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Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry 

 

Vuosikokous 2013    Pöytäkirja 

 

Aika: Sunnuntai 26.5.2013 
 valtakirjojen tarkastus klo 11.00, kokous klo 12.00 
Paikka: Jämi Areenan kokoustila, Jämintie 655, Jämijärvi.                       
 
Läsnä: Liitteen 1 mukainen osallistujalista 
 
 
 
 
 
1  Kokouksen avaus 
Samuli Nissinen avasi kokouksen klo 12.03. 
 
 
2  Kokouksen järjestäytyminen 

 
2.1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan 
tarkastajaa ja ääntenlaskijaa. 
 
Puheenjohtajaksi valittiin Olli Kolari ja sihteeriksi Niina Konttaniemi. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Panu Korva ja Emmi 
Vilokkinen. 

 
2.2 Todetaan läsnäolijat ja äänimäärät. 
 
Kokouksessa läsnä 11 seuraa, joilla yhteensä 50 ääntä. Yksi seura saapui 
paikalle myöhässä ja näin ollen äänimäärä nousi 54 ääneen. 
 



 

 
Alaskanmalamuuttiyhdistys ry   8 ääntä  
Carelian EastPoint ry    4 ääntä  
Hakunilan Seudun Koiraharrastajat ry   4 ääntä 
Kemin Seura- ja Palveluskoirakerho ry   3 ääntä  
Kuopion Palvelus- ja Seurakoiraharrastajat ry  4 ääntä  
Länsi-Suomen Valjakkourheilijat ry   5 ääntä  
Oulun Palveluskoirayhdistys ry   3 ääntä 
Ounasjokilaakson Kennelkerho ry   2 ääntä  
Rovaniemen Palveluskoirakerho ry   4 ääntä  
Siilinjärven-Maaningan Pelastuskoirat ry   2 ääntä  
Sisä-Suomen Valjakkourheilijat ry   3 ääntä  
Suomalainen Siperianhusky Seura ry   13 ääntä  

 
 
3  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Liiton säännöissä mainitaan, että sääntömääräinen kokous on laillinen, kun kutsu 
kokoukseen on lähetetty kirjeitse jäsenille vähintään neljätoista (14) päivää ennen 
kokousta liiton jäsenluettelossa olevilla osoitteilla. Esityslista on liitettävä kutsuun. 
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.   
 
 
4  Vuoden 2012 vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien 
kertomuksen esitteleminen 
Liiton puheenjohtaja Samuli Nissinen esitteli vuoden 2012 vuosikertomuksen  
(Liite 2). 
Liiton puheenjohtaja Samuli Nissinen esitteli vuoden 2012 tilinpäätöksen (Liite 3). 
Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen (Liite 4). 
 
Päätösesitys: Vuosikertomuksen kohdasta 5.2 puuttui SM-kilpailujen mitalisteja ja 
DID-lisenssimäärät tarkastettiin..  
Hyväksytään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus.  
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
  
 
5  Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 
ja muille tilivelvollisille 
 
Päätösesitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja 
muille tilivelvollisille.  
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
 



 

 
6  Vuoden 2014 jäsenmaksujen ja kilpailulisenssien vahvistaminen sekä liiton 
toimihenkilöiden kulukorvausten vahvistaminen 

 
6.1 Hallitus esittää, että vuoden 2014 perusjäsenmaksu on 60 €, minkä lisäksi 
seura maksaa jokaisesta lisenssiurheilijasta 5 €. Jäsenmaksun suuruus on 
korkeintaan 300 €. 
 
Päätös: Hallituksen esitys hyväksyttiin. 
 
6.2 Hallitus esittää, että lisenssit ja niiden maksut pidetään ennallaan kaudella 
2013 - 2014. Lajilisenssin hinta 58,00 €. Lajilisenssin hinta ilman vakuutusta 
40,00 €. Vakuutuksen osuus lajilisenssin hinnasta on 18,30 € 
vakuutuskaudella 1.9.2013 - 31.8.2014.  
Harrastuslisenssin hinta 40,00 €. Harrastuslisenssin hinta ilman vakuutusta 
22,00 €. Vakuutuksen osuus harrastuslisenssin hinnasta on 18,30 € 
vakuutuskaudella 1.9.2013 - 31.8.2014.  
Mikäli vakuutusyhtiö korottaa kauden 2013 - 2014 vakuutusmaksuja, vastaava 
korotus siirretään lisenssihintoihin. 
 
Päätös: Hallituksen esitys hyväksyttiin. 

 
6.3 Hallitus esittää, että liiton toimihenkilöiden ja SM-kilpailutuomareiden 
matkakulukorvauksia nostetaan 0,05 €/km (aiemmin 0,22 €/km). Korvaus 
molemmille on 0,27 €/km. 

 
Aikaisemmin SLU:n hallitus on päättänyt henkilökuntansa ja 
luottamusmiestensä matkakustannusten korvauksista ja suosittanut niiden 
noudattamista myös jäsenjärjestöissään. 

 
Uuden liikuntajärjestön hallitus on kokouksessaan 20.11.2012 päättänyt 
henkilökuntansa ja luottamusmiestensä matkakustannusten korvauksista 
vuonna 2013. Uusi liikuntajärjestö noudattaa valtion matkustussääntöä. SLU:n 
henkilökunnan osalta noudattamaa pari-kolme senttiä pienempää 
kilometrikorvausta ei ole. Luottamusmiesten osalta päätös oli, että 
kilometrikorvaus on 0,27 €/km. 

 
Uuden liikuntajärjestön hallitus suosittaa em. käytäntöä noudatettavaksi myös 
muissa liikunta- ja urheilujärjestöissä. 

 
Päätös: Hallituksen esitys hyväksyttiin. 

 



 

 
7  Vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja talousarvio 
 
Puheenjohtaja kävi läpi hallituksen laatiman toimintasuunnitelman ja talousarvion 
vuodelle 2014 (Liite 5).  
 
Päätösesitys: Talousarvion kohtaan Aikuis- ja harrasteliikunta lisättiin kohta, jossa 
nettisivuille lisätään kohta seura-avustusten hakemisen ohjeistamiseksi. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
 
 
8  Liiton puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 
 
Päätösesitys: Liiton puheenjohtajaksi ei ollut ehdokkaita, joten liiton puheenjohtajaa 
ja varapuheenjohtajaa ei voitu valita. Vanha hallitus jatkaa toimintaansa 
toimitusministeriönä siihen saakka kunnes järjestetään ylimääräinen liittokokous. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
 
 
9  Hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 

 
9.1 Valjakkoajon edustajat (2 hlö) hallitukseen 1.6.2013 - 31.5.2015 (2 vuotta) 
ja yksi edustaja kaudelle 1.6.2013 - 31.5.2014 (1 vuosi). 
Erovuorossa valjakkoajosta ovat Pasi Ollikainen ja Emmi Vilokkinen. Lisäksi 
Ville Halme on ilmoittanut luopuvansa hallituspaikastaan ja hänen tilalleen 
valitaan uusi henkilö yksivuotiskaudeksi. 
Päätös: Valjakkoajon edustajat uuteen hallitukseen valitaan puheenjohtajan 
valinnan jälkeen 

 
9.2 Valjakkohiihdon edustajat (2 hlö) hallitukseen kaudelle 1.6.2013 - 
31.5.2015 (2 vuotta). 
Erovuodossa valjakkohiihdosta ovat Saara Loukkola ja Kaisu Salminen. 
 
Päätös: Valjakkohiihdon edustajat hallitukseen valitaan puheenjohtajan 
valinnan jälkeen 
 
9.3 Sulanmaan lajien edustajat (2hlö) hallitukseen kaudelle 1.6.2013 - 
31.5.2015 (2 vuotta) 
Erovuorossa sulanmaan lajeista ovat Harri Hatunen ja Kurt Köcher. 
 
Päätös: Sulanmaan lajien edustajat hallitukseen valitaan puheenjohtajan 
valinnan jälkeen. 

 



 

 
10  Tilintarkastajien (2) ja varatilintarkastajien (2) valinta 
Toimintavuoden 2012 tilintarkastajina toimivat KHT Juhani Loukusa ja Mikko Seppä. 
Varatilintarkastajina toimivat Nexia KHT Yhteisö ja Laura Liukkonen.  
 
Päätösesitys: Varsinaisiksi tilintarkastajiksi esitettiin KHT Juhani Luokusa ja Mikko 
Seppä sekä varatilintarkastajiksi kirjanpitäjä Laura Liukkonen ja KHT Nexia Yhteisö.  
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
 
 
11  Sääntömuutosasiat 

 
11.1 Pitkän matkan avoimen luokan koiravaljakon minimikoko 
Esitys: Carelian Eastpoint ry esittää sääntömuutosehdotuksen koskien 
pitkänmatkan avoimen luokan koiravaljakon minimikokoa.  
Nykyinen sääntö:  
IFSS Kilpailusäännöt, Luku kaksi, Valjakkoajo, Valjakkoajon sprintti- ja pitkien 
matkojen erityissäännöt 
I. OSALLISTUMISSÄÄNNÖT 
35. Kilpailuoikeus 
35.2.4. Vähintään 18-vuotiaille kilpailijoille (alaviite 1) tarkoitetussa avoimen 
luokan pitkän matkan valjakossa (LDU) on oltava kilpailun ensimmäisessä 
lähdössä vähintään kahdeksan (8) ja seuraavissa lähdöissä vähintään 
seitsemän (7) koiraa. 
 
Uudeksi kansalliseksi säännöksi ehdotetaan: 
I. OSALLISTUMISSÄÄNNÖT 
35. Kilpailuoikeus 
35.2.4. Vähintään 18-vuotiaille kilpailijoille (alaviite 1) tarkoitetussa avoimen 
luokan pitkän matkan valjakossa (LDU) on oltava kilpailun ensimmäisessä 
lähdössä vähintään kahdeksan (8) ja seuraavissa lähdöissä vähintään kuusi 
(6) koiraa. 
 
Sääntömuutosehdotus perustuu siihen, että näin yhtenäistetään em. 
kilpailusääntö vastaamaan pohjoismaisia pitkänmatkan kilpailusääntöjä, joista 
poiminnot alla. Sääntömuutosesitys liite 6. 
 
Päätösesitys: Sääntömuutosesityksestä äänestettiin ja sitä kannatti 12  
ja vastusti 42 ääntä. Äänestystuloksen perusteella sääntömuutosesitystä  
ei hyväksytä. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 



 

 
11.2 4MD -luokan päivämatkan rajoituksen poistaminen 
Esitys: Alaskanmalamuuttiyhdistyksen sääntömuutosesitys koskien 4MD -
luokan päivämatkan rajoitusta.  
Nykyinen sääntö: 
2.2 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 
2.2.4 Seuraavilla luokilla on SM-arvot: 
KESKIPITKÄT MATKAT 
Rajoitettu 4-koiran luokka (minimi koiramäärä kolme (3) koiraa) ja 
päivämatkan pituus maksimissaan 40 km) 
Rajoitettu luokka 
Avoin luokka 
 
Uudeksi kansalliseksi säännöksi ehdotetaan: 
2.2 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 
2.2.4 Seuraavilla luokilla on SM-arvot: 
KESKIPITKÄT MATKAT 
Rajoitettu 4-koiran luokka (minimi koiramäärä kolme (3) koiraa)  
Rajoitettu luokka 
Avoin luokka 
Sääntömuutosesitys liite 7. 
 
Päätösesitys: Hyväksytään sääntömuutos koskien 4MD-luokan päivämatkan 
rajoitusta. Päivämatkan rajoitus poistetaan. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
 
 
11.3 Valjakkourheilun kansalliset säännöt, viesti 
Esitys: 
Nykyinen sääntö:  
Kohta 3.4.3 SM-viestissä hiihdetään kolme osuutta, joista vähintään yksi 
osuus valjakkohiihtona.  
Uudeksi kansalliseksi säännöksi ehdotetaan:  
Kohta 3.4.3 SM-viestissä hiihdetään kolme osuutta. 
 
Päätösesitys: Hyväksytään sääntömuutos. SM-viestissä hiihdetään kolme 
osuutta. Pakollinen valjakkohiihto-osuus poistetaan. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
 
         



 

 
12  Liiton toiminnanjohtajan palkkaaminen  
Esitys: Hallitus esittää vuosikokoukselle, että hallitukselle annetaan valtuudet 
selvittää mahdollisuutta oman toiminnanjohtajan palkkaamiseen sekä 
toiminnanjohtajan tehtävien määrittämiseen. 
 
Päätösesitys: Hallitus selvittää mahdollisuutta oman toiminnanjohtajan 
palkkaamiseen ja toiminnanjohtajan tehtävien määrittämiseen. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
 
 
13  Muut asiat 
 
13.1. Vuoden tulokkaan palkitseminen 
Hallitus on päättänyt palkita vuoden tulokkaana Tanja Ignatiuksen perusteluna reipas 
ja rehti urheilumieli Saksan EM-kilpailuissa. Valinta julkistettiin vuosikokouksessa. 
 
13.2. Kunniajäsenten julkistaminen 
Hallitus on päättänyt nimetä Suomen Valjakkourheilijoiden Liiton kunniajäseniksi 
Kalevi Vainion ja Riitta Kempen. Nimet julkistettiin vuosikokouksessa. 
 
 
14  Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00. 
 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 
 
 
______________________  ______________________ 

Olli Kolari    Niina Konttaniemi 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

______________________  ______________________ 
Emmi Vilokkinen   Panu Korva 
pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 
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      Liite 1 
 
 
Osallistujalista 
 
Sari Ingnatius 
Tero Mäkinen 
Riitta Kempe 
Olli Kolari 
Niina Konttaniemi 
Panu Korva 
Saara Loukkola 
Aija Mäkiaho 
Teemu Kaivola 
Kurt Köcher 
Timo Mäkiaho 
Kaisu Salminen 
Samuli Nissinen 
Ville Halme 
Antti Mäkiaho 



 

 

      Liite 6 (1/2) 
 
Carelian Eastpoint ry ehdottaa sääntomuutosta VUL:n kansallisiin sääntöihin 
lisättäväksi, koskien seuraavaa IFSS sääntöä. 
 
IFSS Kilpailusäännöt 
 
Luku kaksi 
Valjakkoajo 
Valjakkoajon sprintti- ja pitkien matkojen erityissäännöt 
I. OSALLISTUMISSÄÄNNÖT 
 
35. Kilpailuoikeus 
35.2.4. Vähintään 18-vuotiaille kilpailijoille (alaviite 1) tarkoitetussa avoimen luokan 
pitkän matkan valjakossa (LDU) on oltava kilpailun ensimmäisessä lähdössä 
vähintään kahdeksan (8) ja seuraavissa lähdöissä vähintään seitsemän (7) koiraa. 
 
uudeksi kansalliseksi säännöksi ehdotetaan: 
35. Kilpailuoikeus 
35.2.4. Vähintään 18-vuotiaille kilpailijoille (alaviite 1) tarkoitetussa avoimen luokan 
pitkän matkan valjakossa (LDU) on oltava kilpailun ensimmäisessä lähdössä 
vähintään kahdeksan (8) ja seuraavissa lähdöissä vähintään kuusi (6) koiraa. 
 
sääntömuutosehdotus perustuu siihen, että näin yhtenäistetään em. kilpailusääntö 
vastaamaan pohjoismaisia pitkänmatkan kilpailusääntöjä, joista poiminnot alla. 
 
Carelian Eastpoint Ry:n puolesta Juha Hyvönen 
 



 

 

      Liite 6 (2/2) 
 
The Long Distance Rules NHF 
 
A 20 CLASSES AND DISTANCES. 
 
20.1.3 A Limited Eight-Dog Class Team shall consist of not more than eight (8) dogs, 
and not less than six (6) 
dogs at the start, and not less than five (5) dogs at any time during the race. When 
leaving a check-point, all 
dogs remaining shall be hitched in the team. 
20.1.4 An Unlimited Class Team shall consist of not less than nine (9) dogs at the 
start, and not less than six 
(6) dogs at any time during the race. 
 
Finnmarkslopet 
An 14-dog class team will have a limit on 14 dogs or a minimum of 9 dogs at the 
starting line. At the finish line 
an open class team have to have a minimum of 6 dogs. An 8-dog class team will 
have a limit on 8 dogs or a 
minimum of 6 at the starting line and a minimum of 5 dogs at the finish line. 
 
Femundlopet 
4.0 Race rules 
4.1 Number of dogs in the team 
Femund 600 is a 12-dog class race consisting of no more than 12 dogs and with at 
least 9 dogs at the start. At 
the finishing line the team must consist of at least 6 dogs. Dogs in sled are 
considered part of the team. 
 
Pasvik Trail 
Open class and 8-dog class Pasvik Trail will be open for all dog mushers.Open class 
has no upper limit * but 
there has to be minimum of 9 dogs at the starting line. At the finish line an open class 
team have to have a 
minimum of 6 dogs. 
 
*The board of Pasviktrail can limit the number om dogs in open class because of 
weather/snowconditions 
 
Amundsen race 
§ 1 Team size/class 
The race offers two classes: 
8-12 dog team. The team should not have more than 12 dogs and not less than 8 at 
start. At the finish line the 
team has to have a minimum of 6 dogs. 



 

 

      Liite 7 (1/2) 
 
Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto 
Sääntömuutosehdotukset 2013 
 
Alaskanmalamuuttiyhdistys ry 
 
Vuoden 2010 liittokokouksessa hyväksyttiin kansalliseksi kilpailuluokaksi 4MD-luokka 
Alaskanmalamuuttiyhdistyksen, Carelian Eastpointin ja Suomalaisen 
Siperianhuskyseuran esittämänä. Liittokokous kuitenkin rajasi äänestyksen jälkeen 
päivämatkan pituudeksi maksimissaan 40 km. 
 
Kevään 2010 jälkeen on pienillä valjakoilla ajettu runsaasti virallisia ja epävirallisia 
4MD- kilpailuja. Tuoreimpana kilpailuna on ajettu 23.-24.3.2013 Ruunaa Racen 
epävirallinen 106 km 4MD-kilpailu (67 km + 39 km). Samana viikonloppuna ajettiin 
myös erillisinä kisoina 67 km sekä 39 km kilpailut sekä retkiluokat. Yhteensä urille 
starttasi 27 valjakkoa. Liitteenä on kilpailueläinlääkäri Mervi Savirannan raportti 
kisaviikonlopusta. 
 
Alaskanmalamuuttiyhdistys esittää kansallisen 4MD-luokan päivämatkarajoituksen 
poistamista. 
Perusteluna muutosesitykselle ovat 2010 jälkeen pienillä valjakoilla ajetut 4MD- 
kilpailut, niistä saadut erittäin hyvät kokemukset sekä sääntöjen 
yhdenmukaistaminen ja käytännön kisajärjestelyiden järkeistäminen. 
 
Petäjävedellä 29.3.2013 
 
Tero Nikmo 
puheenjohtaja 
Alaskanmalamuuttiyhdistys ry 
 



 

 

      Liite 7 (2/2) 
 
Alaskanmalamuuttiyhdistys ry 
 
Ehdotus kansallisen 4MD-luokan sääntömuutokseksi 
 
Nykyinen sääntö: 
 
”2.2 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 
…...... 
2.2.4 Seuraavilla luokilla on SM-arvot: 
…...... 
 
KESKIPITKÄT MATKAT 
Rajoitettu 4-koiran luokka (minimi koiramäärä kolme (3) koiraa ja päivämatkan pituus 
maksimissaan 40 km) 
Rajoitettu luokka 
Avoin luokka 
…......” 
 
Uusi sääntö: 
 
”2.2 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 
…...... 
2.2.4 Seuraavilla luokilla on SM-arvot: 
…...... 
 
KESKIPITKÄT MATKAT 
Rajoitettu 4-koiran luokka (minimi koiramäärä kolme (3) koiraa) 
Rajoitettu luokka 
Avoin luokka 
…......” 
         
 

 
 


