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Hallituksen kokous 3/2018   Pöytäkirja 

 

 

 

Aika: 18.2.2018, klo 10.00 

Paikka: Hotelli Scandic Jyväskylä, Vapaudenkatu 73 

 

Kokoukset 2017 1/2018 2/2018 3/2018 

Mäkiaho Timo, pj x x x 

Ahonen Jukka-Pekka, vpj x x x 

Ahlfors Heidi - x - 

Härkönen Janne x* - - 

Ignatius Tanja x - x 

Kaivola Teemu x x x 

Konttaniemi Niina x x x 

Lehto Kaisa - - - 

Puurunen Vuokko x - - 

Ruokolainen Kauko x x x 

Salminen Kaisu - - x 

Ylitalo Annaleena - x - 

Läsnä yht. 7/12 7/12 7/12 

 

1    Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Timo Mäkiaho avasi kokouksen klo 10.12. 

 

2    Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kaisu Salminen ja Jukka-Pekka 

Ahonen. 



 

 

 

  

 3    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 7/12 

hallituksen jäsenestä.  

  

 4   Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Todettiin että pöytäkirja 2/2018 on valmis. 

 

5  Toimikunnat 

Esitys: Käydään läpi toimikuntien kuulumiset. 

 

Kurinpitotoimikunta: Ei mitään käsiteltävää. 

Eläinten hyvinvointi: Eläinsuojelulain lausuntokierros on meneillään. 

Antidopingtoiminta: Ei raportoitavaa. 

Yhteistyökumppanit: Ei raportoitavaa. 

Talous: Valtion avustuspäätös on tullut. Tilinpäätös on valmistunut. 

Viestintä: Ei raportoitavaa. 

PR-toiminta: Ei raportoitavaa. 

Tuomaritoiminta: Ei raportoitavaa.  

Kilpailu- ja huippu-urheilu: Italian EM-kilpailujen joukkueenjohtaja vaihtui. 

Aikuis- ja harrasteliikunta: Seuratietolomakkeiden täyttäminen on kesken. 

Lasten- ja nuorten liikunta: Juniorileirin suunnittelu jatkuu. 

Kehittämistoimikunta: Ei raportoitavaa. 

 

6  Vuoden 2017 tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen läpikäyminen 

Hallitus kävi läpi ja hyväksyi vuoden 2016 tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen. 

Tilinpäätös päätettiin lähettää tilintarkastajille tarkastettavaksi. 

 

7  Vuoden 2019 toimintasuunnitelman laatiminen 

Hallitus laati vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen. 

Suunnitelma esitetään edelleen liittokokoukselle. 

 



 

 

 

8  Sääntömuutosasiat liittokokoukseen 

8.1. L-SVU:n sääntömuutosesitys kansallisiin kilpailusääntöihin koskien SM-kilpailuja. 

Liite 1. 

 

Päätösesitys: Hallitus kannattaa Sp8- ja SpU SM-luokkien yhdistämistä Sp10-

luokaksi. Hiihtoluokkien osalta hallitus esittää että pitkien matkojen SM-arvo ja 

veteraaniluokkien SM-arvo poistetaan. Hallitus esittää myös hiihtoluokkien SM-

kilpailujen siirtämistä kaksipäiväisiksi. Pulkkahiihdon ja yhdistetyn kilpailujen osalta 

hallitus esittää, että SM-kilpailut järjestetään vuorovuosin. Sulanmaan luokista 

hallitus puoltaa DR6-luokan poistamista SM-luokista. DS1-luokan SM-arvon 

poistamista hallitus ei kannata. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 

 

8.2. SHS:n sääntömuutosesitys kansallisiin kilpailusääntöihin koskien sulanmaan 

RNB-luokkia. Liite 2 

 

Päätösesitys: Hallitus puoltaa esityksen kohtaa 1. Hallitus ei puolla esityksen kohtaa 

2, vaan esittää nykyisten sääntökohtien voimassa pitämistä. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 

 

9 Suomen Briard ry:n jäsenhakemus 

Esitys: Suomen Briard ry anoo VUL:n jäsenyyttä. Liite 3. 

 

Päätösesitys: Esitetään että seura hyväksytään VUL:n jäsenseuraksi. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 

 

10  Vuoden tulokas 2018 

Esitys: Esitetään että asiasta laaditaan tiedote VUL:n nettisivuille ja seurat voivat 

esittää hallitukselle omia ehdokkaitaan vuoden tulokkaaksi. Päätös asiasta tehdään 

seuraavassa hallituksen kokouksessa. 

 

Päätös: Esitys hyväksytään. 

 

 



 

 

 

11 Sähköpostipäätös: Joukkueenjohtajan vaihtuminen Italian EM-kilpailuihin 

Esitys: Sähköpostipäätöksen hyväksyminen. Jukka Pekka Ahosen luovuttua 

joukkueenjohtajan tehtävästä, kilpailutoimikunta esittää Ari Rastasta 

joukkueenjohtajaksi. 

 

Sähköpostiäänestyksen tulos 14.-15.2.2018 oli: 

 Puolesta: 5 ääntä 

 Vastaan: 1 ääntä (vastaesitys, Jenni Kreivi) 

 Tyhjää: 2 ääntä 

 

Kolme hallituksen edustajaa jätti äänestämättä. 

 

Kilpailutoimikunnan esitys hyväksyttiin ja Ari Rastas nimettiin uudeksi 

joukkueenjohtajaksi. 

 

Päätös: Sähköpostipäätös hyväksytään. 

 

12   Muut esille tulevat asiat 

Keskusteltiin käyttäytymisestä kilpailijana ja kilpailupaikalla. 

 

13  Seuraavat kokoukset 

Seuraava kokous pidetään Skype-puhelinkokouksena 15.3.2018; klo 20.00. 

 

14  Kokouksen päättäminen 

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30. 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Timo Mäkiaho, puheenjohtaja  Niina Konttaniemi, sihteeri 

 

    

___________________________  ___________________________ 

Kaisu Salminen   Jukka-Pekka Ahonen 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja
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Sääntömuutosesitys kansallisiin sääntöihin 

Tällä hetkellä valjakkourheilussa on 71 SM-kilpailuluokkaa ja näiden lisäksi vielä 20 ehdollista SM-

luokkaa (RNB). Nämä jakautuvat seuraavasti: valjakkoajossa 10 (+20) SM-luokkaan, koira- ja 

pulkkahiihdossa 46 SM-luokkaa sekä sulanmaan lajeissa 15 SM-luokkaa. Teoriassa siis SM-mitaleja 

olisi jaossa vuosittain 213 (tai 273). Vuonna 2016 lisenssiurheilijoita valjakkourheilussa oli 385 kpl. 

Teoriassa 71 % lisenssiurheilijoista voi saavuttaa SM-mitalin. Tämä suhde ei ole oikea. Lajin imagon 

nostamiseksi kansallisesti sille tasolle, jolla suomalainen valjakkourheilu on kansainvälisesti, tulisi SM-

luokkien määrää rajoittaa nykyisestä. Joitakin SM-luokkia ei ole järjestetty useaan vuoteen ja 

useamman luokan kohdalla haettuja SM-luokkia jää toteutumatta liian vähäisten osallistujamäärien 

takia. Näistä syistä esitämmekin SM-luokkien määrän vähentämistä. 

Kilpailuissa noudatetaan IFSS:n kilpailusääntöjä, joten edelleen kaikkia kilpailusäännöissä mainittuja 

luokkia voi järjestää, mutta SM-luokkina ei kaikkien luokkien tule olla. 

Esitys sisältää myös ohjeelliset kilpailumatkat SM-luokille. 

Valjakkoajon osalta esitämme Sp8- ja SpU-luokkien yhdistämistä Sp10-luokaksi. Molemmissa edelle 

mainituissa luokissa on ollut haasteita saada riittävästi osallistujia kisoihin, jolloin yksi yhteinen 

luokka palvelisi molemmissa luokissa kisaavia kilpailijoita. Sp4- ja Sp6-luokissa on kilpailijoita 

huomattavasti enemmän, joten niiden luokkien tarve on ilmeinen. Keskimatkan ja pitkänmatkan 

rajoitettu luokka rajoitus tulee ilmoittaa kilpailuhakemuksessa kilpailua anottaessa ja tietysti 

kilpailukutsussa. 

Koirahiihdossa ja sulanmaan luokissa esityksenä on siirtyminen 2-päiväisiin kilpailuihin (pois lukien 

koirajuoksuluokat ja viestikilpailu), kuten valjakkoajoluokkien SM-kilpailuissa on säännöissä 

aiemminkin ollut. Hiihdossa A – B koirajako esityksessä säilytettäisiin, mutta SM-luokkia karsittaisiin. 

Koira- ja pulkkahiihdossa esitämme poistettavaksi pitkät matkat (useamman koiran luokat), 

veteraaniluokat sekä yhdistetyn luokat. Pidemmän matkan hiihtoluokkia ei ole järjestetty useampaan 

vuoteen, joten niille ei ilmeisemmin ole olemassa vakiintunutta kilpailijakuntaa, joten luokkien SM-

arvoille ei liene tarvetta. Yhdistetyn luokat ovat herättäneet useamman vuoden ajan ristiriitaisia 

tunteita kilpailijoiden keskuudessa.  

Sulanmaan luokkien osalta esitys noudattaa vuoden 2014 EM-kilpailuiden luokkia, jotka 

osoittautuivat varsin toimiviksi. DS1-luokan poistuminen on perusteltua, koska yhdellä koiralla voi jo 

kilpailla koirajuoksussa ja -pyöräilyssä. DR6-luokan poistaminen on perusteltua jo sen takia, että DR8-

luokan koiramääräraja pitää sisällään 5-8 koiraa, jolloin DR8-luokassa voi kilpailla myös kuudella 

koiralla. Isot kärryluokat ovat olleet koko niiden olemassaolo ajan hyvin pieniä osallistujamäärien 

osalta. 
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Nykyiset säännöt SM-luokista: 
Luku 2: Valjakkoajon erityssäännöt 

2.2.3 Seuraavilla luokilla on SM-arvot: 

SPRINTTI 

4-koiran luokka, juniorit 

4-koiran luokka 

6-koiran luokka 

8-koiran luokka 

10-koiran luokka tai avoin luokka 

KESKIPITKÄT MATKAT 

Rajoitettu 4-koiran luokka (minimi koiramäärä kolme (3) koiraa) 

Rajoitettu luokka 

Avoin luokka 

PITKÄT MATKAT 

Rajoitettu luokka 

Avoin luokka 

Luku 3: Koirahiihdon ja Pulkkahiihdon erityissäännöt 

3.4.1 Seuraavilla luokilla on SM-arvo: 

Pulkkahiihto 

Nuoret Naiset A/B  (PWJ A/B) 

Nuoret Miehet A/B (PMJ A/B) 

Naiset A/B, 1 koira (PW1 A/B) 

Naiset A/B, 1-4 koiraa (PW1-4 A/B) 

Miehet A/B, 1 koira (PM1 A/B) 

Miehet A/B, 1-4 koiraa (PM1-4 A/B) 

Veteraani Naiset A/B (PWV A/B) 

Veteraani Miehet A/B (PMV A/B) 

Yhdistetty 

Nuoret Naiset A/B (CWJ A/B) 

Nuoret Miehet A/B (CMJ A/B) 

Naiset A/B (CW A/B) 

Miehet A/B (CM A/B) 

Veteraani Naiset A/B (CWV A/B) 

Veteraani Miehet A/B (CMV A/B) 

Koirahiihto 

Nuoret Naiset A/B (SWJ A/B) 

Nuoret Miehet A/B (SMJ A/B) 

Naiset A/B (SW1 A/B) 

Miehet A/B (SM1 A/B) 

Naiset A/B, 1-2 koiraa (SW1-2 A/B) 
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Miehet A/B, 1-2 koiraa (SM1-2 A/B) 

Veteraani Naiset A/B (SWV A/B) 

Veteraani Miehet A/B (SMV A/B) 

Viestit (sekaviesti miehet ja naiset) 

A (R A) 

B (R B) 

Luku 4: Sulanmaan kilpailujen erityssäännöt 

4.2.2Seuraavilla luokilla on SM-arvot: 

koirajuoksu, juniorit. naiset / miehet 

koirajuoksu, naiset / miehet 

koirajuoksu, naiset / miehet veteraanit 

yhden koiran pyöräilyluokka, naiset / miehet 

yhden koiran kärryluokka, juniorit 

yhden koiran kärryluokka 

kahden koiran kärryluokka 

neljän koiran kärryluokka, juniorit 

neljän, kuuden ja kahdeksan koiran kärryluokat 

 

Esitys uusiksi säännöiksi SM-luokista: 
Luku 2: Valjakkoajon erityssäännöt 

2.2.3 Seuraavilla luokilla on SM-arvot: 

SPRINTTI    matka 

4-koiran luokka, juniorit   n. 8 km 

4-koiran luokka   n. 8 km               

6-koiran luokka   n. 12 km 

10-koiran luokka   n. 20 km 

KESKIPITKÄT MATKAT 

4-koiran luokka   30-40 km 

Rajoitettu luokka   30-40(-50) km 

Avoin luokka    30-50 km 

PITKÄT MATKAT 

Rajoitettu luokka 

Avoin luokka 

Luku 3: Koirahiihdon ja Pulkkahiihdon erityissäännöt 

3.4.1 SM-kilpailut järjestetään kaksipäiväisinä kilpailuina. 

3.4.2 Seuraavilla luokilla on SM-arvo: 

Pulkkahiihto miehet nuoret A (PMJ A)  5-7,5 km 

Pulkkahiihto miehet nuoret B (PMJ B)  5-7,5 km 

Pulkkahiihto naiset nuoret A (PWJ A)  5-7,5 km 

Pulkkahiihto naiset nuoret B (PWJ B)  5-7,5 km 
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Pulkkahiihto miehet A (PM A)  5-10 km 

Pulkkahiihto miehet B (PM B)  5-10 km 

Pulkkahiihto naiset A (PW A)   5-10 km 

Pulkkahiihto naiset B (PW B)   5-10 km 

Koirahiihto miehet nuoret A (SMJ A)  5-10 km 

Koirahiihto miehet nuoret B  (SMJ B)  5-10 km 

Koirahiihto naiset nuoret A (SWJ A)  5-10 km 

Koirahiihto naiset nuoret B (SWJ B)  5-10 km 

Koirahiihto miehet A (SM A)   5-15 km 

Koirahiihto miehet B (SM B)   5-15 km 

Koirahiihto naiset A (SW A)   5-15 km 

Koirahiihto naiset B (SW B)   5-15 km 

Luku 4: Sulanmaan kilpailujen erityssäännöt 

4.2.2 SM-kilpailut järjestetään kaksipäiväisinä kilpailuina, pois lukien koirajuoksuluokat ja 

viestikilpailu 

4.2.3 Seuraavilla luokilla on SM-arvot:                                          

DCMJ    2-3 km 

DCWJ    2-3 km 

DCM    4-6 km 

DCW    4-6 km 

DBM    5-8 km 

DBW    5-8 km 

DS1J    3-5 km 

DS2    4-6 km 

DR4J    4-6 km 

DR4    4-6 km 

DR8    6-8 km 

DCR (koirajuoksuviesti, 3 osuutta)  2-4 km 

 

 

 



Esitys Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry:n sääntömääräisen liittokokouksen 8.4.2018 
asialistalle 
 
 
Hyvä Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry:n hallitus 
 
 
Esitämme seuraavia erillisiä asioita (1 ja 2) päätettäväksi liittokokouksessa 8.4.2018. 
 

1) Esitämme säätömuutosta: rekisteröidyillä arktisilla koirilla tai valjakoilla kilpailevien 
RNB-luokat tulisi järjestää myös sulan maan suomenmestaruuskilpailuissa, kuten ne 
nyt järjestetään esim. talven suomenmestaruuskilpailuissa. 
 
RNB-luokat rajattaisiin sulan maan kilpailuissa koskemaan vain 2-, 4-, 6- ja 8-koiran 
kärryluokkia.  
 
Perustelut: Sääntömuutoksen myötä säännöstämme tulisi yhdenmukainen IFSS säännön 
kanssa, jonka mukaan Suomen erityissäännölle ei ole perusteita. SM-arvoja koskeva RNB-
sääntökohta löytyy jo tälläkin hetkellä kohdasta 2.2.2., Valjakkourheilun kansalliset säännöt. 
Koska RNB-luokkajako on IFSS:n kansainvälisissä säännöissä, eikä sitä siellä rajoiteta 
talvilajeihin (Kohta 3.4.), ja RNB-luokat huomioidaan kansainvälisesti sulan maan EM- ja 
MM-kilpailuissa, sulanmaan RNB-SM-arvot olisivat linjassa näiden arvokilpailujen kanssa.  
 

2) Esitämme sääntömuutosta nykyisen säännön kohtiin 1.5.3. ja 2.2.2., Valjakkourheilun 
kansalliset säännöt: RNB-luokkien suomenmestaruusmitalit tulisi jakaa RNB-luokan 
osallistujille, jos RNB-luokan osallistujia on vähintään viisi (5) ensimmäisessä 
lähdössä, riippumatta yleisen luokan valjakkojen määrästä.  
 
IFSS sääntö, kohta 3.4. ei edellytä, että yleisen luokan koiria olisi 5 valjakollista, jotta 
puhdasrotuiset voidaan erottaa omaan mestaruusluokkaansa, vaan siihen riittää, että 
esimerkiksi siperianhuskyjä on paikalla 5 valjakollista: "Eligibility of dogs is not restricted 
to certain breeds. Providing there are, in a class, at least five (5) teams starting the first heat 
of the race, the RGO may divide each class between Registered Nordic Breed (RNB) teams 
and other teams, and even separate Registered Siberian Husky teams (RNB1) from other 
RNB teams (RNB2)." 
 
Esimerkiksi Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Italiassa ja Saksassa on voimassa 
kansallinen käytäntö, jonka mukaan RNB-luokat erotetaan omikseen riippumatta yleisen 
luokan valjakoiden määrästä. 
 
IFSS sääntö, kohta 3.4. ei myöskään edellytä, että RNB1- valjakkoja täytyy olla 5 kpl, jotta 
RNB2 voidaan erottaa omaksi luokakseen. Esitämme, että RNB2 voidaan erottaa omaksi 
luokakseen, kun siihen kuuluvia valjakoita on vähintään 5 kpl, riippumatta RNB1-
luokan osallistujamäärästä. 



 
Esitämme, että säännöt 1.5.3 ja 2.2.2. kirjataan seuraavassa muodossa: 
”1.5.3 Suomenmestaruusmitalit jaetaan, mikäli kilpailuun osallistuvassa luokassa (yleinen 
tai RNB) on vähintään viisi (5) valjakkoa ensimmäisessä lähdössä.” 
 
”2.2.2 Suomenmestaruusluokaksi erotetaan rekisteröidyillä arktisilla valjakoilla ajavien 
RNB-luokka. Suomenmestaruusmitalit jaetaan RNB-luokan osallistujille, jos RNB-luokan 
osallistujia on vähintään viisi (5) ensimmäisessä lähdössä. Mikäli RNB1-luokkaan 
osallistuvia on vähintään viisi (5) valjakkoa, siperianhuskyt erotetaan omaksi luokakseen. 
Mikäli RNB2-luokkaan osallistuvia on vähintään viisi (5) valjakkoa, se erotetaan omaksi 
luokakseen. Mikäli missään luokassa (yleinen tai RNB) ei ole vähintään viittä (5) 
osallistujaa ensimmäisessä lähdössä, luokat yhdistetään.” 
 
 
Gammelbyssä, 6.2.2018, Suomalainen siperianhusky -seuran hallituksen puolesta 
 

   
Kirsti Parikka   Anitta Pietarsaari 
Puheenjohtaja   Sihteeri 


