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Aah. Jos öitä ei olisi, en saisi mitään aikaan. Tänäänkin, tai siis 
eilen, aloitin siinä kuuden aikaan illalla ja nyt alkaa kello lähen-
telemään jo kolmea. Tänään omat treenit sai unohtaa suosiolla, 
mutta Camo ja pikku-nappula Ailu pääsivät kyllä pariin ottee-
seen ulkoilemaan. Minulta ei ole elokuun alun jälkeen teke-
mistä puuttunut. Lehden, kuten niin monen muunkin asian 
suhteen, kävi taas klassisesti. Kaikki viettivät helteistä kesää ja 
puhelimessa, sähköpostissa ja netissä oli hiljaista kuin huopa-
tossutehtaalla, mutta kun kesä meni ja elokuu koitti, niin jopas 
alkoi rumba. Elokuun alussa toteutimme Camon kanssa vuo-
den tähtäimessä olleen tavoitteemme ja suoritimme Palvelus-
koirien käyttäytymiskokeen, saaden näin kisakirjaan kivan ava-
uksen. Tämän jälkeen pieni saksanseisoja Ailu muutti meille, 
joten tekeminen ei ainakaan vähentynyt... 

VUL:n saralla uusi kisakausi koittaa juuri ja myös talven 
kisakalenteri on jo soviteltu kasaan ennen syksyn sulan maan 
kisoja, kuten myös SPKL:n puolella, jossa talven hiihtokisaha-
kemusten jättö on elokuun loppuun mennessä. VUL:n tarvi-
kevälitys elää muutosten aikaa, kuten jo tässä lehdessä näkyy 
mainossivulla. Lisäksi omassa seurassa on tulossa Palveluskoi-

toimitukselta

ralajien piirinmestaruuskokeet, joissa olen järjestelyvastuussa 
ja tietysti RoiCross, jota me Katin kanssa ollaan puuhattu taas 
tänne pohjoiseen. Mukaamme on lähtenyt uusvanha kisajär-
jestäjä Kajaani, joka taas pitkän tauon jälkeen on innostunut 
järjestämään kilpailuja ja jota toivottavasti olemme osanneet 
neuvoa. Oma kisaurani alkoi Kajaanista tammikuussa -97 (eli 
liian kauan sitten?). Näine hyvineni en ehkä tänä syksynä ehdi 
murehtimaan pimeyttä ja syksyn ankeutta. Toivottavasti talvi 
tulee tänä vuonna ajallaan ja lumille päästään ennen kuin her-
mot on menetetty jäälle ja kuralle.

Niina

puheenjohtajalta

Tervehdykset arvon valjakkourheilun harrastajat täältä Kontio-
lahdelta. Kesän selkä alkaa taittumaan ja tulevan talven treenit 
odottavat jo nurkan takana. Kevät ja kesä on tuonut lajiimme 
uusia harrastajia, minkä saimme huomata Maailman Voittaja 
-koiranäyttelyssä Helsingissä. Useat tuhannet ihmiset olivat 
kiinnostuneita lajistamme ja he odottavat kovasti ensimmäi-
siä kisojaan.  Jännitys oli käsin kosketeltavissa heidän kyselles-
sään neuvoja. On jännä nähdä heidät lähtöviivalla Ohkolassa 
ja Jämillä. Minulle kevät toi hauskan telkkaripätkän, joka esi-
tettiin Summeri -ohjelmassa. Ohjelman tekeminen saa vieläkin 
hymyn huulille, kun näki omin silmin juontajan innostunei-
suuden lajiamme kohtaan. Enkä halua unohtaa tulevaa kautta. 
Kausi pitää sisällään kaksi arvokilpailua. On mahtavaa saada 
niihin valjakkourheilun kärki joukko matkaan ja uskallan sanoa 
ääneen, että mitaleja odotan ja niin varmasti moni muukin. 
Meillähän on maailman paras tiimi! Vedetään siis yhtä köyttä 
ja opastetaan me konkarit uudet harrastajat lajimme pariin. 
Emmehän me pane pahaksi jos kärkeen saadaan lisää nimiä 
PJ Juha
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Ajankohtaisia pikku-uutisia

Lajilisenssi
Lajilisenssin vakuutuskausi on 1.9.2014 - 
31.8.2015. Lajilisenssin kaudelle 2014-2015 voi 
lunastaa maksupäivästä alkaen VUL:n jäsenseu-
raan kuuluva henkilö. 
 
Lajilisenssi sisältää vuoden voimassa olevan urhei-
luvakuutuksen VUL:n jäsenseuraan kuuluville ja 
VUL-lehden vuosikerran (3 numeroa) 2013 - 2014. 
Lajilisenssivaihtoehtoja on neljä, joista jokainen voi 
valita itselleen sopivan vaihtoehdon. 

Yksityistapaturmavakuutus
nro 356-0369858-K

Lisenssin vakuutuskausi on
1.9.2014 - 31.8.2015.

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 maailman liiton (IFSS) vaatima ”Ajajan tunnistus-
numero – Driver Identification Number (DID)” eli 

kansainvälinen kilpailulisenssi. DID-numeroa tarvi-
taan mikäli kilpailija aikoo kilpailla IFSS:n Eurooppa 
Cupin pisteistä tai osallistua EM- tai MM-kilpai-
luihin. DID-lisenssin saa rekisteröitymällä sivulla 
lisenssi.sportti.fi ja maksaa DID-lisenssi sieltä saa-
dulla laskulla. Lisenssin maksusta ei tule erikseen 
ilmoitusta, vaan siitä kannattaa kysellä. Huomioi-
kaa omaa kilpailukalenteria suunnitellessanne, että 
DID-kausi on kesäkuun alusta-toukokuun loppuun. 
DID-lisenssit pitää myös erikseen maksaa IFSS:lle. 
Nämä maksut maksetaan 2 kertaa vuodessa syys-
kuun alussa ja tammikuun alussa. Tätä ennen DID-
lisenssinne ei ole voimassa. DID-numeron kerran 
saadessanne, numero on jatkossa sama. DID-
lisenssejä hoitaa VUL:issa kaisu.salminen@vul.fi

• 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 30 €

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 -tun-
nuksilla.
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 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 1.9.2014 – 31.8.2015

Tuomarien
koulutukset 2014 

Kilpailutuomareiden sääntöjen päivityskurssi Jyväsky-
lässä la 8.11. 2014 Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
timo.makiaho@vul.fi

Tuomarikurssi
Uusille kilpailutuomariksi aikoville kurssi Kuopiossa 25. 
- 26.10.2014.Kouluttajana Eeva Äijälä. Kurssi järjest-
etään, mikäli sille sitovasti  ilmoittautuu vähintään 5 
henkilöä. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 12.10. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
eeva.aijala@gmail.com tai 
timo.makiaho@vul.fi
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EM-
kilpailujen 
joukkueen-

johtaja 

Ranskassa 28. - 
31.11.2014 järjest-
ettävien EM-kilpailujen 
joukkueenjohtajaksi on 
valittu Kari Tolkkila. 

Mikäli joukkueenjohta-
jalta on kysyttävää, niin 
ota yhteyttä joukkueen-
johtaja@vul.fi. Sähkö-
postiosoite on toimin-
nassa 1.8 lähtien.

VUL vuokraa kilpailunumeroita 
ja turva-aitaa

VUL vuokraa kilpailuihin ja muihin tapahtumiin Atrila-merkkisiä kilpailunumer-
oita (nauhat sivussa) sekä oranssia turva-aitaa. Numeroissa on VUL:n ja IFSS:n 
logot. 

Kilpailunumeroiden hinta jäsenseuroille 0,50€/numero + postikulut, muille 
seuroille 1,00€/numero + postikulut. 
Numerojen varaukset kaisu.salminen@vul.fi (numerot löytyvät Kannuksesta) 

Varaukseen tieto montako numeroa tarvitsette sekä sähköpostiosoite laskua 
varten.

Numerot lähtevät postiin laskun maksamisen jälkeen. Numeroiden mukana tulee 
palautuskuori. Numerot pitää palauttaa viikon kuluessa tapahtuman jälkeen. 
Kadonneesta numerolapusta laskutamme 30€/ kpl ja vahingoittuneesta 
15€/kpl. 

Oranssia turva-aitaa lainataan vain jäsenseuroille. Turva-aidasta ei tarvitse 
maksaa vuokraa, vaan siitä maksetaan vain matkahuollon postikulut.

Turva-aidan varaukset kaisu.salminen@vul.fi (turva-aita löytyy Kontiolahdelta)
Turva-aita lähtee postiin laskun maksamisen jälkeen (lasku tulee sähköpostilla). 

Kilpailuilmoitusten ja 
tulosten toimittaminen

Mikäli seura haluaa julkaista VUL-netissä ja Valjak-
kourheilulehdessä itse tekemänsä kilpailukutsun (ei 
toimituksen laatimaa tekstimuotoista kutsua), se tulee 
toimittaa hyvissä ajoin osoitteeseen: 
niina.konttaniemi @vul.fi.

Tulosten julkaisemista varten kilpailujen viralliset 
ja lopulliset tulokset tulee lähettää osoitteeseen: 
niina.konttaniemi@vul.fi mahdollisimman pian 
kilpailun päätyttyä.

Lisäksi muistutan, että seuroilla on mahdollisuus julkai-
sta VUL-netin kalenterissa ja Valjakkourheilulehdessä 
myös muita kuin virallisia VUL:n kilpailukutsuja ja -tu-
loksia. Voit toimittaa jutun ja/tai tulokset sekä kuvia tai 
tapahtumailmoituksen edellä mainittuun osoitteeseen.

IFSS:n sääntömuutosten 
suomentaminen 
ja käyttöönotto 

kansallisissa kilpailuissa

IFSS on julkaissut uusia sääntömuutoksia. Sääntömuu-
tosten suomentaminen on menossa ja uudet säännöt 
otetaan käyttöön kansallisissa kilpailuissa 8.9.2014 al-
kaen. Jokaisen kilpailijan tulee tutustua uusiin sääntöihin 
ennen osallistumistaan kilpailuun.
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Kokouksen aikana esityslistassa olleet esitykset vedettiin su-
urimmaksi osaksi pois. Niistä keskusteltiin muissa asioissa, 
johon sitten laitettiin päätös, miten asian kanssa edetään.
1. Äänimääriin haluttiin muutos. Eli aikaisemmin maiden 

äänimäärät on sidottu jäsenmäärään ja jäsenmak-
suun.  Suomella on ollut 5 ääntä, olemme maksaneet 
korkeinta summaa. Lisäksi jäsenmaksua ei ole nostettu 
10 vuoteen.

Tässä ehdotukseksi tuli seuraava:
Kaikilla mailla olisi 1 ääni ja jäsenmaksu nousisi 
esim. Suomella 1200 €, mutta äänien vastineeksi 
saamme 2 maapaikkaa lisää arvokilpailuihin eli 
jatkossa niitä olisi 5. Tämä on ollut kaikilla sama 
3, mutta nyt suurimmilla valjakkourheilumailla se 
nousisi. Asiaa ei tämän tarkemmin päätetty, vaan 
siitä tehdään tarkempia laskelmia (asiaa ei tarvitse 
tuoda liittokokouksen päätettäväksi eli uusi käytäntö 
saattaa olla käytössä jo MM-kilpailuissa).

2. Veteraanien jakaminen kahteen luokkaan oli ainoa esi-
tys, josta tehtiin virallinen päätös. Esitystä ei hyväksytty.

3. Luokkien vähentäminen EM- ja MM-kilpailuissa.
4. Erilliset EM- ja MM-kilpailut veteraaneille ja nuorille

Kilpailujen tason nostamiseksi ei katsottu hyväksi 
ideaksi. Kokeillaan kumminkin tätä Ranskassa siten, 
että juniorit ja veteraanit kilpailevat perjantaina ja 
muut luokat la-su.

5. Arvokilpailujen teknisistä vaatimuksista ei keskusteltu 
eikä luotu kriteerejä myöskään maailmancupin-kilpai-
luille.

6. Yhteistyötä IFSS:n ja WSA:n kesken jatketaan, jotta 
saadaan jossakin vaiheessa yksi yhteinen kattojärjestö. 
Sulanmaan arvokilpailuissa on jatkossa omat luokkan-
sa NB-roduille, mutta talven arvokilpailujen osalta WSA 
on järjestänyt aina omansa.

WSA:lle ehdotetaan käytännöksi sitä, että kaikki 
rodut kilpailisivat samoissa luokissa niin kansalli-
sella tasolla kuin arvokilpailuissa, mutta NB-valjakot 
palkittaisiin erikseen. Tässä ongelmaksi koettiin 
se, miltä näyttää ulospäin se että saatamme joutua 
palkitsemaan keskinkertaisia NB-kuskeja.

7. Tulevaa toimintabudjettia kahdelle seuraavalle vuodelle 
ei hyväksytty, koska suunnitelmaa ei ollut tehty tarpeek-
si tarkaksi. Kyseinen toimintabudjetti hyväksyttiin 
kuitenkin kaudelle 2014 - 2015, jonka aikana saadaan 
tietoon suunnitelmasta puuttuvat tiedot.

8. Pulkkaluokka pudotetaan pois vuosien 2015 ja 2017 
MM-kilpailuista. 2015 sen tilalla kokeilla 2-koiran hiih-
toluokkaa. Sitä ei olisi myöskään viestissä.

9. Kaikki IFSS:lle menevät esitykset on kokeiltava ensin 
kansallisella tasolla.

10. Nuorten ikärajat muuttuivat. Niistä IFSS tiedottaa erik-
seen.

11. Henkilöasioita:
• Vice president of sport: jatkaa Anne McIntyre
• Vice president of economical affairs: jatkaa Christian 

Haeberli
• Bernard Pépin ilmoitti eroavansa tehtävästään 

saamansa huonon palautteen takia.
12. Seuraava IFSS.n liittokokous järjestetään Latviassa 

toukokuussa 2015.
Arvokilpailuja varten on tehtävä tiedote jo kesällä, jossa 
mainitaan joukkueenjohtaja, hänen yhteystietonsa + ilmoit-
tautuminen.
Ranskan EM-kilpailut 2014:
• Järjestetään marraskuun viimeisenä viikonloppuna 28. 

- 30.11.2014
• Paikkana Lamotte-Beuvron, n. 150km Pariisista etelään.
• Hevosurheilukeskus, jossa:
1. Asfaltoitu 50% / kova sora 50% P-paikka. Kestää 

hevoskuljetusautoja
2. Kärryluokkien ura leveää, mutta saattaa olla ajoittain 

pehmeitä kohtia
3. Juoksijoiden ja pyöräilijöiden urasta puolet menee mut-

kikkaita polkuja, alkumatka. Loppumatka samaa uraa 
kärryluokkien kanssa.

• Kilpailuaikataulusta:
• Juniorit/Veteraanit kaikki luokat perjantaina. Täällä vo-

imassa jo nuorten uudet ikärajat!
1. Canicross 3km
2. Scooter 6.3km
3. Bike 7.5km
• Loput luokat la-su:
1. Canicross 4.5km
2. Scooter 6.3km
3. Bike 7.5km
4. 4-koiran kärry
5. 8-koiran kärry(5-8 koiraa)
6. relay: canicross 3km- bike 4,5km-scooter 4,5km
Saksan MM-kilpailut 2015:
• Huomioitava: Molemmissa paikoissa pienet P-paikat.
• Järjestetään 20. - 22.2.2015 paikkana Bernau Saksan 

Schwarzwaldissa
1. MD, kaikki hiihtoluokat(paitsi 2-koiran luokka), 4dog 

mass+pursuit
• 23.2. vapaapäivä ja 24. - 25.2.2015 2-koiran hiih-

toluokka
• 27.2.- 1.3.2015 Todtmoos Saksan Schwarzwaldissa
2. kaikki sprinttiluokat

Ajankohtaisia pikku-uutisia

Tiedote: IFSS:n liittokokous 
Bryssel 31.5. – 1.6.2014
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Kevään 

LIITTOKOKOUS 
Jämillä

Suomen Valjakkourheilijoiden Liittory:n sääntömää-
räinen liittokokous pidettiin sunnuntaina 25.5.2014 
Jämillä. Jäsenseurojen edustus oli suunnilleen saman-

suuruinen kuin edellisenäkin vuonna. Edustettuina oli 13 seu-
raa ja näillä käytettävissään yhteensä 56 ääntä. Kokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin Riitta Kempe ja sihteeriksi Niina 
Konttaniemi. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi 
valittiin Tero Nikmo ja Tero Mäkinen.

Kokouksessa esiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2013 vuosi-
kertomus ja tilinpäätös. Tili- ja vastuuvapautta ei kuitenkaan 
voitu myöntää, sillä kokouksesta puuttui tilintarkastajien ker-
tomus. Tilinpäätösasia käsitellään loppuun ylimääräisessä liit-
tokokouksessa, joka on tarkoitus pitää Jämillä SM-kilpailujen 
yhteydessä lauantaina 18.10.2014. Vuoden 2015 toimintasuun-
nitelma esiteltiin myös ja hyväksyttiin kokouksessa esitetyin 
muutoksin.

Jäsenmaksujen suuruus säilyy ennallaan. Vuoden 2015 
perusjäsenmaksu on 60 €, minkä lisäksi seura maksaa jokai-
sesta lisenssiurheilijastaan 5 €. Jäsenmaksun suuruus on kui-
tenkin edelleen korkeintaan 300 €.

Lisenssit ja niiden maksut pidetään myös ennallaan kau-
della 2014 - 2015. Lajilisenssin hinta on 58,00 € ja lajilisenssin 
hinta ilman vakuutusta 40,00 €. Vakuutuksen osuus lajilisens-
sin hinnasta on 18,30 € vakuutuskaudella 1.9.2014 – 31.8.2015.

Harrastuslisenssin hinta on 40,00 € ja harrastuslisenssin 
hinta ilman vakuutusta 22,00 €. Vakuutuksen osuus harras-
tuslisenssin hinnasta vakuutuskaudella 1.9.2014 – 31.8.2015.

Mikäli vakuutusyhtiö korottaa kauden 2014 – 2015 vakuu-
tusmaksuja, vastaava korotus siirretään lisenssihintoihin. Lii-
ton toimihenkilöiden ja SM-kilpailutuomareiden matkakulu-
korvaukset pidetään ennallaan. Korvaus on molemmille 0,27 
€ / km.

Liiton puheenjohtajana jatkaa toiselle kaudelleen Juha 
Romppanen ja varapuheenjohtajana jatkaa niin ikään toiselle 
kaudelleen Kaisu Salminen. Hallituspaikkoja oli yhteensä 
jaossa kuusi. Valjakkoajojaostosta erovuorossa olivat Timo 
Mäkiaho ja Juha Hyvönen ja lisäksi Emmi Vilokkinen oli 
ilmoittanut luopuvansa hallituspaikastaan. Valjakkoajojaos-
toon esitettiin Valtteri Turkkaa, Timo Mäkiahoa, Saija Ten-
husta, Ville Halmetta, Miia Koivumäkeä, Vesa Mylleriä ja Mira 
Ohtosta. Valjakkoajon edustajiksi hallitukseen valittiin äänes-
tyksen perusteella kaudelle 1.6.2014 - 31.5.2016 (2 vuotta) Saija 
Tenhunen ja Timo Mäkiaho ja kaudelle 1.6.2014 - 31.5.2015 (1 
vuosi) Ville Halme.

Valjakkohiihtojaostosta erovuorossa olivat Niina Kontta-
niemi ja Tero Mäkinen ja lisäksi Samuli Lappalainen oli ilmoit-
tanut luopuvansa hallituspaikastaan. Valjakkohiihtojaostoon 
esitettiin Niina Konttaniemeä, Valtteri Turkkaa, Miia Koivu-
mäkeä, Vesa Mylleriä ja Mira Ohtosta. Valjakkohiihdon edus-
tajiksi hallitukseen valittiin äänestyksen perusteella kaudelle 
1.6.2014 - 31.5.2016 (2 vuotta) Niina Konttaniemi ja Vesa Myl-
ler ja kaudelle 1.6.2014 - 31.5.2015 (1 vuosi) Valtteri Turkka.

Liiton tilintarkastajina jatkavat KHT Juhani Loukusa ja 
Mikko Seppä ja varatilintarkastajina kirjanpitäjä Laura Liuk-
konen ja KHT Nexia Yhteisö.

Sääntömuutosesityksenä käsiteltiin Suomalaisen Siperian-
husky -seuran muutosesitys kansallisiin sääntöihin koskien 
RNB-valjakoiden SM-luokkajakoa. Kokouksessa oli yhteensä 
esillä kolme toisistaan hieman poikkeavaa esitystä: SHS:n alku-
peräinen esitys, hallituksen esitys ja SiSuVa:n kokouksessa 
esittelemä esitys. Lopputulos keskustelun jälkeen oli, että SHS 
veti oman esityksensä pois ja hallituksen esitys muokattiin 
SiSuVa:n esityksen mukaisesti ja näin sääntömuutos hyväk-
syttiin ilman äänestystä.

Sääntömuutosesitys koskee valjakkoajon kansallisten sään-
töjen kohtaa 2.2.2. Uuden säännön mukaan suomenmestaruus-
mitalit jaetaan, mikäli yleisen luokan ensimmäisessä lähdössä 
on vähintään viisi (5) osallistujaa. Lisäksi suomenmestaruus-
luokaksi voidaan erottaa rekisteröidyillä arktisilla valjakoilla 
ajavien RNB-luokka. Suomenmestaruusmitalit jaetaan RNB-
luokan osallistujille, jos sekä yleisen luokan että RNB-luokan 
osallistujia on molempia vähintään viisi (5) ensimmäisessä läh-
dössä. Muussa tapauksessa luokat yhdistetään yleiseen luok-
kaan. Mikäli RNB1 ja RNB2 -luokkiin osallistuvia on vähintään 
viisi (5) kumpaakin, myös ko. luokat voidaan erottaa.

Vuoden tulokkaana kokouksessa palkittiin pitkänmatkan 
valjakkoajaja Erika Zopf Rovaniemeltä. Perusteena palkitse-
miselle ovat saavutukset Finnmarksløpet 500 -kilpailussa 2014.

teksti  Niina Konttaniemi
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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

pika-
gallup

1. 33, liikunnanohjaaja sekä lähihoitaja
2. Tuupovaarassa, Pohjois-Karjalassa
3. Alaskan- ja Siperianhuskyja sekä pohjanpystykorva ja itäsiperi-
anlaika. Valjakkoajo harrastusmielessä, retkeily valjakolla, retkeily 
hiihtäen ahkion kanssa 1-2 koiralla, koirahiihto kuntoiluna, kana-
lintujen ja näädän (pienpetojen) metsästys haukkuvalla koiralla 
sekä suurriistan metsästys haukkuvalla koiralla.
4. “Penkkiurheilija”
5. Ei ole
6. Ei ole lyhyttä vastausta, mutta viedä valjakkourheilua urhei-
lulajina eteenpäin urheilulajimaiseen suuntaan. Mikä mah-
dollistaisi erilaisia yhteistyömahdollisuuksia esim. kun-
tien kanssa, toisten urheiluseurojen kanssa, valmennustie-
toutta/koulutuksia ym. Kyse ei kuitenkaan enää kilpaurhei-
lutasolla ole pelkästään “koiraharrastuksesta”. Moni asia 
kiinnostaa. 
7. Toivotan lyhyttä ja kuumaa kesää sekä pitkää ja lumista talvea!

Vesa Myller

1. 41, koskenlaskija
2. Hatunkyulässä, Lieksassa
3. Tällä hetkellä 8 alaskalaista, 6 valjaissa
4. n. 8 vuotta kisajärjestelyjä ja osin kisaamista md/ld
5. Carelian Eastpoint ry, hallituksen jäsen, kisajärjestäjä 
muiden joukossa.
6. Valmennus, tiedotus ja kotimaiset tapahtumat ja rei-
tit, on sitten helpompi haluavien ponnistaa ulkomaillekin. 
7. Parempaa talvea odotellessa.

Valtteri Turkka
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1. 28 vuotta ja agrologiopiskelija
2. Iisalmessa
3. Tällä hetkellä kaksi akitaa, joiden kanssa harrastetaan 
mejää, tokoa, rallitokoa ja vetoa omaksi iloksi
4. Lähipiiristä löytyy koirasafariyrityksiä ja aikoinaan kave-
rin koiria treenasin apuna. Omat piskit ei mitään suuria veto-
koiria ole, mutta talvella yleensä mennään potkurin kera pit-
kin mettäteitä. 
5. Rotuyhdistyksen varapuheenjohtajana ja sihteerinä on tul-
lut toimittua, kuin myös rodun jalostustoimikunnan puheenjohtajana ja sihteerinä. Lisäksi HETI ry:ssä (Kokonais-
valtaisen koiranjalostuksen tuki ry) toiminut seminaarityöryhmässä.
6. Itselle toiminta tällä rintamalla on melko uutta, joten alussa päätarkoitus on oppia miten asiat toimii. Toivon voi-
vani auttaa tapahtumien järjestelyissä ja organisaation toiminnassa. 
7. Toivottavasti saadaan aktiivinen ja hieno vuosi!

Saija Tenhunen

1. 34, Aluemyyntipäällikkö ja yrittäjä
2. Korvessa Kangasniemellä
3. Rekikoiria 13 kpl, kaksi sisäkoiraa. Valjakkoajo 
pääharrastuksena
4. 5 vuotta kilpaillut, viimekaudella ensimmäinen 
SM-mitali
5. VUL:n hallituksessa pari kautta sitten.
6. PR-puoli kuntoon ja tasainen rahoitus kaikille 
harrastustasoille
7. Onnittelut hullusta lajivalinnasta 

Ville Halme
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L eiri alkoi perjantaina sillä, että porukka saapui paikan 
päälle iltapäivän ja illan aikana. Sille päivälle ei muuta leiri-
ohjelmaa ollut suunniteltu. Siinä jäikin hyvin aikaa majoit-

tautua, tutustua treenimaastoon ja muihin leiriläisiin sekä hoi-
taa omia koiria. Illalla vielä sovimme lauantaiaamun aikataulusta.

Seitsemältä aamulla oli lähtö pienelle ”herättelylenkille”, 
joten herätyskelloa piti siirtää ainakin puolituntia aikaisem-
maksi, jotta kerkesimme tekemään aamutoimet ja ulkoiluttaa 
koirat. Lenkin jälkeen kahdeksalta pääsimme vihdoin aamu-
palalle. Puolitoista tuntia oli aikaa syödä ja pitää ruokalepoa, 
jonka jälkeen oli koirien vuoro päästä toimeen. Juoksimme ja 
”kikkaroimme” koirien kanssa noin kahden kilometrin mit-
taista lenkkiä. Ohitusharjoituksia tuli paljon eikä missään ollut 
ongelmia. Koirat saivat hyvää ja tehokasta treeniä. Sekä tietysti 

VALJAKKOURHEILIJOIDEN 
PERHELEIRI 

Metsäkartanolla 16.-18.5.2014

Kevät tuli ja niin tuli myöskin valjakkolajien perheleiri
 Metsäkartanolla. Leiri vietettiin sopivan kokoisessa ryhmässä, 

11 aikuista, vetäjät mukaan lukien, ja 9 junioria.

teksti ja kuvat:  Nea Kuosmanen ja Jasmin Köcher

kuvat:  Katja Juntunen

myös ihmiset! Puolen päivän tietämissä pidettiin pieni huili-
tauko, jonka aikana kävimme lounastamassa sekä me nuoret 
menimme pelaamaan pesäpalloa. Etsimme hyvän pienen hiek-
kakentän ja teimme jaon tytöt vastaan pojat. Peli sai muutamia 
uusia sääntöjä, mutta kyllä taisi tulla tasapeli.

Kahdelta alkoi liikuntasalissa ohjelmaa leiriläisille. Kaksi 
ihmistä sirkuksesta oli pyydetty leirille vetämään ohjelmaa 
meille. Alussa oli lämmittelyt, jonka jälkeen pääsi ihan kun-
nolla töihin. Sellaisia liikkeitä, joita emme olleet ikinä kokeil-
leetkaan. Kyllä otti kunnon päälle, mutta siitä selvittiin. Ran-
kan parituntisen treenin jälkeen jatkoimme sählypelillä, aikui-
set vastaan juniorit. Voittajasta ei tietoakaan, aikuiset taisivat 
luovuttaa...? Sen jälkeen oli ruokailu ja vapaata aikaa. Sauno-
maan pääsimme kahdeksalta ja siellä ilta kuluikin aika pitkälle. 
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Juttelimme ja tutustuimme paremmin junioreiden kesken sekä 
suurin osa meistä kävi heittämässä talviturkin.

Sunnuntaiaamuna seitsemältä lähdettiin treenaamaan 
ensimmäisenä koirien kanssa, koska lämpötila kohosi yllättä-
vän nopeasti. Samaan tapaan kuin lauantaina kierrettiin 2 kilo-
metrin lenkkiä kikkareilla ja juosten koirien kanssa. Eikä ongel-
mia ilmennyt tällöinkään eli koiratreenit viikonlopun osalta oli-
vat erittäin onnistuneet!

Aamupala oli taas kahdeksalta, jonka jälkeen jonkin aikaa 
ruokalepoa. Viimeisenä treeninä olivat juoksuharjoitteet. Liik-
keelle lähdettiin hölkkäillen ja kävellen metsäpolkua eikä kenel-
läkään ollut mitään hajua, minne se vie tai kuinka pitkä se on. 
Noin viitisen kilometriä siitä taisi tulla. Lopuksi otettiin vielä 
vetoja sekä ylämäkeen että alamäkeen. Kaiken tämän jälkeen 
pakkasimme tavarat ja lähdimme kotiin hyvillä mielin.

Kiitokset järjestäneille sekä mukana olleille! Leiri oli erit-
täin tehokas ja mukava.
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Heinäkuun viimeisenä viikonloppuna järjestettiin epä-
virallinen junnuleiri Suonenjoella. Ensimmäiset saa-
puivat paikalle jo keskiviikkona ja viimeiset perjan-

taina. Suhteellisen iso junnuporukka saatiin kasaan kun meitä 
yhteensä oli kuusi ottaen huomioon, että on kesä ja monilla 
kesäsuunnitelmia kalenterin täydeltä. Leirin kohokohtana 
toimi Suonenjoen epävirallinen joukkuetriathlon. 

Perjantaina kaikkien saavuttua paikalle käytiin pelaamassa 
beach volleyta rannalla. Sitten uimaan ja illalla ohjelmassa oli 
noin kuuden kilometrin juoksulenkki. Ylämäkiin kisattiin kuka 
ekana ylhäällä. Illalla mentiin järvessä uinnin kautta nukku-
maan ja jännittämään seuraavan päivän triathlonia.

Lauantaiaamu koitti ja unihiekat karistettiin aamu-uinnilla. 
Hyvissä ajoin lähdimme ajelemaan kohti Suonenjoen keskus-
taa, jotta jäisi aikaa kuunnella rauhassa rataselostukset. Meistä 
valjakkourheilijanuorista koottiin kaksi joukkuetta ja Patrik 
meni yksin. VUL1 -teamin kolme kovaa junnua olivat Nea, Tuo-

POwER TRAININg 
FOR JUNIORS 

mas & Jasmin ja VUL2 -joukkueessa kilpailivat Vera, joukku-
een aikuisvahvistus Raisa & Jade. Ensimmäinen osuus oli 130 
metrin uinti ja vedestä juostiin koskettamaan pyöräily osuu-
delle lähtevää joukkueen jäsentä. Pyöräilymatka oli 12km ja 
triathlonin kruunasi viimeinen osuus eli 1,7 kilometrin juoksu. 

VUL1 -joukkueen uimari Nea ui uintiosuuden nopeammin 
kuin kukaan muu ja hakkasi näin ollen myös kaikki aikuiset 
miehet! Uinti osuudelta selvittyä matkaan lähtivät Tuomas & 
Raisa.  Viimeisen osuuden loppuun annettiin kauheat kirityk-
set juoksijoille eli Jadelle ja Jasminille sekä koko triathlonin 
yksin menneelle Patrikille. 

Loppujen lopuksi joukkuekilpailussa VUL1 sijoittui toiseksi 
ja VUL2 pääsi pronssille. Patrik selviytyi yksilökisassa sijalle 
11. Me juniorit lähdimme kaikki kilpailuun hyvällä mielellä ja 
kilpailu oli hieno tapa nostaa yhteishenki kattoon, mikä myös 
näkyi ja kuului kisapaikalla koko helteisen päivän ajan. Kilpai-
lun jälkeen menimme hyppimään laiturilta ja hyppytornista. 

25.-27.7.2014

teksti ja kuvat  Vera Ignatius
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Sunnuntai oli treenintäyteisin päivä. Kaikki jäivät vielä maa-
nantaihin joten aikaa oli koko päivä. Aamulla lähdimme kym-
meneltä liikkeelle kevyellä palauttavalla pyörä/kickbike len-
killä joka sai loppujen lopuksi pituutta reilut 20 kilometriä. 
Pyörän selästä juoksimme suoraan uimaan hellettä pakoon. 
Seuraavaksi välipalaa ja sitten koko porukka urheilukentälle. 
Niin sanotuksi lämmittelyksi pelattiin fudista, sitten pikaisesti 
uimaan viilentymään ja taas takaisin kentälle. Muutama kierros 
kevyttä hölkkää kentän ympäri. Sitten tehtiin lyhyitä kuuden-
kymmenen metrin vetoja ja hiottiin juoksutekniikkaa. Juoksut-
reenin jälkeen mentiin taas uinnin kautta syömään. 

Viikonlopun aikana kaikki hankkivat naurusta kipeät vatsa-
lihakset ja parhaat keskustelut syntyivät illalla grillatessa. Lei-
rimme säästä kertoo aika osuvasti se, että ainakin hellettä riitti 
sillä pelkästään me tytöt saimme tuhottua viikonlopun aikana 
yli 4 litraa jäätelöä. Pohdimme viimeisenä iltana yhdessä tavoit-
teitamme ja yhteenvetona mainittakoon se, että monella meistä 
kauden päätavoitteena on päästä kilpailemaan ja edustamaan 
Suomea syksyn EM-kilpailuihin Ranskaan. Ja nyt ennen yri-
tämme saada aikaan useammat yhteistreenit ja päästä treenaa-
maan taas yhdessä syksyn mittaan.
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L istassa kielletyistä aineista on listaus myös kielletyistä 
menetelmistä. Nämä kielletyt menetelmät jakaantuvat 
aina kiellettyihin ja pelkästään kilpailuissa kiellettyihin 

menetelmiin.

AINA KIETTETYÄ on:
•	 veritankkaus
•	  geenimapulaatiot
•	 suonensisäiset infuusiot ovat kiellettyjä, ellei kyseessä ole 

kirurgisen toimenpiteen aikana tarvittava nesteytys tai 
hätätilanteiden hoito ja tutkimus.

•	 näytteenoton manipulointi esim. katetroinneilla
•	 pakkoruokinta / - nesteytys  

Mikäli koiran hoito on vaatinut kielletyn menetelmän käyt-
töä, se on pidettävä sivussa valjakosta toipumisen ajan. Muis-

KIELLETYT MENETELMÄT 
valjakkourheilussa

tettava vaatia hoitavalta eläinlääkäriltä eläinlääkintälomakkeen 
täyttöä tai muuta vastaavaa todistusta, missä ilmenee käytetyt 
lääkeaineet, hoitotoimenpiteet ja arvio aineiden eliminaatiosta 
koiran elimistöstä ja eläinlääkärin arvio, milloin koira olisi taas 
kilpailukelpoinen. Kilpailija vastaa aina itse siitä, että koirassa 
ei ole jäämiä kielletyistä aineista.

KILPAILUSSA KIELLETYT MENETELMÄT:
•	 kaikki injektiot (sisältäen myös vitamiinit, antibiootit ja 

nesteytykseen käytettävät valmisteet)
•	 akupunktio sisältäen aku-pisteiden manipuloinnin mil-

lään tavalla
•	 infrapunavalo hoito
•	 ultraäänihoidot
•	 TENS (sähköinen hermostimulaatiohoito)
•	 kiropraktiikka ja muutkin manipulaatiohoidot

Kilpailu määritellään alkavaksi 
siitä, kun kilpailija saapuu kilpailu-
alueelle (varikolle) ennen kilpailua ja 
päättyy siihen, kun kilpailija lähtee 
ja koko kilpailutapahtuma on päät-
tynyt.

MIKSI KIELLETTYÄ 
KILPAILUSSA? 
Selitys pitää taas ymmärtää eläin-
suojelun kannalta. Mikäli koira tar-
vitsee kivunlievitystä ( akupunk-
tiolla, kiropraktiikkaa lihasten / jän-
teiden hoitoa tai kivunlievitystä ult-
raäänihoidoilla tai sähköstimulaati-
olla) se ei kuulu valjakkoon van sen 
pitää antaa levätä ja parantua. Eläin 
ei itse voi valita vaan valinnan tekee 
kilpailija.

Samoin tulee muistaa, että pak-
koruokinta tai pakkonesteytys on 
AINA kiellettyä. 

Kilpailijan tulee aina ajatella eläi-
men etua ja muistaa eläinsuojelu ja 
sen eettiset periaatteet. 

Artikkelisarjamme tämänkertaisessa osassa keskitymme 
kiellettyihin menetelmiin valjakkourheilussa. 

Tämä on ehkä se antidopingtyön vaikein alue.

Koiran juomisen ja syömisen tulee aina olla vapaaehtoista.

teksti:  Aija Mäkiaho
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Severa Pet Foods Oy
 ”Eukanuba Suomi TEam”
Hyttitie 4A, 00700 Helsinki

PuH. 09 681 8460
info@severA.net

www.severA.net

 ”Kunh
an 

tästä k
asvan...

”



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 (Derma-
centor reticulatus) hoito.  Insektisidinen vaikutus aikuisten kirppujen aiheuttamissa uusissa tartunnoissa 
kestää enintään 8 viikkoa. Valmisteella on enintään 4 viikon akarisidinen vaikutus puutiaisiin (Rhipi-
cephalus 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: Kirpputartuntojen (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 sangui-
neus, 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 aiheuttaman 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 tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Haittavaikutuk-
set: Jos eläin nuolee antokohtaa, saattaa esiintyä lyhytaikaista runsasta syljeneritystä, joka pääasiassa 
johtuu kantaja-aineesta. Erittäin harvinaisina epäiltyinä haittavaikutuksina on käytön jälkeen raportoitu 
ohimeneviä paikallisia 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 hengitys-
teiden 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. 

Eläinlääkäriltasi tai apteekista ilman reseptiä

Joillakin asioilla ei leikitä. 
Kuten ulkoloisilla.

3-2014

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

Ja kirppusirkus loppuu siihen!
backontrack.fi  

Welltex on ainutlaatuinen tekstiili jolla on suotuisa
vaikutus lihas- ja nivelvaivoihin. Welltex heijastaa

kehon oman lämmön takaisin lihaksistoon
lisäten verenkiertoa. Welltex-tuotteet estävät
lihasvaurioiden syntyä lämmittämällä lihaksia

ennen ja jälkeen suorituksen.



Murren ALKUVOIMA pakastesarjasta löydät valmiit ateriat
raakaruokintaan sekä kasvissoseet lihan tai kotiruoan lisukkeeksi.

 www.alkuvoima.info
www.murrenmurkina.com
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teksti  lähdeaineiston pohjalta 

Niina Konttaniemi

N ykyinen eläinsuojelulaki on vuodelta 1996 ja sitä on 
sen asettamisen jälkeen muutettu useaan otteeseen. 
Eläinsuojelulain kokonaisuudistus on lähtenyt liik-

keelle vuonna 2010. Lain uudistamisen tavoitteena on saattaa 
osittain vanhentunut eläinsuojelulaki nykyisen perustuslain 
vaatimusten mukaiseksi sekä selkiyttää eläinsuojelulainsää-
däntöä. Lakiuudistusta valmistelevan työryhmän ja ohjausryh-
män toimikausi päättyy tämän vuoden lopussa. Työryhmässä 
ovat edustettuina keskeisimmät eläinsuojeluun liittyvät tahot.

Koiria koskevissa kysymyksissä lain valmistelussa ovat 
puhuttaneet koirien jalostukseen liittyvät kysymykset, koirien 
koulutus, muiden eläinten kuten kettujen ja lampaiden käyttö 
koirien koulutuksessa ja kilpailutoiminnassa sekä ammatti-
maisten eläintenpitäjien ja yrittäjien pätevyysvaatimukset. 
Lakiuudistuksessa ovat käsiteltävinä myös valvontaan liitty-
vät kysymykset; tulisiko valvonta siirtää jatkossa kokonaan val-
tiolle ja mikä viranomainen olisi oikea taho valvomaan tulevai-
suudessa eläinsuojelulainsäädännön noudattamista. Samassa 
yhteydessä käsitellään myös hallinnollisia pakkokeinoja eli 
niitä toimenpiteitä, joihin viranomainen voi ryhtyä, mikäli lain-
säädäntöä on rikottu.

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukun-
nassa on käyty läpi kaikkien seura- ja harrastuseläinten hyvin-
vointikriteeristö ja vuoden 2014 aikana pääpaino on ollut käyt-
täytymistarpeissa. Koirakentän ääniä on kuultu koko valmiste-
luvaiheen ajan ja koirien osalta neuvottelukuntaa ovat puhut-
taneet etenkin koirien yksinoloon ja liikkumiseen liittyvät 
kysymykset. Edellä mainittujen kysymysten osalta neuvotte-
lukunta on saanut Kennelliiton luonnetyöryhmän lausunnon 
sekä kuullut Kennelliiton nimeämän asiantuntijan lisäksi kahta 
muutakin koirien käyttäytymistarpeisiin erikoistunutta tutki-
jaa. Aiemmin on ollut esillä, että uuteen lakiin olisi tulossa tar-
kennuksia muun muassa koemuotojen, koulutusvälineiden, 
yksin jättämisen ja liikunnan osalta, mutta näissä asioissa ei 
ole edetty vielä varsinaiseen käsittelyvaiheeseen. Keskustelua 
on käyty myös koira-ajokortista, mutta on epävarmaa riittä-
vätkö yhteiskunnan taloudelliset resurssit minkäänlaisen ajo-
korttijärjestelmän luomiseen. Sen sijaan on todennäköisem-
pää, että jonkinlainen koirien tunnistus- ja omistajarekis-
teri luodaan uuden eläinsuojelulain yhteydessä. Kasvattami-
sen osalta valvonta tulee todennäköisesti tiukentumaan, sillä 
useissa roduissa on nähtävissä ilmiselviä hyvinvointiongel-
mia. Laki tulee jatkossa ohjaamaan koirankasvatusta entistä 

ELÄINSUOJELULAIN 
uudistaminen

Parhaillaan on menossa selvitys nykyisen eläinsuojelulain uudistamiseksi. 
Selvityksen pitäisi valmistua tämän vuoden loppuun mennessä, mutta työryh-

mällä on vielä käsiteltävä useita laajoja asiakokonaisuuksia ja esimerkiksi 
monet oleelliset koiria koskevat kysymykset ovat vielä käsittelemättä. Tällä 

hetkellä näyttää siltä, että lain voimaantulo lykkääntyy vuodelle 2016.

voimakkaammin. Etenkin eläinsuojelujärjestöjen tavoitteena 
on hyvinvoinnille haittaa aiheuttavan koiranjalostuksen rajoit-
taminen ja pentutehtailun ehkäiseminen.

Suomen suurin eläinsuojelujärjestö SEY julkaisi keväällä 
tavoitteensa eläinsuojelulain kokonaisuudistukseen. Yksittäisiä 
tavoitteita SEYllä on yli 150 joista monet koskevat koiria. Näitä 
ovat esimerkiksi pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti, 
eläinten hyvinvoinnille haittaa aiheuttavan jalostuksen rajoitta-
minen ja löytökoirien parempi hoito. Eläimiin kaupankäynnin 
kohteena liittyvät omat tavoitteensa, joiden tarkoitus on edistää 
koirien päätymistä osaaviin koteihin. Yksi kysymyksiä herät-
tävä aihe on ollut koirien pitäminen tarhoissa ja etenkin met-
sästyskoirien omistajat ovat seuranneet tarkasti tämän kysy-
myksen käsittelyä. Asia koskee läheisesti myös valjakkokoira-
toimintaa sekä yritystoiminnassa että harrastuksena. Nykyi-
sessä laissa on kiinnitetty huomiota lähinnä tarhan kokoon, 
mutta uudessa laissa tullaan huomioimaan myös eläinten laji-
tyypillinen käyttäytyminen sekä esimerkiksi se miten paljon 
koirilla on oltava tarhatonta aikaa ja miten tarhoihin järjes-
tetään virikkeitä. SEYn mukaan yksinäisten koirien jatkuva 
tarhassa pitäminen ei ole hyväksyttävää. Koirien on päästävä 
päivittäin liikkumaan tarhan ulkopuolelle ja koirilla on oltava 
mahdollisuus riittäviin sosiaalisiin kontakteihin.

Kansalaisilla on mahdollisuus antaa palautetta lain valmis-
telijoille ministeriön Internet-sivulla olevan palautelomakkeen 
kautta osoitteessa: 

http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/elaimet/elainsuoje-
lulaki/elainsuojelupalaute.html.stx

Lähteet:
Luukko Nina. Säädelläänkö jalostusvalintoja jatkossa lailla? 
Koiramme-lehti 7-8/2014, sivut 44–48.
Luukko Nina. Koiralle halutaan lakisääteinen onnellinen 
elämä. Koiramme-lehti 7-8/2014, sivut 50–54.
Maa- ja metsätalousministeriö. Tietoa eläinsuojelulain uudis-
tamisesta.	Osoitteessa	http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/
elaimet/elainsuojelulaki.html. Viitattu 29.8.2014.
Eduskunnan kirjasto. Eläinsuojelulain uudistaminen. Osoit-
teessa	http://lib.eduskunta.fi/Resource.phx/kirjasto/oikeu-
dellinentieto/tietopaketit/uusi-elainsuojelulaki.htx. Viitattu 
29.8.2014.
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Useimmat koiraa hankkimassa olevat toivovat löytävänsä 
koiran, joka on peloton, sosiaalinen, helposti koulutettava ja 
joka toimii vaivattomasti perheen jokapäiväisessä elämässä. 
Samoja ominaisuuksia tarvitaan myös valjakkokoirissa. Pelko- 
ja aggressiivisuusongelmat ovat vastaavasti yleisimpiä käyttäy-
tymiseen liittyviä syitä koirasta luopumiseen. Tutkimuksissa 
on löydetty jo aiemmin merkittäviä rotujen välisiä ja sisäisiä 
eroja koirien aggressiivisuudessa, pelossa ja koulutettavuu-
dessa, mutta ne ovat pohjautuneet enimmäkseen luonnetes-
teistä tai käyttökokeista saatuihin aineistoihin. 

Ruotsissa vuonna 2005 tehdyssä tutkimuksessa Kenneth 
Svartberg totesi, että koirien käytös erityyppisissä luonnetes-
teissä antoi viitteitä niiden arkielämän tavoista, mutta yhteys 
oli varsin heikko. Koiran jouheva käytös jokapäiväisessä elä-
mässä on kuitenkin tärkeää koiran omistajalle. Kasvattajat 
tekevät jonkin verran jalostusvalintaa koirien käyttäytymistes-
teissä ja käyttökokeissa ilmenevien luonteenpiirteiden perus-
teella. Niiden ohella jalostustavoitteena voisi olla koiran käy-
tös arkielämässä. Tätä varten tarvitaan tietoa siitä, miten pal-
jon koirien arjessa ilmenevien luonne-erojen taustalla on perin-
nöllistä vaihtelua. 

Tässä uudessa ruotsalaistutkimuksessa selviteltiin koirien 
aggressiivisuuden, pelon, sosiaalisuuden ja koulutettavuuden 
perinnöllistä vaihtelua ja yhteyksiä arkielämässä ilmenevän 
käyttäytymisen kautta. Tutkimuksen aineisto oli kerätty vuo-
sina 2000-2011 kyselytutkimuksella.

Kyselyssä (C-BARQ eli Canine Behavioral Assessment and 
Research Questionnaire) koiran omistajat vastasivat 118 kysy-
mykseen, jotka liittyivät koiran käyttäytymiseen normaalissa 
arkielämässä. Kysely on kehitetty aikoinaan Pennsylvanian 
yliopistossa USA:ssa laajojen tutkimusten perusteella. Sen on 
todettu pystyvän kuvaamaan luotettavasti koiran käyttäyty-
mistä erilaisissa jokapäiväisissä tilanteissa omistajan näkemyk-
sen pohjalta. Tutkimuksessa samantyyppiseen käyttäytymiseen 
liittyvät vastaukset (4-10 kpl) yhdistettiin isommiksi kokonai-
suuksiksi, joita käytettiin varsinaisena tutkittavana ”ominai-
suutena” koirien välisiä perinnöllisiä eroja selvitettäessä.

Aggressiivisuutta kuvaavat ominaisuudet olivat: 
•	 toiseen koiraan kohdistuva aggressiivisuus tai pelko 

(DDAF)
•	 koiraan kohdistuva aggressiivisuus (DDA)
•	 koirien	väliset	muut	konfliktit	ja	kilpailutilanteet	(DR)
•	 vieraaseen ihmiseen kohdistuva aggressiivisuus (SDA) 
•	 omistajaan kohdistuva aggressiivisuus (ODA). 
Pelko-ominaisuudet jaoteltiin tutkimuksessa seuraavasti:  
•	 koiraan kohdistuva pelko (DDF) 
•	 vieraaseen kohdistuva pelko (SDF) 
•	 ei-sosiaalinen pelko (NSF). 

AggRESSIIVISUUS, 
PELKO JA SOSIAALISUUS 

ovat periytyviä ominaisuuksia koirilla
Koiran sosiaalisuutta kuvasivat ominaisuudet: 
•	 koiraan kohdistuva kiinnostus (DDI),
•	 vieraaseen ihmiseen kohdistuva kiinnostus (SDI), 
•	 kiinnostus leikkiä ihmisen kanssa (HDPI) 
•	 koulutettavuus (TRAIN).

Ominaisuuksien perinnöllisyyttä tutkittiin aineistosta, jossa 
oli kyselytulokset 3 128 koiralta 14 eri rodusta. Rotukohtaiset 
kyselytulosten määrät on esitetty taulukossa 1. Varsinaisten 
kyselytulosten lisäksi koirien rekisteröinti- ja sukulaisuustie-
dot saatiin käyttöön Ruotsin Kennelliitosta. Tuloksien käsit-
telyyn käytetyssä laskentamallissa otettiin huomioon koiran 
rotu, sukupuoli ja  ikä vastaamishetkellä. Niiden vaikutukset 
siis “korjattiin pois” tuloksista tilastollisen mallin avulla, jotta 
ominaisuuksien perinnöllinen tausta saatiin esille. 

Tutkimuksen tulosten perusteella selvimmät perinnölliset 
erot havaittiin koiran kiinnostukselle leikkiä ihmisen kanssa 
(periytymisaste 0,38). Ominaisuus kuvastaa kuinka innok-
kaasti koira leikkii tuttujen ja vieraiden ihmisten kanssa sekä 
esineillä. Myös muiden koiran sosiaalisuutta kuvaavien omi-
naisuuksien, kuten ihmisiä kohtaan osoitetun kiinnostuksen, 
toisiin koiriin kohdistuvan kiinnostuksen ja koulutettavuuden, 
suhteen havaittiin selkeitä perinnöllisiä eroja (periytymisasteet 
0,20 - 0,26). 

Tulokset olivat samansuuntaisia kuin aiemmissa vastaavissa 
käyttäytymistutkimuksissa. Kyselytutkimusten avulla pystytään 
siis kartoittamaan koirien välisiä arkielämän käyttäytymiseroja. 
Sosiaaliseen käytökseen liittyvät kysymykset olivat suoraviivai-
sia ja niihin oli helppo vastata. Se vähensi omistajien virheel-
lisiä tulkintoja koiran käyttäytymisestä. Kysymyksissä omista-
jien piti kuvailla kuinka usein koira käyttäytyi kysytyllä tavalla 
viisiportaisella asteikolla ”ei koskaan - aina”.

Aggressiivisuuteen ja pelkoon liittyvissä ominaisuuksissa 
ilmeni vähemmän perinnöllisiä eroja koirien välillä kuin sosi-
aalisuudessa. Kaikkein vähiten perinnöllisiä eroja löytyi omis-
tajaan kohdistuvassa aggressiossa. Se saattoi johtua siitä, että 
kysymysten avulla ei pystytty kuvaamaan riittävän hyvin tätä 
aggressiivisuuden muotoa tai ilmiön harvinaisuudesta tutki-
musaineistossa. Koirien rodusta ja käyttötarkoituksesta riip-
pumatta niiden jalostusohjelmissa on todennäköisesti ollut jo 
pitkään vahva valintapaine omistajaan kohdistuvaa aggressiota 
vastaan. Muiden aggressiivisuutta kuvaavien ominaisuuksien 
periytymisasteet olivat tässä tutkimuksessa kuitenkin kohta-
laisia, mikä tarkoittaa että aggressiivisten koirien käyttöä jalos-
tukseen on syytä välttää. 

Kaikki tutkimuksessa lasketut ominaisuuksien periytymis-
asteiden arvot on esitetty kuvassa 1. Periytymisaste on suhde-
luku, joka kuvaa kuinka suuri osuus koirien välillä ilmenevistä 
käyttäytymiseroista johtuu perinnöllisistä eroista, ja se vaihte-
lee välillä 0 - 1 (= 0 - 100%). Jos ominaisuuden periytymisaste 

teksti:  Riitta Kemppe ja Anna-Elisa Liinamo
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on yli 0,2 (eli yli 20% koirien välisistä eroista johtuu niiden 
perimästä), se katsotaan jo jalostuksen kannalta kohtalaisen 
helposti muokattavaksi ominaisuudeksi. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin lisäksi eri ominaisuuksien väli-
siä perinnöllisiä yhteyksiä laskemalla geneettiset korrelaatiot, 
joista osa on esitetty taulukossa 2. Korrelaatio kuvaa kuinka 
vahva ja minkä suuntainen yhteys kahden eri ominaisuuden 
välillä on, ja se voi vaihdella välillä -1 (erittäin vahva negatii-
vinen korrelaatio; kun yksi ominaisuus lisääntyy niin toinen 
vähentyy) ja +1 (erittäin vahva positiivinen korrelaatio; kun 
yksi ominaisuus lisääntyy niin toinenkin ominaisuus lisääntyy). 
Jos geneettinen korrelaatio on lähellä nollaa niin ominaisuuk-
sien välillä ei katsota olevan perinnöllistä yhteyttä, kun taas 
ominaisuuksiin katsotaan vaikuttavan pitkälti sama geneetti-
nen tausta, jos ominaisuuksien välinen geneettinen korrelaa-
tio on yli 0,70. 

Pelokkuutta ja aggressiivisuutta kuvaavien ominaisuuk-
sien välillä oli tutkimuksessa selvä samansuuntainen yhteys 
eli positiivinen geneettinen korrelaatio (ominaisuudesta riip-
puen välillä +0,22 - +0,96). Pelokkuus ja aggressiivisuus kul-
kivat siis ainakin tämän tutkimuksen aineistossa varsin pit-
kälti ”käsi kädessä”. Perinnölliset yhteydet erityyppisiä pelkoja 
kuvaavien ominaisuuksien välillä olivat huomattavasti vahvem-
mat kuin erityyppisiä aggressioita kuvaavien ominaisuuksien 
välillä (ihmisiin vs. koiriin kohdistunut pelko tai aggressio). 
Toisaalta pelon ja aggression väliset perinnölliset yhteydet oli-
vat voimakkaammat, jos ne kohdistuivat samaan kohteeseen eli 
molemmat joko ihmisiin tai koiriin. Tulokset viittaavat siihen, 
että pelokkuuden ja aggressiivisuuden takana on laajalti yhtei-
nen perinnöllinen tausta, mutta myös käytöksen laukaisevalla 
tekijällä on vaikutusta siihen kohdistuuko pelko tai aggressio 
lopulta enemmän ihmisiin ja/tai koiriin.

Sosiaalisuuteen liittyvät ominaisuudet olivat negatiivisesti 
korreloituneet aggressiivisuuden ja pelon kanssa, eli sosiaali-
silta taidoiltaan taitava koira ei yleensä ole aggressiivinen tai 
pelokas vieraita koiria tai ihmisiä kohtaan. Koiran ihmisiä ja 
toisia koiria kohtaan osoittaman kiinnostuksen välillä oli posi-
tiivinen korrelaatio, eli jos koira on kiinnostunut ihmisen seu-
rasta se on todennäköisemmin kiinnostunut myös toisista koi-
rista. Myös aiemmissa luonnetestituloksiin perustuneissa tut-
kimuksissa todettiin, että sosiaaliset ja rohkeat koirat osoitti-

Taulukko 1. Tutkimuksessa käytetyt rodut ja kyselytutkimukseen 
osallistuneiden koirien lukumäärä roduittain.

amerikanstaffordshirenterrieri 156 
australiankelpie  183 
australianpaimenkoira 293 
berninpaimenkoira  189 
bokseri 121 
chihuahua  137 
saksanpaimenkoira 353 
kultainennoutaja 361 
jackrussellinterrieri  108 
lagotto romagnolo 253 
novascotiannoutaja 257 
shetlanninlammaskoira 242 
rhodesiankoira 239 
rottweiler 236 

Yhteensä 3 128 

Kuva 1. Ominaisuuksien periytymisasteet. DDAF=koiraan kohdistuva ag-
gressiivisuus tai pelko; DDA=koiraan kohdistuva aggressiivisuus; DR= 
koirien väliset muut konfliktit ja kilpailutilanteet; SDA: vieraaseen ihmiseen 
kohdistuva aggressiivisuus; ODA= omistajaan kohdistuva aggressiivi-
suus; DDF: koiraan kohdistuva pelko; SDF=vieraaseen ihmiseen kohdis-
tuva pelko; NSF= ei-sosiaalinen pelko; DDI=koiraan kohdistuva kiinnos-
tus; SDI: vieraaseen kohdistuva kiinnostus; HDPI=kiinnostus leikkiä ihmi-
sen kanssa; TRAIN=koulutettavuus.

Figure 1. Heritability estimates for 12 behavior 
subscale scores for the breeds.

vat enemmän kiinnostusta vieraita ihmisiä kohtaan, kun taas 
vieraita ihmisiä kohtaan osoitettu pelko liittyi yleiseen arkuu-
teen ja/tai epäsosiaalisuuteen. 

Yhteenvetona tutkimuksen tekijät toteavat, että koirien 
jokapäiväisessä elämässä ilmenevillä aggressioon, pelkoon ja 
sosiaalisuuteen liittyvillä ominaisuuksilla on selvä perinnölli-
nen tausta, ja tämäntyyppisellä kyselytutkimuksella pystytään 
saamaan esille koirien väliset erot näissä ominaisuuksissa. 

Jutun pohjana käytetty tieteellinen artikkeli löytyy alku-
peräisenä versiona: H. Eken Asp, P. Arvelius, W.F. Fikse, K. 
Nilsson and E. Strandberg. Genetics of Aggression, Fear and 
Sociability in Everyday Life of Swedish Dogs. Proceedings of 
10th World Congress of Genetics Applied to Livestock Produc-
tion. Online: https://asas.org/docs/default-source/wcgalp-pos-
ters/795_paper_9513_manuscript_705_0.pdf?sfvrsn=2

MMM Riitta Kempe ja MMT, Dos. Anna-Elisa Liinamo
MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, 
Biometrinen genetiikka
etunimi.sukunimi@mtt.fi

Taulukko 2. Tutkittujen ominaisuuksien valise geneettiset korrelaatiot.

DDAF: Koiraan kohdistuva aggressiivisuus tai pelko; DDA: koiraan kohdis-
tuva aggressiivisuus; SDA: vieraaseen kohdistuva aggressiivisuus; DDF: 
koiraan kohdistuva pelko; SDF: vieraaseen kohdistuva pelko; DDI: koiraan 
kohdistuva kiinnostus; SDI: vieraaseen kohdistuva kiinnostus.

 DDA SDA DDF SDF DDI SDI
DDAF 0.96 0.38 0.87 0.57 -0.78 -0.50
DDA  0.43 0.68 0.44 -0.65 -0.45
SDA   0.22 0.53 -0.36 -0.65
DDF    0.79 -0.98 -0.61
SDF     -0.50 -0.93
DDI      0.51
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Tässä kiertävässä haastattelussa jokainen haastateltava pääsee itse 
valitsemaan seuraavan haastateltavan ja  kysymään häneltä jonkin 

valjakkourheiluaiheisen kysymyksen. 

Toimitus lähestyy seuraavaa haastateltavaa 
ennen seuraavan lehden julkaisemista.

Harrastajahaastattelussa 
rovaniemeläinen monitoimivaljakkourheilija

TUOMAS NOTKO

1. Olen Tuomas Notko, 16v, Rovaniemeltä.  

2. Meidän perheeseen hankittiin ensimmäinen siperianhusky 
2008. Kokeilinsen kanssa koirahiihtoa ja toisen koiran hankin-
nan jälkeen aloin ajaa reellä. Koiria hankittiin alun perin retkei-
lykäyttöön, mutta kilpaileminen vei mennessään. Ensimmäi-
nen kilpailu oli RoiCrossin 3km Pawtrekkerillä, yhdellä koiralla 
ja saappaat jalassa.  

3. Koirani ovat 8 siperianhuskya, jotka vetävät kaikki yhdessä 
mönkijää tai yksi kerrallaan koirahiihdossa. Treeneissä koirat 
tekevät kaikkea tuolta väliltä. Lisäksi ajelutan talvisin sukulai-
sia, tuttavia yms. Ja retkeilen kuuden koiran valjakolla. Puo-

1. Kuka olet?
2. Mistä valjakkourheiluharrastuksesi alkoi?
3. Paljonko sinulla on ollut koiria / mitä koiria 

sinulla on ollut, entä mitä tällä hetkellä?
4. Mikä on "suhteesi" VUL:n?
5. Mitä valjakkourheilu sinulle merkitsee?
6. Mitä lajeja/ millä tapaa olet valjakkourheilua 

harrastanut / missäluokissa olet kilpaillut?
7. Minkälaisia haasteita olet kohdannut 

valjakkourheilussa/harrastamisessa? 
8. Millaisia odotuksia sinulla on tulevalle 

kaudelle?
9. Kenestä haluaisit kuulla seuraavaksi, ja mitä 

erityistä haluaisit häneltä kysyä?
10. Haastajan asettama lisäkysymys.

Harrastajahaastattelun

kysymykset: let koirista eli Notkon Jenisei, -Konda, -Amur ja -Inguska ovat 
omia kasvatteja ja loput olen hankkinut pentuina. Paras koi-
rahiihto- ja johtajakoirani on tällä hetkellä 4,5-vuotias Vauh-
titassun Aihki.  

4. Suomen Valjakkourheilijoiden liitto hyväksyy koirat kar-
voihin katsomatta, järjestää kansainvälisiä kilpailuja ja antaa 
kilpailua varten usein 1000km autoilevan urheilijan osallis-
tua koiriensa kanssa useampaan sarjaan eri koirilla. Noista 
syistä monia epäkohtiakin omaava VUL on kuitenkin minulle 
mieluisin taho järjestämään valjakkourheilu-asiat Suomessa, 
kun vaihtoehtoina olisivat Kennelliitto ja Palveluskoiraliitto. 
VUL:lin epäkohtia ovat mm. nuorten kilpailukustannukset, 
tosissaan kilpailevien osallistuminen harrastussarjoihin, maa-
joukkueasu-asiat ja osan valjakkourheilusta luisuminen pois 
VUL:lilta. Tärkeintä on pitää VUL mahdollisimman suurena ja 
merkittävänä liittona Suomen valjakkourheilussa.  

5. Minulle valjakkourheilu ei ole laji, jota koirat harrastavat 
minun johdolla vaan se urheilua johon minä tarvitsen koiria. 
Kilpailen maastohiihdon lisäksi valjakkourheilussa, joka koi-
rien ja ihmisen yhteistyön takia hieno laji. Aion kilpailla valjak-
kourheilussa vielä pitkään, ja huskyjen tullessa vanhaksi han-
kin seisojan, jonka kanssa keskityn koirahiihtoon. Mielestäni 
on tärkeää saada mahdollisimman paljon uusia ihmisiä liikku-
maan valjaissa juoksevien koirien vetämänä tavalla tai toisella. 

6. Kilpailemiseni keskittyy neljän koiran sprinttiin, koirahiih-
toon ja kesällä Kickbike-luokkiin. Olen osallistunut yhden- ja 
kahden koiran kärry-luokkiin, koirahiihtoon, neljän koiran 
sprinttiin ja Kuusamo-sprintin epäviralliseen kuuden koiran 
sprinttiin. Syys-Jämillä aion osallistua ensimmäiseen koira-
juoksukilpailuun perinteisten Kickbike-luokkien lisäksi. Aion 
tulevina talvina osallistua johonkin keskipitkään valjakkoajo-
kilpailuun ennen nykyisten koirieni eläköitymistä.  
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7. 16-vuotiaan musherin suurin haaste valjakkourheilussa on 
tietysti äiti. Kyseisen henkilön takia kisamatkoilla joudutaan 
ilmaisen teltta-majoituksen sijaan vuokraamaan kallis mökki, 
mikä rajoittaa merkittävästi kisamatkojen määrää. Hänen 
kanssaan joutuu aina enemmän tai vähemmän riitelemään kai-
kista uusista koirien harjoittelumenetelmistä. Pääsääntöisesti 
kaikki uusi on kiellettyä, minkä vuoksi sen joutuu salaamaan. 
Kun selviää haasteista äitiin liittyen ja saa tästä mahdolliset 
hyödyt irti, niin kahdeksan koiran valjakon kouluttaminen ja 
hallinta ei tunnu enää minkään tason haasteelta edes kokonai-
suudessaan. Tästä syystä en osaa nimetä muita haasteita val-
jakkourheilusta, mutta tilanne lienee toinen kymmenen vuoden 
päästä, jolloin äitiä vastaava henkilö on oletettavasti vaimo tai 
VUL:lin silloinen puheenjohtaja.  

8. Tulevana talvena aion tehdä koirille suunnitelmallisem-
paa harjoittelua, kuin viime talvena. Se tarkoittaa raskaista ja 
hitaista harjoituksista vähitellen pitkiin ja nopeisiin kilpailu-
maisiin harjoituksiin siirtymistä syystalven kuluessa. Sulan 
maan kilpailujen: RoiCrossin ja Syys-Jämin jälkeen ensimmäi-
nen lumikilpailuni tulevalla kaudella on näillä näkymin Robur-
sprint Toivakassa. Siellä, mikäli asiat sujuvat kuten toissa tal-

Tammikuu 2014, Rovaniemi. 
Kärjessä reeltä päin katsottuna: vasemmalla Usvatanssin 

Gloria Svansson ”Ria”,  oikealla Vauhtitassun Aihki, 
pyöräparissa: vasemmalla Notkon Amur ja oikealla Notkon Konda.

vena, ajan sprintin nelosessa ja hiihdän yhden koiran koirahiih-
don. Kevään puolella ajan ja koirahiihdän niitä kilpailuja, joihin 
maastohiihdon ohella pääsen. Tarkoitus on päästä vihdoinkin 
ajamaan rekikoirien kilpailukoe ensi talvena.  

9. Seuraavaksi kirjoittajaksi haastan toisen junnun, joka on 
nuorempi ja aloittanut valjakkourheilun nuorempana kuin 
minä eli Jade Halmeen.  

10. Nuorten ikärajat muuttuivat edellisessä IFSS:n kokouk-
sessa. Mitkä sinun mielestäsi olisivat parhaat ikärajat nuorille 
kuhunkin sarjaan? Entä mikä ikäraja on nyt väistyvissä sään-
nöissä ollut huonoin, Jade Halme?
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tapahtumakalenteri syksy 2014

20.9.  RoiCross, Rovaniemi, RPKK
21.9.  Kajaaninrossit, Kajaani, KPKY
4.10.  Ohkolan syysajot 2014, Mäntsälä, L-SVU
11.10.  ALMA Off Snow, Ylikiiminki, ALMA
18. – 19.10.  Sulanmaan SM-Jämi, Jämijärvi, L-SVU
1.11. – 2.11.  Arctic Trophy II, Kouvola, AVEK

20.9. RoiCross, 
Rovaniemi, RPKK

Tuomari: Kauko Ruokolainen   
Säännöt: IFSS/VUL kansalliset

Järjestäjä: RPKK
Kisapäällikkö & ratamestari: Niina Konttaniemi, 0405390372, niina.konttaniemi@vul.fi

Luokat: DCM/W 4,5 km, DCM/WJ 3 km, koirajuoksun harrastussarja 3 km (isot ja pienet koirat palkitaan erikseen, 
koirien koot yli ja alle 43cm), DBM/W 4,5 km, DBM/WJ 3 km, koirapyöräilyn harrastussarja 3 km, DS1 4,5 km, 

DS1J 3 km, DS1 harrastussarja 3 km. Miehet ja naiset samassa sarjassa.

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

Ilmoittautumiset: Ilmoittautumiset 14.9.2014 mennessä: niina.konttaniemi@vul.fi
Hinta: Kilpailuluokat 20 €, harrastus 10 € (lisenssittömät 10 € enemmän). Jälki-ilmoittautuneilta peritään 10 € 
enemmän. Harrastussarjaan voi ilmoittautua myös kilpailupäivänä. Maksukuitti ilmon mukaan. Pohjolan Osuus-

pankki 564002-4151071, viite 56999

Muuta: Kilpailut pidetään Rovaniemellä Pöyliövaaran hiihtolatupohjalla. Ajo-ohjeeet toimitetaan kisakirjeessä 
kilpailijoille tai pyydettäessä sähköpostiin. 
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1.11. – 2.11. Arctic Trophy II, 
Kouvola, AVEK

Tuomari: Kari Tolkkila  
Säännöt: IFSS/VUL kansalliset

Järjestäjä: AVEK
Kisapäällikkö & ratamestari: Pekka Mertala, 050 9192 677

Luokat: DR4,DS2,DS1,DS1J, DBM, DBW, DBMJ, DBWJ, DCM, DCW, DCMJ, DCWJ, sekä DS1- harrasteluokka
Matka 2 x 5 km, juniorit, ja harrasteluokat 2 x 4 km

Aikataulu: toimisto aukeaa klo 08:45, ajajien kokous klo 10:00, ensimmäinen startti & luokka klo 11:01.
Ilmoittautumiset: Ilmoittautumiset 19.10.2014 mennessä. Ilmoittautuminen nettilomakkeella, osoitteessa 

www.vetokoirat.com ilmoittautuminen aukeaa 15.09.2014 
Ilmoittautuminen on voimassa, kun maksu on suoritettu.

Hinta: Pyörä, ja kärryluokat 27 €
Juoksu-, juniori-, & harrasteluokat 17 €

Juoksu, ja harrasteluokan lisennsittömät kilpailijat kilpailukohtainenvakuutus +10 €

Pankkitiedot:  Arktiset Vetokoirat ry. FI80 5490 0720 1036 50 (BIC:OKOYFIHH)
Viestikentään kilpailijan nimi/luokka

Muuta: Paikalla puffetti

11.10. ALMA Off Snow, 
Ylikiiminki, ALMA

Tuomari: Hannu Miettinen  
Säännöt: IFSS/VUL kansalliset

Järjestäjä: ALMA
Kisapäällikkö & ratamestari: Mikko Vähä gsm: 050-5877838 e-mail: attenmuts@gmail.com

Luokat: 1-koiran kärryluokka (DS1) 3,6 km, 1-koiran kärryluokka junioreille (DS1J) n. 2 km, 
2-koiran kärryluokka (DS2) 3,6 km, 4-koiran kärryluokka (DR4) 2 x 3,6 km, luokassa DR4 kilpailukoe (REK), 

koirajuoksu naiset / miehet (DCW / DCM) 3,6 km, koirajuoksu tytöt / pojat (DCWJ / DCMJ) n. 2 km, 
koirajuoksun harrastussarja n. 2 km, 1-koiran kärryluokka harrastussarja n. 2 km

Aikataulu: toimisto aukeaa klo 8.30, ajajien kokous klo 10.00, ensimmäinen startti & luokka klo 11.00.

Ilmoittautumiset: Ilmoittautumiset 5.10.2014 mennessä: Reima Saapunki, 040-8031232 
saapunkiteam@elisanet.fi

Hinta: Koirajuoksu, harrastussarjat ja junioreiden DS1J 20 €, Viralliset kärryluokat DS1, DS2, DR4 30 €, DR4 + 
kilpailukoe 40 €. Maksukuitti ilmoittautumiseen mukaan.

Pankkitiedot: IBAN: FI28 8000 1970 0760 80 BIC: DABAFIHH Viite: 50500

Muuta: Ajo-ohjeet: Ylikiimingin keskustasta käännytään Puolangantielle (tie nro 836). Pylkönaho on noin 1km 
päässä tien oikealla puolella. Majoitusvaraukset: Reima Saapunki 040-8031232, saapunkiteam@elisanet.fi

Mikäli kilpailuluokassa on vähemmän kuin 5 osallistujaa, luokkia voidaan yhdistää. Jokaisella kilpailijalla on oltava 
käytössään oma kärry, tms. Lähtöjärjestystä ei tulla muuttelemaan yhteisten kärryjen takia. Kilpailupaikalla kahvio. 

Varaa käteistä mukaan.
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teksti   ADO Aija Mäkiaho, ADO Virve Kaivola

KAJAANINROSSIT 21.9.2014
Paikka Kajaani, Vimpelin urheilu- ja kuntoilukeskus. Kuntokatu, 87100 Kajaani. 
http://www.kajaani.fi/Palvelut/Liikunta-uudet-sivut/Ulkoliikuntapaikat/Vimpelin-urheilukeskus/

Luokat:
KOIRAJUOKSU (DCM/DCW, DCMJ/DCWJ)
Miehet/ Naiset   Matka 4,2 km, kilpasarja
Pojat/ Tytöt 14-16 v.   Matka n.2 km, kilpasarja
Harrastussarja   Matka n.2 km

KOIRAPYÖRÄILY (DBM/BW, DBMJ/BWJ)
1:n koiran
Miehet/ Naiset   Matka 4,2 km, kilpasarja
Pojat/ Tytöt 14-16 v.   Matka n.2 km, kilpasarja
Harrastussarja   Matka n.2 km

KÄRRYLUOKAT (DR, Dog Roller, DS1, DS1J, DS2, DS2J)
1:n koiran kärryluokka  Matka 4,2 km, kilpasarja
1:n koiran kärryluokka 14-16 v. Matka n.2 km, kilpasarja
1:n koiran harrastussarja  Matka n.2  km

2:n koiran kärryluokka  Matka 4,2 km, kilpasarja
2:n koiran kärryluokka 14-16 v. Matka n.2 km, kilpasarja
2:n koiran harrastussarja  Matka n.2 km

Kisojen tuomari on Eeva Äijälä. Kisakanslia aukeaa klo 10.00. Rataselostus klo 11.00. Ensimmäinen lähtö 
on klo 12.00

Ilmoittautumiset:
Niina Kilponen/ 044 284 8162. Ilmoittautumiset sähköpostiin tai postitse:

niinan.meili@gmail.com
Laakajärventie 208
74390 Laakajärvi.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 14.9.2014

Osanottomaksu:
Kilpailuluokat 20,00 €, harrastusluokat lisenssin haltijoille 10,00 €
Harrastusluokka + kertalisenssi 20,00 €
Jälki-ilmoittautuneilta peritään osanottomaksu +10,00 €
Maksukuitti ilmoituksen mukaan.

Pankkitiedot: FI41 3636 3003 5319 36. Käytäthän ystävällisesti viitettä 63678

HARRASTUSLUOKKAAN VOI ILMOITTAUTUA MYÖS KISAPÄIVÄN AAMUNA.

Järjestäjänä Kainuun Palveluskoirayhdistys ry
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VALJAKKOLAJIEN PERHELEIRI 
METSÄKARTANOLLA 26.-28.9.2014 

 
Leirin ohjelmassa ”reeniä” ja rentoa yhdessäoloa lapsille ja aikuisille. 

Lajeina kickbike, koirajuoksu, miten valmistaudutaan talveen jne… 

VIELÄ EHTII ILMOITTAUTUA !!!!!!!! 

Varusteita voi leirillä lainata ja kokeilla.  Mukaan myös sisäliikuntavarusteet. 

Lajitreenien vetäjinä mm. Vesa-Pekka Jurvelin, Kati Mansikkasalo-Jurvelin ja Kai Immonen 

Salitreenit: Mikko Pirinen ja Erika Ahola 

Leirin järjestäjänä SIMPEK / VUL . 

Leirillä myynnissä varusteita www.kainpo.com  

Leirille ilmoittautumiset: tero.makinen65@gmail.com 
Lisätietoa leiristä: Tero Mäkinen 0400 470580 

Majoitusvaraukset: Metsäkartano 040 8396350 
Majoitus JUSTEERI / SIRMAKKA  

49 € / aikuinen 
Lapset 4-14v -50% 

Liinavaatesetti 5 € / hlö 
Aamiainen 8,50 €/ aikuinen 

Lounas 11 € / aikuinen 
Päivällinen 16,5 
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 Luokat:
 DR8, DR6, DR4, DR4J*, DS2, DS1, DS1J* &      

1-2 koiran harrastuskärryluokka 4,1 km
 DBM, DBW, DBMJ* ja DBWJ* 4,1 km
 DCM ja DCW 4,1 km
 DCMJ*, DCWJ* ja  koirajuoksun 

harrastusluokka 2,4 km 

 Ilmoittautuminen:
Nettilomakkeella 21.9 mennessä
http://l-svu.fi/tapahtumat/OHKOLA/ilmo.htm
Osallistumismaksu tulee olla maksettuna
viimeistään 21.9. Maksamattomat 
ilmoittautumiset poistetaan.
Jälki-ilmoittautuminen 10 € korotetulla 
osallistumismaksulla 28.9 asti.

Kilpailupaikka: Rauhalantie 50, Ohkola, Mäntsälä

 Aikataulu:
 Kilpailutoimisto auki klo 8:00 - 9:45
 Rataselostus klo 9:00
 Ensimmäinen lähtö klo 10:01
 Luokkakohtaiset lähtöajat ilmoitetaan 

paria päivää ennen kilpailua netissä

 Osallistumismaksu:
 Pyörä- & kärryluokat 30 €
 Juoksu-, juniori- & harrastusluokat 20 €
 Juoksu- ja harrastusluokissa ilman lisenssiä 

kilpailevien kilpailukohtainen vakuutus + 10 €
Maksetaan tilille:
Länsi-Suomen Valjakkourheilijat
Nordea FI16 2159 1800 0120 75 Viite: 04103

www.l-svu.fi

Tervetuloa kisaamaan maailman parhaille radoille!

Ohkolan Syysajot   4.10.2014, Mäntsälä

 SM-luokat:
 DR8 & DR6 2 x 6,0 km (LA & SU)
 DBM & DBW 2 x 6,0 km (LA & SU)
 DBMJ & DBWJ 2 x 4,2 km (LA & SU)*
 DR4, DS2 & DS1 2 x 4,2 km (LA & SU)
 DR4J & DS1J 2 x 4,2 km (LA & SU)*
 DCM & DCW 4,2 km (LA)
 DCMV & DCWV 4,2 km (LA)*
 DCMJ & DCWJ 3,3 km (LA)*
 DCR 3 x 2,0 km (SU)

(3 juoksuosuutta)
 Harrastusluokat:

 1-2 koiran kärryluokka 4,2 km (LA)
 DCH 3,3 km (LA)

 Ilmoittautuminen:
Nettilomakkeella 5.10 mennessä
http://l-svu.fi/tapahtumat/JAMI/ilmo.htm
Osallistumismaksu tulee olla maksettuna
viimeistään 5.10. Maksamattomat 
ilmoittautumiset poistetaan.
Jälki-ilmoittautuminen 10 € korotetulla 
osallistumismaksulla 12.10 asti.

Kilpailupaikka: Jämin lentokentän takana 
Lähin osoite: Sormelantie 100, Jämijärvi

 Aikataulu:
 Kilpailutoimisto auki pe 19:00 - 20:00,             

la 8:00 - 9:45
 Rataselostus: 9:00 (pakollinen SM-luokissa)
 Ensimmäinen lähtö: 10:01
 Luokkakohtaiset lähtöajat ilmoitetaan       

paria päivää ennen kilpailua netissä

 Osallistumismaksu
 Pyörä- & kärryluokat 35 €
 Juoksuluokat 25 €
 Juniori- & harrastusluokat 15 €
 Viesti 60 €
 Juoksu- ja harrastusluokissa ilman lisenssiä 

kilpailevien kilpailukohtainen vakuutus + 10 €
Maksetaan tilille: 
Länsi-Suomen Valjakkourheilijat
Nordea FI16 2159 1800 0120 75 Viite: 18102

Majoitusvaraukset: www.jami.fi
Lisätietoja: www.l-svu.fi ja www.vul.fi
Timo Mäkiaho 040 553 7021

Jämi-SM 2014 18-19.10.2014
Jämijärvi

* Junioriluokat 1994-2000 syntyneille, 
veteraaniluokat  ennen 1974 syntyneille

* Junioriluokat 1994-2000 syntyneille
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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

tulospörssi
4.5.2014 XII Kaukjärvenkierros, Tammela, SiSuVa

Canicross Juniorit N 4 km
Kilpailija Aika
1. Ripsa Järvi, Loimaa 13.28,0
2. Vera Ignatius, TWD 13.45,6      

Canicross Harrastesarja 4 km
Kilpailija Aika
1. Ari Niinimäki, Suomen Beauceron 12.37,5
2. Krista Liikanen, VAU 14.46,3      
3. Mia Hyttinen, Lahti 14.47,8       
4. Jaana Kujanpää, Hämeenlinna 17.56,8      

Canicross Naiset 14 km
Kilpailija Aika
1. Minna Maasilta, Runner 56.26,5
2. Hanna Kaipiainen, KVKS 56.32,8      
3. Mira Eerola, Helsinki 1.03.57,6      
4. Anne Kiijärvi, SHS 1.06.57,9      
5. Suvi Romppanen, Lappeenranta 1.14.11,1      
6. Päivi Rinne, Pori 1.34.52,8      

Canicross Miehet 14 km
Kilpailija Aika
1. Jukka Stenholm, Lieto 1.04.01,3
2. Edgar Malkus, Tampere 1.05.48,8      
3. Olavi Veltheim, Helsinki 1.13.53,1      

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 / DCV Koirajuoksu miehet / naiset
DCMJ / DCVJ Koirajuoksu nuoret miehet /naiset
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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: 050 572 6493
kkt@alaskanmalamuutti.net

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

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

Etelä-Hämeen Koirakerho ry
Puh: 040 571 8063
jennityryla@gmail.com

Hakunilan Seudun Koiraharrastajat ry
vetourheilu@hskh.net

Heinolan Palvelus- ja Seurakoira ry
Puh: 050 573 4078
anne.makimaa@tintti.net

Helsingin Vetokoirakerho ry
Puh: 040 307 6606
sari.hikman@kalevalakoru.fi

Hyvinkään Käyttökoirat ry
Puh: 040 567 7039
ria.hursti@hotmail.com

Hämeenlinnan Kennelkerho ry
Puh: 050 323 9545
hml.kennelkerho@gmail.com

Hämeenlinnan Seudun Vesipelastus-
koirat ry
Puh: 050 581 3235
haanpaa.lea@gmail.com

Iisalmen Seudun Käyttö- ja Seurakoi-
rayhdistys
Puh: 050 353 0872
heikki.hiltunen@elisanet.fi

Imatran Palveluskoirayhdistys ry
Puh: 0400 250 340
sannarasimus@gmail.com

Joensuun Seudun Palveluskoirayh-
distys ry
rahastonhoitaja@josepa.fi

Kainuun Palveluskoirayhdistys ry
Puh: 040 591 5334

Kannuksen Koiruudet ry
Puh: 044 725 0652
piritta.parssinen@kpedu.fi

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

Keravan Koiraharrastajat ry
Puh: 045 863 2003
jukinboxi@elisanet.fi

Keski-Suomen Palveluskoirayhdis-
tys ry
Puh: 040 717 8834
rantala.marja@elisanet.fi

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

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

Kymen Vetokoiraseura ry
Puh: 040 751 7038
marja.kokkola@cgi.com

Lieksan Palveluskoirakerho ry
Puh: 040 573 7734
rahastonhoitaja@palveluskoira.com

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
ppurra@gmail.com

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

Siilinjärven-Maaningan Pelastuskoi-
rat ry
Puh: 0400 470 580
tero.makinen65@gmail.com

Sisä-Suomen Valjakkourheilijat ry
Puh: 050 347 8356
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
Puh: 040 718 7999
vetourheilu@gmail.com

vul:N jäsenseurat

Sihteeri
Niina Konttaniemi, varasihteeri Kaisu Sal-
minen

Lasten ja nuorten liikunta 
Kurt Köcher (pj.), Vesa Myller

Aikuis- ja harrasteliikunta
Markku Haliseva (pj.), Harri Hatunen, 
Valtteri Turkka

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 

Kehittämistoiminta
Markku Haliseva (pj.)

Viestintä
Niina Konttaniemi (lehti+sihteeri+netti), 
Jari Kokko (webmaster)

Talous, yhteistyökumppanit ja 
edustusjohtaminen
PJ, VPJ, taloudenhoitaja: Kaisu Salmi-
nen, myyntineuvottelija: Ville Halme

Markku Haliseva (valjakkohiihto)
Kankaanpääntie 7 B 7, 
40270 PALOKKA
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

Kilpailu ja huippu-urheilu
Ville Halme (pj.), Kaisu Salminen, Teemu 
Kaivola, Vesa-Pekka Jurvelin, Riitta 
Kempe, Susanna Bürkland

Tuomaritoiminta
Timo Mäkiaho (pj.), Valtteri Turkka

PR-toiminta
Juha Romppanen (pj.), Saija Tenhunen

Antidopingtoiminta
Juha Romppanen (pj.), Aija Mäkiaho 
(hall. ulkopuolelta)

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITON HALLITUS

TOIMIKUNNAT

Suomen Collieyhdistys ry
Puh: 040 578 9569
akuisma61@gmail.com

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

Suomen Irlanninterrierit ry

Suomen Poliisikoirayhdistys ry
raimo.huhtanen@poliisi.fi 

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

Team Working Dogs ry

Tornion Palveluskoirakerho ry

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: 040 588 339
marij.kaari@gmail.com

Vaasan Seudun Palveluskoiraharras-
tajat 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
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VUL:n tarvikevälityksestä on saatavilla monipuolinen valikoima valjakkourheilussa tarvittavaa 
välineistöä sekä koiran ruokintaan ja hyvinvointiin liittyviä tuotteita.

Ostamalla liiton myymiä tuotteita tuet liiton ja sen jäsenseurojen toimintaa ja edistät lajimme näkyvyyttä.

t o i m i t u s e h d o t : Toimitusaika on maksimissaan kaksi viikkoa tilauksesta. Vastaanottaja maksaa postimaksun. 
Tavara toimitetaan varastoinventaarion mukaan, oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään. Tavarat toimitetaan postitse tai ne voi noutaa joidenkin 

valjakkourheilutapahtumien yhteydessä. Mikäli noudat tavarat itse, mainitse tilauksen yhteydessä koska ja mistä haluat tavarasi noutaa. 

t a r v i k e v ä l i t ä j ä n  y h t e y s t i e d o t :  Laura Silvan-Haliseva puh. 0400 940 608, email: tarvikevalitys@vul.fi

Hihamerkki 
koko 6 x 6 cm 

5 €

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  -  postimyynti

Sledgedog Sport 
Finland PIPO
Värivaihtoehdot: 
sininen/valkoinen 

13€

Sledgedog Sport 
Finland T-PAITA

Värivaihtoehdot: 
sininen

Koot: S-XL 15€

Sledgedog 
Sport Finland 
TUUBIHUIVI
Värivaihtoehdot: 

valkoinen 

9€

NON-STOP FREE MOTION -VALJAS 
Nämä valjaat on suunniteltu siten, että koira kykenee ve-
täessään hengittämään vapaasti. Vetopiste sijaitsee siten 
että koiralla on maksimaalinen vapaus ja voima joka as-
keleella. Valjaat on suunniteltu erityisesti hiihtoon ja juok-
semiseen, joissa veto tulee ylempää, kuin valjakkoajossa. 
Monipuolisten säätöjen ansiosta valjaat on helppo säätää 
sopimaan lähes kaiken mallisille koirille. 

•  Varastossa kokoja 6,7 ja 8, 
 mutta kaikkia kokoja 
 on tarvittaessa saatavilla. 
•  Hinta: 65 €

ZERO DC SHORT-VALJAS
Short on täysin uudentyyppinen ja vallankumouksellinen val-
jas. Siinä yhdistyy ultra kevyet ja korkean teknologian materi-
aalit, sekä patentoitu suunnittelu ja istuvuus. Short on suunni-
teltu niin, että veto kohdistuu pääosin koiran yläselkään. Short 
soveltuu erinomaisesti alaselän ongelmista kärsiville koirille 
sekä lyhytselkäisille koirille, koska se ei kuormita alaselkää. 
Short-valjaat sopivat erityisen hyvin myös syvärintaisille koiril-
le. Short käy myös vetourheiluun, varsinkin pyöräilyyn missä 
vetopiste on melko korkealla. Short valjaat antavat koirallesi 
koiran ansaitseman huippulaadukkaan tuen, ennennäkemät-
tömän mukavuuden ja täydellisen suojan. Short on loistava 
valjas, minkä kanssa koirasi nauttii liikkumisesta. 

NON-STOP COMFORT BELT 
-VETOVYÖ 
Perinteisillä vöillä on taipumus liukua ylös ja 
alas vyötäröltä, joka on suhteellisen epämuka-
vaa ja aiheuttaa jatkuvaa kuormitusta selälle. 
Tämä kuormitus saattaa johtaa vakaviinkin sel-
käongelmiin. Tämän kokemuksen perusteella 
olemme kehittäneet uuden mallin. Comfort vyö 
jakaa vedon tasaisemmin ja se pysyy paikallaan 
erinomaisesti jolloin koiran vetäminen ei aiheuta 
ongelmia selälle. Saatavana yhdessä koossa. 
Monipuolisten säätöjen ansiosta se sopii lähes 
kaiken-kokoisille ihmisille. 

• Hinta: 55 € 

NON-STOP VETONARU 2 M 
(CANICROSS) JA NON-STOP 
VETONARU 3 M (HIIHTO) 
Liina on kehitetty täyttämään ammatti-
maisten kilpailijoiden toiveet ja kilpailujen 
säädökset, esimerkiksi lukko on kilpailuissa 
hyväksytty messinkinen pistoolilukko. Alaosa 
on tehty polypropyleenistä joten se ei vahin-
goita koiraa vaikka liina pääsisi irti. 

• Hinta: 28 €

FITDOG ENERGY & REHYDRATE
-JUOMAJAUHE 600 G 
Onko koirasi huono juomaan? Oletko huolissasi sen nestetasapainosta ra-
situksen aikana ja kuumina päivinä? Harrastatko lajeja, joissa koira tarvitsee 
energiaa, muttet kuitenkaan pysty antamaan sille kiinteää ruokaa ennen 
suoritusta? FitDog Energy on kehitetty juuri näihin tarpeisiin. 
Tuotteessa on yli 50 % rasvaa, joka on helposti hyödynnettävää energiaa koi-
ralle. Sisältää myös nopeasti imeytyviä hiilihydraatteja sekä proteiinia, joka 
täydentää elimistön valkuaisvarastoja. Tuote sekoitetaan veteen ja se sopii 
hyvin tilanteisiin, joissa koiralle ei voi antaa kiinteää ruokaa mutta sen tulisi 
kuitenkin saada riittävästi energiaa ja nestettä suoritusta varten. 
Rasvainen jauhe ei liukene kovin hyvin veteen, joten sekoita jauhe voimak-
kaasti ravistamalla pullossa. Valmis juoma on hieman puuromaista ja mais-
tuu yleensä erittäin hyvin nirsoillekin koirille. 
• Hinta 32,60 € 

FITDOG RECOVERY-JUOMAJAUHE 600 G 
Tuote on Suomessa kehitetty ja valmistettu lisäravinne koirien rasituksen 
jälkeiseen palautumiseen. Mihin palautusjuomaa tarvitaan? 
Aktiivisesti liikkuvien koirien ravintoaineiden tarpeet ovat ainutlaatuiset, koska 
ne joutuvat työtehtävissä, harjoituksissa ja kilpailutilanteissa sekä psyykkisen 
että fyysisen stressin kuormittamaksi. Rasitukseen joutuvien koirien ravitse-
muksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota mm. stressin ja rasitusvammojen 
ehkäisyyn, vastustuskyvyn ylläpitämiseen ja rasituksesta palautumiseen. 
Erilaiset lisäravinteet toimivat koiran perusravitsemuksen tukena ja tukevat 
koiran aktiivista liikkumista, suorituskykyä ja rasituksesta palautumista. 
Rankan suorituksen seurauksena koiran energiavarastot tyhjentyvät, keho 
väsyy ja nestetasapaino kärsii. Rasituksen jälkeen alkaa välittömästi palau-
tumisvaihe, jonka aikana elimistön energiavarastot ja nestetasapaino pitää 
taas saattaa normaaliin tilaan. FitDog Recovery tukee palautumisprosessia 
merkittävästi. 
• Hinta: 29,50 € 

•  saatavilla olevat 
 koot: SX-XXXL 
•  värivalikoima vaihtelee; 
 kysy haluamaasi 
 väriä! 
•  hinta 38 € 



INNOVAATIOITA TARKIMMAN MAHDOLLISEN RAVITSEMUKSEN PUOLESTA

Health Nutrition - terveellistä ravitsemusta läpi elämän
Royal Canin -ruokavaliot tarjoavat tarkinta mahdollista ravintoa 
kissoille ja koirille. Tuotevalikoimat kattavat lemmikkisi ravin-
non tarpeen kaikissa elämänvaiheissa, huomioiden sen iän, koon, 
elämäntavan ja erityistarpeet. Tuotteiden kehityksestä vastaavat 
ravitsemusasiantuntijat ja eläinlääkärit yhdessä koirien ja kissojen 
kasvattajien kanssa, taustallaan yrityksen yli 40-vuotinen asiantun-
tijuus ja kattava tieteellinen tutkimus.

Lähtökohtana ravintoaineet
Ravitsemuksellisesti tasapainoisen ruoan valmistaminen on kuin 
kokoaisi suurta palapeliä, joka sisältää oikeassa suhteessa  kaikki 
eläimelle välttämättömät ravintoaineet. Ohjeena palapelin kokoa-
miselle toimii tieto koirien ja kissojen ravitsemuksellisista tarpeis-
ta. Tarkkaan valikoidut, erinomaisen hyvin sulavat raaka-aineet 
puolestaan varmistavat ravintoaineiden tehokkaan imeytymisen. 
Royal Canin  –ruokavalioiden yksilöllisesti räätälöity ravintoaine-
koostumus ja  tutkitusti erinomainen sulavuus varmistavat lemmik-
kisi hyvinvoinnin läpi elämän.

Royal Canin Klubi on tarkoitettu kaikille kissan- ja koiranomistajille,
jotka ovat kiinnostuneita lemmikkinsä hyvinvoinnista ja terveydestä.

 ja tilaa uutiskirje!
Liity Royal Canin KLUBIIN

Klubin jäsenenä saat:
• tutkittua tietoa kissan ja koiran
   ravitsemuksesta
• tuoreimman tiedon uutuuksista
• ennakkotietoa tulevista kampanjoista ja tapahtumista
• kohdistettuja tarjouksia
• mahdollisuuden osallistua
   kilpailuihin ja arvontoihin
• liittymislahjaksi etukupongin!

Liity tästä tai käy osoitteessa
www.royalcanin.fi
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