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Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry 

 

Sääntömääräinen liittokokous 2014    Pöytäkirja 
 
Aika: sunnuntai 25.5.2014 
Paikka: Jämi-Areenan kokoustila, Jämintie 655, Jämijärvi 

Läsnä: Liitteen 1 mukainen osallistujalista 

 
 

1 Kokouksen avaus 
Liiton puheenjohtaja Juha Romppanen avasi kokouksen klo 12.03. 
 
2  Kokouksen järjestäytyminen 
 

2.1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja 
ääntenlaskijaa. 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Riitta Kempe ja sihteeriksi Niina Konttaniemi. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valitaan Tero Nikmo ja Tero Mäkinen. 
 
2.2 Todetaan läsnäolijat ja äänimäärät. 
 
Kokouksessa läsnä 13 seuraa, joilla yhteensä 56 ääntä. Kokous myöntää läsnäolo-
oikeuden kokouksessa läsnä oleville muille kuin virallisille edustajille. 

 
3  Kokouksen laillisuus 
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. Kokouskutsut on lähetetty 8.5.2014. 
 
Kohtaan 9 esitetään muutoksena: Emmi Vilokkisen ja Samuli Lappalaisen tilalle valitaan 
yksivuotiskaudelle uudet henkilöt. 



 

 
4  Vuoden 2013 vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen 
esitteleminen 
Liiton puheenjohtaja Juha Romppanen esittelee vuoden 2013 vuosikertomuksen (liite 2) 
Liiton varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja Kaisu Salminen esittelee vuoden 2013 
tilinpäätöksen (liite 3). 
Kokouksen puheenjohtaja lukee tilintarkastuskertomuksen (liite 4). 
 
Päätösesitys: Hyväksytään vuosikertomus muutoksitta. 
Hyväksytään tilinpäätös muutoksitta. Tilintarkastuskertomus puuttuu, joten sitä ei voida lukea 
ja kohta 4 jää siltä osin käsittelemättä. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
5  Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja 
muille tilivelvollisille 
Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille. 
 
Päätösesitys: Tilinpäätöstä ei voida vahvistaa tilintarkastuskertomuksen puuttuessa eikä 
hallitukselle ja muille tilivelvollisille voida myöntää vastuuvapautta. Asia käsitellään 
ylimääräisessä liittokokouksessa myöhemmin päätettävänä ajankohtana. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
6  Vuoden 2015 jäsenmaksujen ja kilpailulisenssien vahvistaminen sekä liiton 
toimihenkilöiden kulukorvausten vahvistaminen 
 

6.1 Hallitus esittää, että vuoden 2015 perusjäsenmaksu on 60 €, minkä lisäksi seura 
maksaa jokaisesta lisenssiurheilijastaan 5 €. Jäsenmaksun suuruus on korkeintaan 300 
€. 
 
Päätös: Hallituksen esitys hyväksytään. 
 
6.2 Hallitus esittää, että lisenssit ja niiden maksut pidetään ennallaan kaudella 2014 – 
2015. Lajilisenssin hinta 58,00 €. Lajilisenssin hinta ilman vakuutusta 40,00 €. 
Vakuutuksen osuus lajilisenssin hinnasta 18,30 € vakuutuskaudella 1.9.2014 – 
31.8.2015. 
Harrastuslisenssin hinta 40,00 €. Harrastuslisenssin hinta ilman vakuutusta 22,00 €. 
Vakuutuksen osuus harrastuslisenssin hinnasta vakuutuskaudella 1.9.2014 – 31.8.2015. 
Mikäli vakuutusyhtiö korottaa kauden 2014 – 2015 vakuutusmaksuja, vastaava korotus 
siirretään lisenssihintoihin. 
 
Päätös: Hallituksen esitys hyväksytään. 
 
6.3 Hallitus esittää, että liiton toimihenkilöiden ja SM-kilpailutuomareiden 
matkakulukorvaukset pidetään ennallaan. Korvaus molemmille 0,27 € / km. 
 
Päätös: Hallituksen esitys hyväksytään. 



 

 
7  Vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja talousarvio 
Puheenjohtaja kävi läpi hallituksen laatiman toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 
2015 (Liite 5).  
 
Päätösesitys: Toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksytään esitetyin muutoksin. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
8  Liiton puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 
Esitys: Esitetään liiton puheenjohtajaksi Juha Romppasta ja varapuheenjohtajaksi Kaisu 
Salmista. 
 
Päätösesitys: Liiton puheenjohtajaksi valitaan Juha Romppanen ja varapuheenjohtajaksi 
Kaisu Salminen. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
9  Hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 
 

9.1 Valjakkoajon edustajat (2 hlö) hallitukseen kaudelle 1.6.2014 – 31.5.2016 (2 vuotta). 
Erovuorossa valjakkoajosta ovat Timo Mäkiaho ja Juha Hyvönen. 
 
Lisäksi Emmi Vilokkinen on ilmoittanut luopuvansa hallituspaikastaan ja hänen tilalleen 
valitaan uusi henkilö yksivuotiskaudeksi. 
 
Esitetään valjakkoajojaostoon Valtteri Turkkaa (CE), Timo Mäkiahoa (L-SVU), Saija 
Tenhusta (IKSY), Ville Halmetta (L-SVU), Miia Koivumäkeä (SHS), Vesa Mylleriä ja Mira 
Ohtosta. 
 
Saija Tenhunen saa 43 ääntä, Timo Mäkiaho 37 ääntä, Ville Halme 34 ääntä, Vesa 
Myller 23 ääntä, Mira Ohtonen 16 ääntä ja Valtteri Turkka 15 ääntä. 

 
Päätös: Valjakkoajon edustajiksi hallitukseen kaudelle 1.6.2014 - 31.5.2016 (2 vuotta) 
valitaan Saija Tenhunen ja Timo Mäkiaho ja kaudelle 1.6.2014 - 31.5.2015 (1 vuosi) Ville 
Halme. 

 
9.2 Valjakkohiihdon edustajat (2 hlö) hallitukseen kaudelle 1.6.2014 – 31.5.2016 (2 
vuotta). Erovuorossa valjakkohiihdosta ovat Niina Konttaniemi ja Tero Mäkinen. 
 
Lisäksi Samuli Lappalainen on ilmoittanut luopuvansa hallituspaikastaan ja hänen 
tilalleen valitaan uusi henkilö yksivuotiskaudeksi. 
 
Esitetään valjakkohiihtojaostoon Niina Konttaniemeä (RPKK), Valtteri Turkkaa (CE), Miia 
Koivumäkeä (SHS), Vesa Mylleriä ja Mira Ohtosta. 
 
Niina Konttaniemi saa 53 ääntä, Vesa Myller saa 43 ääntä, Valtteri Turkka saa 26 ääntä, 
Mira Ohtonen saa 21 ääntä ja Miia Koivumäki saa 19 ääntä. Tyhjiä 6. 

 
Päätös: Valjakkohiihdon edustajiksi hallitukseen kaudelle 1.6.2014 - 31.5.2016 (2 vuotta) 
valitaan Niina Konttaniemi ja Vesa Myller ja kaudelle 1.6.2014 - 31.5.2015 (1 vuosi) 
Valtteri Turkka. 



 

 
10  Tilintarkastajien (2) ja varatilintarkastajien (2) valinta 
Esitys: Esitetään varsinaisiksi tilintarkastajiksi KHT Juhani Luokusaa ja Mikko Seppää sekä 
varatilintarkastajiksi kirjanpitäjä Laura Liukkosta ja KHT Nexia Yhteisöä. 
 
Päätösesitys: Liiton varsinaisiksi tilintarkastajiksi valitaan KHT Juhani Luokusa ja Mikko 
Seppä sekä varatilintarkastajiksi kirjanpitäjä Laura Liukkonen ja KHT Nexia Yhteisö.   
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
11  Sääntömuutosasiat 
 

11.1 Sääntömuutosesitys kansallisiin sääntöihin koskien RNB-valjakoiden SM-
luokkajakoa 
 
Esitys 1: Suomalainen Sperianhusky –seura ry esittää muutosta kansallisiin sääntöihin 
niin, että se olisi yhteneväinen IFSS:n säännön kanssa. RNB (= Registered Nordic 
Breed: alaskanmalamuutti, grönlanninkoira, samojedinkoira ja siperianhusky) 
 
Esitetään kansallisiin sääntöihin SM-luokaksi RNB-luokat, mikäli NB-valjakoita olisi 
vähintään 5 valjakkoa ja mikäli RNB1 ja RNB2 valjakoita olisi riittävästi (5 kumpaakin) 
myös ko. luokat erotettaisiin. 
 
Esitys 2: Hallitus puoltaa sääntömuutosesitystä seuraavilla muutoksilla: 
2.2.2 Suomenmestaruusmitalit jaetaan, mikäli luokassa on vähintään viisi osallistujaa. 
Lisäksi suomenmestaruusluokiksi voidaan erottaa RNB-luokat, mikäli NB-valjakoita on 
viisi (5) valjakkoa, jolloin suomenmestaruusmitalit jaetaan rekisteröidyillä NB-valjakoilla 
ajaville. Mikäli RNB1 ja RNB2 valjakoita on riittävästi (5 kumpaakin) myös ko. luokat 
voidaan erottaa. 
 
Esitys 3: Sisä-Suomen Valjakkourheilijat esittää tarkennusta hallituksen esitykseen: 
2.2.2 Suomenmestaruusmitalit jaetaan, mikäli yleisen luokan ensimmäisessä 
lähdössä on vähintään viisi (5) osallistujaa. Lisäksi suomenmestaruusluokaksi 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 
lähdössä. Muussa tapauksessa luokat yhdistetään yleiseen luokkaan. Mikäli RNB1 
ja RNB2 -luokkiin osallistuvia on vähintään viisi (5) kumpaakin, myös ko. luokat voidaan 
erottaa. 
 
Päätösesitys: Suomalainen Siperianhusky -seura vetää alkuperäisen esityksen pois ja 
hallituksen esitys muokataan SiSuVa:n esityksen mukaiseksi. 
2.2.2 Suomenmestaruusmitalit jaetaan, mikäli yleisen luokan ensimmäisessä 
lähdössä on vähintään viisi (5) osallistujaa. Lisäksi suomenmestaruusluokaksi 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 
lähdössä. Muussa tapauksessa luokat yhdistetään yleiseen luokkaan. Mikäli RNB1 
ja RNB2 -luokkiin osallistuvia on vähintään viisi (5) kumpaakin, myös ko. luokat voidaan 
erottaa. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 



 

 
 
12  Vuoden tulokkaan palkitseminen 
Vuoden tulokkaana palkitaan pitkänmatkan valjakkoajaja Erika Zopf Rovaniemeltä, 
perusteena saavutukset Finnmarksløpet 500 -kilpailussa kuluneella kaudella. 
 
13  Muut asiat 
Pyritään järjestämään ylimääräinen liittokokous la 18.10.2014 Syys-Jämin lauantain 
kilpailujen jälkeen. 
 
14  Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja Riitta Kempe päätti kokouksen klo 16.15. 
 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 
 
______________________  ______________________ 
Riitta Kempe    Niina Konttaniemi 
puheenjohtaja   sihteeri 

 
 
 
 
 
______________________  ______________________ 
Tero Nikmo    Tero Mäkinen 
pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 
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Sääntömuutosesitys: Sääntömuutosesitys kansallisiin sääntöihin koskien RNB-valjakoiden 
SM-luokkajakoa. (liite 5) 



 

 
 

Liite 1 
 
Osallistujat 

 
Kokouksessa läsnä 13 seuraa, joilla yhteensä 56 ääntä. Kokous myöntää läsnäolo-oikeuden 
kokouksessa läsnä oleville muille kuin virallisille edustajille. 

  
 
Alaskanmalamuuttiyhdistys ry    6 ääntä 
Arktiset Vetokoirat ry    4 ääntä  
Carelian EastPoint ry     3 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  
Ounasjokilaakson Kennelkerho ry    2 ääntä  
Riihimäen Agility ry    1 ääni 
Rovaniemen Palveluskoirakerho ry    4 ääntä  
Siilinjärven-Maaningan Pelastuskoirat ry   2 ääntä  
Sisä-Suomen Valjakkourheilijat ry    2 ääntä  
Suomalainen Siperianhusky -seura ry   13 ääntä 
Suomen Beauceron ry   3 ääntä 
 
Yhteensä    56 ääntä 

 



 

Liite 5 
 
 

Suomalaisen Siperianhusky –Seura ry:n sääntömuutosesitys Valjakkourheilijoiden 
liiton kansallisiin kilpailusääntöihin 
 
Taustaa: 
 
IFSS:n säännöt: 
 
luku 1 
 
3.4. Kilpailuoikeutta ei saa rajata koskemaan vain tiettyjä koirarotuja. Jos luokassa on 
starttaamassa ensimmäiseen lähtöön vähintään viisi (5) valjakkoa, voi kilpailunjärjestäjä 
jakaa kunkin luokan arktisiin rotuihin (RNB) ja muihin valjakoihin sekä edelleen erottaa 
siperianhuskyvaljakot (RNB1) muista arktisten rotujen valjakoista (RNB2). 
 
VUL:n Kansalliset kilpailusäännöt: 
 
2.2 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 
Kansallisten sääntöjen lisäksi seuraavat koskevat SM-kilpailuja 
 
2.2.1 SM-kilpailut järjestetään kaksi tai kolmipäiväisinä kilpailuina. 
2.2.2 Suomenmestaruusmitalit jaetaan, mikäli luokassa on vähintään viisi osanottajaa. 
Lisäksi voidaan jakaa erikoispalkinnot rekisteröidyillä valjakoilla ajaville kilpailijoille luokissa B 
ja C. Luokkaan B saavat osallistua kaikki rekisteröidyt koirat lukuun ottamatta seisovia 
lintukoiria ja siperianhuskyja. Luokkaan C saavat osallistua siperianhuskyt. 
 
Suomalainen Siperianhusky –Seura ry esittää muutosta kansallisiin sääntöihin niin, että se 
olisi yhteneväinen IFSS:n säännön kanssa. RNB (= Registered Nordic Breed: 
Alaskanmalamuutti, grönlanninkoira, samojedikoira ja siperianhusky) 
 
Esitetään kansallisiin sääntöihin SM-luokaksi RNB-luokat , mikäli NB-valjakoita olisi 5 
valjakkoa ja mikäli RNB1 ja RNMB2 olisi riittävästi (5 kumpaakin) myös ko. luokat 
erotettaisiin. 
 
Esitetään sääntömuutosta kansallisiin sääntöihin: 
 
LUKU 2 Valjakkoajon erityissäännöt 
 
2.2 SUOMENMESTARUUSKILPAILUT 
- - - --- -- 
2.2.2 Suomenmestaruusmitalit jaetaan, mikäli luokassa on vähintään viisi osallistujaa. Lisäksi 
Suomenmestaruus luokiksi erotetaan RNB-luokat, mikäli NB-valjakoita on viisi (5) valjakkoa , 
jolloin Suomenmestaruusmitalit jaetaan rekisteröidyillä NB-valjakoilla ajaville. Mikäli RNB1 ja 
RNB2 valjakoita on riittävästi (5 kumpaakin) myös ko. luokat erotettaisiin. 
 
Suomalainen Siperianhusky – seura ry 
 
 
 


