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Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry 

 

Sääntömääräinen liittokokous 2018   Pöytäkirja 

 

 

Aika: sunnuntai 8.4.2018, klo 12.00 

Paikka: Hotelli Scandic Jyväskylä. Osoite: Vapaudenkatu 73, 40100 Jyväskylä 

Läsnä: Liitten 1 mukaiset osallistujat 

  

  

 

1  Kokouksen avaus 

Liiton puheenjohtaja Timo Mäkiaho avasi kokouksen klo 12.02. 

 

2  Kokouksen järjestäytyminen 

 

2.1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja 

ääntenlaskijaa. 

Esitetetään kokouksen puheenjohtajaksi Riitta Kempeä, sihteeriksi Niina Konttaniemeä ja 

pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi Virve Kaivolaa ja Aija Mäkiahoa. 

 

Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Riitta Kempe, sihteeriksi Niina Konttaniemi ja 

pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi Virve Kaivola ja Aija Mäkiaho. 

 

2.2 Todetaan läsnäolijat ja äänimäärät. 

Paikalla on 20 jäsenseuraa ja näillä käytettävissään 73 ääntä. 

Kymen Vetokoiraseuran edustaja saapui paikalle klo 12.40. KVKS 4 ääntä. 

Paikalla 21 jäsenseuraa ja näillä käytettävissään 77 ääntä. 

 

Esitetään läsnäolo-oikeutta niille henkilöille joilla ei ole valtakirjaa. 

Läsnäolo-oikeus myönnetään niille henkilöille joilla ei ole valtakirjaa. 

 

3  Kokouksen laillisuus 

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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4  Vuoden 2017 vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen 

esitteleminen 

Liiton puheenjohtaja Timo Mäkiaho esittelee vuoden 2017 vuosikertomuksen. 

Hyväksytään liiton vuosikertomus esitetyin muutoksin ja toiminnantarkastajien esittämät 

laajemmat muutokset otetaan käyttöön vuoden 2018 toimintakertomukseen. 

 

Liiton taloudenhoitaja Kaisu Salminen esittelee vuoden 2017 tilinpäätöksen. 

 

5  Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja 

muille tilivelvollisille 

Kokouksen puheenjohtaja lukee tilintarkastuskertomuksen. 

Vahvistetaan liiton tilinpäätös sekä myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille 

tilivelvollisille. 

 

6  Vuoden 2019 jäsenmaksujen ja kilpailulisenssien vahvistaminen sekä liiton 

toimihenkilöiden kulukorvausten vahvistaminen 

 

6.1 Hallitus ei esitä muutoksia vuoden 2019 jäsenmaksuihin. Esitetään että vuoden 2019 

perusjäsenmaksu on 60 €, minkä lisäksi seura maksaa jokaisesta lisenssiurheilijastaan 5 

€. Jäsenmaksun suuruus on korkeintaan 300 €. Hyväksytään. 

 

6.2 Hallitus ei esitä muutoksia lisensseihin ja lisenssihintoihin kaudella 2018 - 2019. 

Vakuutuksellisen lajilisenssin hinta 64,00 €. Lajilisenssin hinta ilman vakuutusta 40,00 €. 

Alle 20-vuotiaan vakuutuksellisen lajilisenssin hinta 46,00 €. Vakuutuksen osuus 

lajilisenssin hinnasta 23,78 € vakuutuskaudella 1.9.2018 - 31.8.2019. 

Vakuutuksellisen harrastuslisenssin hinta 46,00 €. Harrastuslisenssin hinta ilman 

vakuutusta 22,00 €. Vakuutuksen osuus harrastuslisenssin hinnasta 23,78 € 

vakuutuskaudella 1.9.2018 - 31.8.2019. 

Kilpailukohtaisen vakuutuksen maksu 10,00 € / kilpailu / urheilija. 

Mikäli vakuutusyhtiö korottaa vakuutusmaksuja siirretään korotus lisenssihintoihin. 

Hyväksytään. 

 

6.3 Hallitus esittää, että liiton toimihenkilöiden ja SM-kilpailutuomareiden 

matkakulukorvaukset pidetään ennallaan. Korvaus molemmille 0,27 € / km. Hyväksytään. 

 

7  Vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio 

Liiton taloudenhoitaja Kaisu Salminen esittelee vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja 

talousarvion. 

Esitellään ja hyväksytään vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio esitetyin 

muutoksin. 
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8  Liiton puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 

 

Esitetään liiton puheenjohtajaksi Jukka-Pekka Ahosta. 

Liiton puheenjohtajaksi valitaan Jukka-Pekka Ahonen. 

 

Esitetään liiton varapuheenjohtajaksi Panu Sipilää. 

Liiton varapuheenjohtajaksi vaitaan Panu Sipilä. 

 

9  Hallituksen jäsenten valinta 

 

9.1 Valjakkoajon edustajat (2 hlö) hallitukseen kaudelle 1.6.2018 - 31.5.2020 (2 vuotta). 

Erovuorossa valjakkoajosta ovat Janne Härkönen ja Kaisu Salminen. Hallituksessa 

jatkavat Teemu Kaivola ja Heidi Ahlfors. 

 

Esitetään Kaisu Salmista ja Janne Härköstä. 

 

Valitaan hallitukseen valjakkoajon edustajiksi kaudelle 1.6.2018 – 31.5.2020 Kaisu 

Salminen ja Janne Härkönen. 

 

9.2 Valjakkohiihdon edustajat (2 hlö) hallitukseen kaudelle 1.6.2018 - 31.5.2020 (2 

vuotta). Erovuorossa valjakkohiihdosta ovat Niina Konttaniemi ja Kaisa Lehto, joka erosi 

VUL:n hallituksesta 6/2017. Hallituksessa jatkavat Tanja Ignatius ja Kauko Ruokolainen. 

 

Esitetään Niina Konttaniemeä ja Mira Kaikkosta. 

 

Valitaan hallitukseen valjakkohiihdon edustajiksi kaudelle 1.6.2018 – 31.5.2020 Niina 

Konttaniemi ja Mira Kaikkonen. 

 

9.3 Sulanmaan lajien edustajat (1 hlö) hallitukseen kaudelle 1.6.2018 - 31.5.2019 (1 

vuotta). Annaleena Ylitalo on ilmoittanut jättävänsä hallituspaikkansa. Hallituksessa 

jatkaa Vuokko Puurunen. 

 

Esitetään Ville Halmetta. 

 

Valitaan hallitukseen sulanmaan lajien edustajaksi kaudelle 1.6.2018 – 31.5.2019 Ville 

Halme. 
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10  Tilintarkastajien (2) ja varatilintarkastajien (2) valinta 

Edellisen toimintavuoden 2017 tilintarkastajina toimivat KHT Juhani Loukusa ja Riitta Kempe. 

Varatilintarkastajina toimivat Nexia KHT yhteisö ja Kosti Salminen. 

 

Esitetään toimintavuoden 2018 tilintarkastajiksi KHT Juhani Loukusaa ja Riitta Kempeä ja 

varatilintarkastajiksi Nexia KHT yhteisöä ja Kosti Salmista. 

 

Hyväksytään toimintavuoden 2018 tilintarkastajiksi KHT Juhani Loukusa ja Riitta Kempe ja 

varatilintarkastajiksi Nexia KHT yhteisö ja Kosti Salminen. 

 

11  Sääntömuutosasiat 

 

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

Liite 5. 

 

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. 

 

AVEK esittää sääntömuutosta joka on LSVU-esityksen mukainen, mutta DS1:n SM-arvo 

säilytetään. Lisäksi matkat poistetaan esityksestä ja käytetään IFSS:n sääntöjen 

mukaisia matkoja. 

 

Ääänestetään: L-SVU:n sääntömuutosesityksen hyväksyminen vastaan RPKK:n esitys 

että hylätään sääntömuutosesitys. Äänestystulos: Hylätään sääntömuutosesitys 60 

ääntä, hyväksytään sääntömuutosesitys 16 ääntä, 1 tyhjä. 

 

Päätös: Sääntömuutosesitys hylätään. 

______________________________________________________________________ 

Uudenmaan Vetokoiraurheilijoiden edustaja poistui kokouksesta. Käytettävissä oleva 

äänimäärä on tämän jälkeen 73 ääntä. 

______________________________________________________________________ 
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11.2 SHS:n sääntömuutosesitys kansallisiin kilpailusääntöihin koskien sulanmaan RNB-

luokkia. Liite 6. 

 

Hallitus puoltaa esityksen kohtaa 1. Hallitus ei puolla esityksen kohtaa 2, vaan esittää 

nykyisten sääntökohtien voimassa pitämistä. 

 

RPKK esittää koko esityksen hylkäämistä. SHS vetää esityksen kohdan 2 pois, koska 

sääntömuutosesitys on IFSS:n sääntöjen vastainen. Jäljelle jää vain esityksen kohta 1. 

Äänestetään esityksen kohdan 1 hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Äänestystulos: 

Hylätään sääntömuutosesityksen kohta 1 saa 44 ääntä, hyväksytään 

sääntömuutosesityksen kohta 1 saa 29 ääntä, 4 ääntä poissa. 

 

Päätös: Sääntömuutosesitys hylätään. 

 

11.3 Hallituksen sääntömuutosesitys valjakkourheilun kansallisiin sääntöihin koskien 

kilpailulisenssiä koirajuoksun kilpailuluokissa. 

 

1.1 KILPAILUOIKEUS 

1.1.1.1 Koirajuoksu- ja harrastussarjoissa kilpailulisenssi ei ole pakollinen, mutta 

kilpailijalla tulee olla vakuutus, jonka kilpailun järjestäjä hankkii ns. kertalisenssillä, ellei 

kilpailijalla ole osoitettavissa muutoin kattavaa vakuutusturvaa. 

 

Hallituksen esitys: 

Muutetaan muotoon: 

1.1.1.1 Harrastussarjoissa kilpailulisenssi ei ole pakollinen, mutta kilpailijalla tulee olla 

vakuutus, jonka kilpailun järjestäjä hankkii ns. kertalisenssillä, ellei kilpailijalla ole 

osoitettavissa muutoin kattavaa vakuutusturvaa. 

 

L-SVU:n esitys: 

Muutetaan muotoon: 

1.1 KILPAILUOIKEUS 

1.1.1 Suomalaisella osanottajalla on oltava valjakkourheilukilpailuissa voimassa oleva 

kilpailulisenssi. 

 

1.1.1.1 Kilpailulisenssi ei ole pakollinen koirajuoksu- ja harrastussarjoissa lukuun 

ottamatta SM-kilpailuluokkia, mutta kilpailijalla tulee olla vakuutus, jonka kilpailun 

järjestäjä hankkii ns. kertalisenssillä, ellei kilpailijalla ole osoitettavissa muutoin kattavaa 

vakuutusturvaa. 

 

Äänestetään. VUL:n hallituksen esitys eli koirajuoksun kilpailuluokkiin lisätään 

lisenssipakko. L-SVU:n esitys eli koirajuoksun SM-luokkiin lisätään lisenssipakko. 

L-SVU:n esitys saa 44 ääntä, VUL:n hallituksen esitys saa 29 ääntä, 4 ääntä poissa. 

 

Päätös: L-SVU:n sääntömuutosesitys tulee voimaan. 
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11.4 Hallituksen sääntömuutosesitys valjakkourheilun kansallisiin sääntöihin koskien 

koskien aggressiivisesti käyttäytyvän koiran rangaistusta. 

 

1.6. RANGAISTUKSET 

1.6.1. Aggressiivisesti kilpailussa käyttäytyvä koira pitää aina hylätä kyseisestä 

kilpailusta ja tuomariraporttiin tulee kirjoittaa aggressiivisesti käyttäytyneen koiran nimi ja 

sirunumero. Aggressiivisesti kilpailussa tai kilpailupaikalla käyttäytyvälle koiralle 

langetetaan 3 vuorokauden kilpailukielto. Mikäli koira saa kolme hylkäystä 

aggressiivisesta käyttäytymisestä kilpailuissa, saa se automaattisesti vuoden 

kilpailukiellon. Kilpailukielto koskee kaikkia valjakkourheilun lajeja. 

 

1.6.1. Aggressiivisesti kilpailussa käyttäytyvä koira pitää aina hylätä kyseisestä 

kilpailusta ja tuomariraporttiin tulee kirjoittaa aggressiivisesti käyttäytyneen koiran nimi ja 

sirunumero. Aggressiivisesti kilpailussa tai kilpailupaikalla käyttäytyvälle koiralle 

langetetaan 3 vuorokauden kilpailukielto. Mikäli koira saa kolme hylkäystä 

aggressiivisesta käyttäytymisestä kilpailuissa, saa se automaattisesti 

vuoden kilpailukiellon. 

 

Lisäys sääntötekstiin kursivoitu: 

Kilpailussa tapahtuneen, todistettavissa olevan purematapauksen, seurauksena 

aggressiivisesti käyttäytyneelle koiralle langetetaan ensimmäisestä purematapauksesta 

6kk kilpailukielto, toisesta 12kk kilpailukielto ja kolmannesta elinikäinen kilpailukielto. 

Kilpailukielto koskee kaikkia valjakkourheilun lajeja. 

 

Päätös: Sääntömuutosesitys hyväksytään. 

 

11.5 Hallituksen sääntömuutosesitys valjakkourheilun kansallisiin sääntöihin koskien 

hiihdon pulkkaluokan punnitsemissäännön yhtenäistämistä kansainvälisten sääntöjen 

kanssa. 

 

3.2 VARUSTEET 

3.2.1 Yhden koiran (1) valjakossa koiran paino pyöristetään matematiikan sääntöjen 

mukaan lähimpään kiloon (kerrottuna) x 0,7 (A-koirat) tai 0,5 (B-koirat). Varusteiden 

yhteenlaskettu paino pyöristetään ylöspäin lähimpään puoleen kiloon. Varusteiden 

yhteenlaskettu maksimipaino on 25 kg. 

3.2.2 Kahden koiran (2) valjakossa koirien yhteispaino pyöristetään matematiikan 

sääntöjen mukaan lähimpään kiloon (kerrottuna) x 0,7 (A-koirat) tai 0,5 (B-koirat). 

Varusteiden yhteenlaskettu paino pyöristetään ylöspäin lähimpään puoleen kiloon. 

Varusteiden yhteenlaskettu maksimipaino on 45 kg. 

3.2.3 Kolmen koiran (3) valjakossa koirien yhteispaino pyöristetään matematiikan 

sääntöjen mukaan lähimpään kiloon (kerrottuna) x 0,6. Varusteiden yhteenlaskettu paino 

pyöristettynä ylöspäin lähimpään puoleen kiloon. Varusteiden yhteenlaskettu 

maksimipaino on 60 kg. 
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3.2.4 Neljän koiran (4) valjakossa koirien yhteispaino pyöristettynä matematiikan 

sääntöjen mukaan lähimpään kiloon (kerrottuna) x 0,5. Varusteiden yhteenlaskettu paino 

pyöristettynä ylöspäin lähimpään puoleen kiloon. Varusteiden yhteenlaskettu 

maksimipaino on 70 kg. 

3.2.5 Mikäli järjestetään vain yksi luokka (A ja B koirat samassa) määräytyy pulkan paino 

em. kohdissa (3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 ja 3.2.4) määritellyllä tavalla koiran luokkajaon mukaan. 

 

Muutetaan muotoon: 

3.2 VARUSTEET 

B-koirilla koiran painokerroin on 0,5. Muutoin varusteiden osalta noudatetaan 

kansainvälisiä sääntöjä. 

 

Päätös: Hyväksytään sääntömuutosesitys. 

 

12  Vuoden tulokkaan palkitseminen 

Palkitaan vuoden tulokkaana Jenna Kanko. Perusteluna: reipas ja positiivinen asenne 

valjakkourheilun parissa ja maajoukkueessa. 

 

13  Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita. 

 

14  Kokouksen päättäminen 

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.17. 

 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

 

 

______________________  ______________________ 

Riitta Kempe    Niina Konttaniemi  

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

______________________  ______________________ 

 

Aija Mäkiaho    Virve Kaivola  

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 
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