koskinen.pia@gmail.com

Tornion Palveluskoirakerho ry
Puh: 0400 - 697 571
eila.juntikka@pp.inet.fi

Turun Käyttökoirakerho ry
Puh: 040 705 8228
mira.kastu@gmail.com

Turun Palveluskoiraharrastajat ry
Puh: 040 551 0232
matti.hallikainen@pp.inet.fi

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

Vaasan Seudun 
Palveluskoiraharrastajat ry
elisabeth.killinen@gmail.com

Villähteen Agility-Urheilijat ry
Puh: 044 552 5898
aintila.kirsi@gmail.com

West Coast Agility Team ry
Puh: 044 289 7112
marjo.viljanen@gmail.com

MANMAT-VALIKOMASTA löydät lähes kaiken tar- 
vitsemasi: 1- ja 2-koiran vetonarut, vetovyöt, useita eri  
valjasmalleja kuten perushuskyvaljaat, pulkkavaljaat,  
distance-valjaat, takit, tossut...  
Käy tutustumassa laajaan valikoimaan  
osoitteessa www.vul.fi!

ZeroDC FASTER -VALJAS on ergonomisesti 
muotoiltu ja erinomaisesti istuva valjas, joka on 
suunniteltu erityisesti syvärintaisille koirille, mutta se 
sopii myös muille koiratyypeille. Valjaan leikkaukset 
on suunnittelu niin, että se estää valjasta liukumasta 
sivuun “kainaloon”. Leveiden hihnojen ansiosta ve-
tovoima jakautuu tasaisemmin ja laajemmalle 
alueelle. Malli on suojattu patentilla.
• soveltuu koirahiihtoon, koirajuoksuun,  
koirapyöräilyyn ja valjakkoajoon  
• Useita värivaihtoehtoja.

perushusky

sprinttihusky

distance
-valjas

pulkka-/yhdistetyn 
valjas (combi)

1- ja 2-koiran 
vetonarut

Koiran ruokinta ja hoito 
(Into ja taito -sarja, nro 1, ISBN 978-951-808-210-4) 
• Tekijät: Riitta Kempe, Minna Leppänen, Katariina Mäki, 
Markku Saastamoinen, Susanna Särkijärvi, Katriina Tiira 
• Kustantaja: ProAgria Keskusten liitto • Julkaistu: 12/2010 • Sivumäärä: 148 
• Hinta: 29 € + toimituskulut 
 - maksikirjeet ja paketit 11,50 € (sis. postimaksun ja postiennakkomaksun)
 - kirjeet 6,50 € (sis. postimaksun ja postiennakkomaksun)  

Sisältökuvaus  
Koiran ruokinta ja hoito-kirja antaa käytännönläheistä tietoa eri käyttötarkoituksessa ja elämänvaiheessa olevien koirien 
ravinnontarpeesta ja ruokinnasta: • aikuiset koirat • käyttö- ja kilpakoirat • kantavat ja imettävät nartut • pennut sekä 
ikääntyvät ja vanhat koirat. Julkaisu perehdyttää koiran ruuansulatukseen ja energian- ja muiden ravintoaineiden tarpeisiin. 
Se opastaa myös käyttö- ja kilpakoirien ruokintatekniikassa lyhyt- ja pitkäkestoisissa suorituksissa. Kirjan ohjeiden avulla 
osaat rakentaa koirallesi tasapainoisen ruokavalion kotiruokaa käytettäessä tai valita oikean valmisruuan. 
Julkaisu antaa perustiedot koiran terveydenhuollosta, kuten rokotuksista, loishäädöstä ja hygieniasta sekä terveysongel-
mista ja niiden hoidosta. Myös koiran lisääntymistä ja jalostusta on käsitelty kirjassa. Kirja auttaa valitsemaan itsellesi 
sopivan koirarodun ja pennun, ja lisäksi saat tietoa koiran hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Kirjaan on koottu koti- ja 
ulkomaista tutkimustietoa ja parhaita käytäntöjä suomalaisilta koira-alan asiantuntijoilta. Se sopii koiran omistajille ja 
kasvattajille, koiraharrastajille, koiran hankintaa harkitseville ja koira-alan opiskelijoille. Julkaisu perustuu osin Tieto tuotta-
maan -sarjan teokseen nro 111 Koiran ruokinta ja hoito (ProAgria Maaseutukeskusten Liitto 2005).Kerää seurastasi tai 
työpaikaltasi porukka ja tilaa useampi kirja kerralla.  
Lisätietoja: www.vul.fi/tiedotteet/koirakirja.htm tai  Riitta Kempe 050-347 8356

VUL:n tarvikevälityksestä voit tilata laadukkaita valjakkourheiluvarusteita. Saat  tuotteet suoraan 
kotiin tai postiin täyttämällä tilauslomakkeen VUL-netissä. Ostamalla liiton myymiä tuotteita tuet 
liiton ja sen jäsenseurojen toimintaa ja edistät lajimme näkyvyyttä.

POSTIMYYNTI

t o i m i t u s e h d o t : Toimitusaika on maksimissaan kaksi viikkoa tilauksesta. Toimitus postiennakolla. Vastaanottaja maksaa postimaksun ja postien-
nakkomaksun. Tavara toimitetaan varastoinventaarion mukaan, oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään. HUOM! Tavarat voi myös noutaa valjakkotapah-
tumien yhteydessä. Mikäli noudat tavarat itse, mainitse lisätiedoissa, koska ja mistä haluat tavarasi noutaa. Tarvikevälitäjän yhteystiedot Anna-Riikka 
Syvänen, Katumantie 17 a 15, 13250 Hämeenlinna, puh. 040-8486358, email: tarvikevalitys@vul.fi. Tarvikevälittäjän tavoittaa puhelimella parillisilla 
viikoilla klo 9-12 ja parittomilla 15-20. Helpoimmin yhteyden saa sähköpostilla.

www.vul.fi/postimyynti.htm

Biofarmin tuotteet
SLEDDOG VITA - vitamiinitäydennysrehu koirille
3 kg 17,70 € •5 kg 28,30 €
SLEDDOG MINERAL - hivenainetäydennysrehu koirille. 
3 kg 14,70 € • 5 kg 22,00 € •10 kg 42,20 €

Biofarmin tuotteet Sleddog Vita ja Mineral on tarkoitettu käytettäväksi koiranruuan vitamiinien ja kivennäisten tasapai-
nottamiseen tilanteissa, joissa koiralle käytetään koti- tai yhdistelmäruokintaa (esim. kuivaruoka+liha+öljy). Sleddog 
vita ja mineral on pakattu eri pyttyihin, mikä mahdollistaa sekä vitamiinien että kivennäisten tarkan annostuksen erilaisiin 
ruokinta- ja raaka-ainevaihtoehtoihin. Nettitilauksen “kaupantekijäisinä” saat koiran ruokinnan suunnitteluun tarkoitetun 
RUOKSU-taulukkolaskentaohjelman (excel), jonka avulla voit itse suunnitella valjakkokoirallesi tasapainoisen ruokavalion 
Biofarmin tuotteiden avulla.
Biofarmin tuotteet postitetaan suoraan tuottajalta erikseen ja postituskulut veloitetaan tilaajalta. 

Hihamerkki 
koko 6 x 6 cm 

5 €

Autotarra 
Koko: 230X100 mm  
Värit: 
1) sininen valkoisella pohjalla  
2) valkoinen sinisellä pohjalla. 

7 €/2 kpl
12 €/4 kpl4€

Liiton vanhat 
lehdet 2 €/kpl

Teräksinen 
ruokakuppi

1,8 l. 4,50 € / 24 € 6 kpl
3,0 l. 5,00 € / 27 € 6 kpl

VALJAKKOURHEILUUN
LAADUKKAAT VÄLINEET

www.vul.fi/postimyynti2.htm

Uusi 
painos!

Lisää tuotteita 
VUL-netissä!
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Energialataus äärisuorituksiin –

Energy 4300 & Energy 4800

TOSITILANTEISSA KOIRAN SUORITUSKYKY 
PUNNITAAN

Yltääkseen parhaaseen lopputulokseen koiran 
täytyy saada ruoastaan tarpeeksi korkealaatui-
sia ravintoaineita. Kovassa pitkäkestoisessa ra-
situksessa ainoa riittävän tehokas energialähde 
on rasva. Lisäksi tarvitaan laadukkaita ja hyvin 
sulavia valkuaisaineita, vitamiineja, kivennäis- 
ja hivenaineita sekä antioksidantteja.

royalcanin
.fi

ENERGY 4300 JA ENERGY 4800 -RUOAT KOIRILLE, JOIDEN HARRASTUSLAJI TAI TYÖ 
VAATIVAT ERITYISTÄ FYYSISTÄ KESTÄVYYTTÄ – AINA ÄÄRIRAJOILLE ASTI.

Energy 4300
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
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 %.
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Myynti lemmikki-
tarvikeliikkeissä ja 
eläinklinikoilla.
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