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Hallituksen kokous 2/2019   Pöytäkirja                     
        
 

Aika: 16.2.2019, klo 10.00 
Paikka: Scandic Laajavuori, Laajavuorentie 30, 40740 Jyväskylä 
 

Kokoukset 2018 1/19 2/19 

Ahonen Jukka-Pekka, pj x x 

Sipilä Panu, vpj x - 

Ahlfors Heidi x - 

Halme Ville x x 

Härkönen Janne - - 

Ignatius Tanja - - 

Kaikkonen Mira x x 

Kaivola Teemu x x 

Konttaniemi Niina x x 

Puurunen Vuokko *   

Ruokolainen Kauko  x x 

Salminen Kaisu x x 

Läsnä yht. 9/11 7/11 

* erosi VUL:n hallituksesta 6/2018 
 
1    Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Jukka-Pekka Ahonen avasi kokouksen klo 11.13. 
 
2    Kokouksen järjestäytyminen 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.  
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Mira Kaikkonen, Teemu Kaivola. 
 



 

  
 3    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 7/11 
hallituksen jäsenestä. 
 

 4   Asialistan hyväksyminen 
Esitetään että toimikuntien kuulumiset käydään läpi vasta muiden asiakohtien 
jälkeen. 
 

 5  Edellisten kokousten pöytäkirjat 
 Edellinen pöytäkirja 1/2019 odottaa allekirjoitukseen lähettämistä. 

 
6  Toimikunnat 
Esitys: Käydään läpi toimikuntien kuulumiset. 
Kurinpitotoimikunta: 
Eläinten hyvinvointi: 
Antidopingtoiminta: 
Yhteistyökumppanit: 
Talous: 
Viestintä: 
PR-toiminta: 
Tuomaritoiminta: 
Kilpailu- ja huippu-urheilu: 
Aikuis- ja harrasteliikunta: 
Lasten- ja nuorten liikunta: 
Kehittämistoimikunta: 
Palkitsemistoimikunta: 
 
Päätös: Asiakohtaa ei ehditty käsitellä kokouksessa. Asia käsitellään seuraavassa 
kokouksessa. 
 
7  Vuoden 2018 tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen läpikäyminen 
Hallitus kävi läpi ja hyväksyi vuoden 2018 tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen. 
Tilinpäätös päätettiin lähettää tilintarkastajille tarkastettavaksi. 
 
8  Vuoden 2020 toimintasuunnitelman laatiminen 
Hallitus laati vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen. 
Suunnitelma esitetään edelleen liittokokoukselle. 
 
9  Sääntömuutosasiat liittokokoukseen 
9.1 L-SVU:n sääntömuutosesitys koskien SM-luokkia 
Esitys: L-SVU esittää muutoksia kansallisiin kilpailusääntöihin koskien SM-luokkia. 
Esitys liitteenä 1. 
 
Päätös: Hallitus esittää sääntömuutosesityksen liittokokoukselle. 
 



 

 

 
9.2 Suomalainen Siperianhusky -seuran sääntömuutoesitys koskien RNB-
luokkia SM-kilpailuissa 
Esitys: SHS esittää muutoksia kansallisiin kilpailusääntöihin koskien RNB-luokkien 
järjestämistä SM-kilpailuissa. Esitys liitteenä 2. 
 
Päätös: Asiasta pyydetään lisäselvitystä SHS:lta. 
 
9.3 Carelian Eastpoint ry, Pohjois-Lapin Valjakkourheilijat ry, Tunturi-Lapin 
Valjakkourheilijat ry, Arktiset Vetokoirat ry:n sääntömuutosesitys koskien 
kilpailuun liittyviä maksuja 
Esitys: Suomen valjakkourheilijoiden liitolle. Esitys liittokokoukseen 2019 
Carelian Eastpoint ry, Pohjois-Lapin Valjakkourheilijat ry, Tunturi-Lapin 
Valjakkourheilijat ry, Arktiset Vetokoirat ry esittävät lisäystä valjakkourheilun 
kansallisiin sääntöihin. 
 
1.8 KILPAILUJEN JÄRJESTÄMINEN 
1.8.1 Kilpailun järjestäjä päättää kilpailuun liittyvistä maksuista. 
 
Päätös: Asiasta pyydetään lisäselvitystä Carelian Eastpointilta. 
 
9.4 Tuomaritoimikunnan sääntömuutosesitys kansallisiin kilpailusääntöihin 
koskien tuomariraportteja 
Esitys: Sääntö nyt: 
1.7 Kilpailutuomarin tulee toimittaa VUL:lle seitsemän (7) päivän sisällä kilpailun 
päättymisestä: 
1.7.1 Ylituomarin raportti, jossa mainitaan kilpailijoille annetut varoitukset. 
 
Ehdotus uudeksi säännöksi: 
1.7 Kilpailun ylituomarin tulee toimittaa VUL:lle viiden (5) päivän sisällä kilpailun 
päättymisestä: 
1.7.1 Ylituomarin raportti, jossa mainitaan kilpailijoille annetut rangaistukset. 
1.8 Kilpailun ylituomarin tulee ilmoittaa kilpailussa langetetusta kilpailukiellosta VUL:n 
tuomaritoimikunnan puheenjohtajalle sen vuorokauden aikana kun kilpailukielto on 
langetettu. 
1.9 Mikäli ylituomari laiminlyö pykälissä 1.7 ja 1.8 mainitut velvoitteet häntä 
huomautetaan asiasta. Toisesta laiminlyönnistä hän saa varoituksen. Kolmannesta 
laiminlyönnistä kyseisen tuomarin tuomarioikeudet evätään VUL:n hallituksen 
määräämäksi ajaksi. 
 
Päätös: Hallitus esittää sääntömuutosesityksen liittokokoukselle. 
 



 

 

 
9.5 Tuomaritoimikunnan sääntömuutosesitys kansallisiin kilpailusääntöihin 
koskien tuomarina toimimista 
Esitys: Sääntö nyt: 
5.4 Tuomarioikeuksien säilyttämiseksi tulee: 
5.4.1 toimia kilpailutuomarina liiton virallisissa kilpailuissa vähintään joka toinen 
vuosi. 
5.4.2 ? 
 
Ehdotus uudeksi säännöksi: 
5.4 Tuomarioikeuksien säilyttämiseksi tulee: 
5.4.1 toimia kilpailutuomarina tai toimihenkilönä liiton virallisissa kilpailuissa 
vähintään joka toinen vuosi. 
5.4.2 ? 
 
Päätös: Hallitus esittää sääntömuutosesityksen liittokokoukselle. 
 
9.6 Kilpailu- ja huippu-urheilutoimikunnan sääntömuutosesitys kansallisiin 
kilpailusääntöihin koskien lisenssiä harrastussarjoissa 
Esitys: Sääntö nyt: 
1.1.1.1 Koirajuoksu- ja harrastussarjoissa kilpailulisenssi ei ole pakollinen lukuun 
ottamatta SM-kilpailuluokkia, mutta kilpailijalla tulee olla vakuutus, jonka kilpailun 
järjestäjä hankkii ns. kertalisenssillä, ellei kilpailijalla ole osoitettavissa muutoin 
kattavaa vakuutusturvaa. 
 
Ehdotus uudeksi säännöksi: 
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. 
 
Päätös: Hallitus esittää sääntömuutosesityksen liittokokoukselle. 
 
9.7 Kilpailu- ja huippu-urheilutoimikunnan  sääntömuutosesitys kansallisiin 
kilpailusääntöihin koskien SM-kilpailuluokkia 
Sääntö nyt: 
4.2.2 Seuraavilla 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 



 

 
 
 
Ehdotus uudeksi säännöksi: 
4.2.2 Seuraavilla 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 
viesti (koirajuoksuviesti tai sekaviesti) 
 
Päätös: Hallitus esittää sääntömuutosesityksen liittokokoukselle. 
 
9.8 Muutosesitys koskien harrastuslisenssiä 
 
Määritelmä nyt: 
2. Harrastuslisenssi antaa vuoden vakuutusturvan urheilijoille, jotka harrastavat 
valjakkourheilua säännöllisesti, mutta eivät kilpaile aktiivisesti. Harrastuslisenssillä 
saa kilpailla yhden kansallisen tason kilpailun tai SM-kilpailun, mutta ei kansainvälisiä 
kilpailuja (esim. MM, EM, SOC tai World-cup). 
 
Ehdotus uudeksi määritelmäksi: 
2. Harrastuslisenssi antaa vuoden vakuutusturvan urheilijoille, jotka harrastavat 
valjakkourheilua säännöllisesti, mutta eivät kilpaile. Harrastuslisenssillä ei saa 
osallistua kilpailuihin. 
 
Päätös: Hallitus esittää sääntömuutosesityksen liittokokoukselle. 
 
10  Vuoden tulokas 2019 
Esitys: Esitetään vuoden tulokkaaksi kahta uutta kilpailua. Jämi MD ja Lapland 
Quest. 
 
Päätös: Esitys hyväksytään. 
 
11 Stipendit MM-kilpailuissa menestyneille 
Esitys: Kilpailutoimikunta esittää Bessansen MM-kilpailuissa menestyneille 
stipendejä liitteen 1 mukaisesti. 
 
Päätös: Esitys hyväksytään. 
 



 

 

 
12  Muut esille tulevat asiat 
Ei muita esille tulevia asioita. 
 
13  Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous pidetään Google Hangouts -kokouksena 5.3.2019; klo 20.00. 
 
14 Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.42. 
 
                                                                                                                    
 
 

___________________________  ___________________________ 

Jukka-Pekka Ahonen, puheenjohtaja  Niina Konttaniemi, sihteeri 

 

    

___________________________  ___________________________ 

Mira Kaikkonen   Teemu Kaivola 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 

 



Länsi-Suomen Valjakkourheilijat 
 
ALUSTUS 
 
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-luokkaa, koira- ja pulkkahiihdossa 46 SM-luokkaa sekä sulanmaan lajeissa 15 
SM-luokkaa. Teoriassa siis SM-mitaleja olisi jaossa vuosittain 213 (tai 273). Vuonna 
2017 lisenssiurheilijoita valjakkourheilussa oli 391 kpl. Teoriassa 70 % 
lisenssiurheilijoista voisi saavuttaa SM-mitalin. Tämä suhde ei ole oikea.  

Lajin tason ja imagon nostamiseksi kansallisesti sille tasolle, jolla suomalainen 
valjakkourheilu oli ennen kansainvälisesti, tulisi SM-luokkien määrää rajoittaa 
nykyisestä. Tällöin saadaan lisättyä ja kovennettua kilpailua Suomen mestaruuksista 
ja nostettua näin valjakkourheilun tasoa Suomessa.  

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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 



KOIRA- JA VALJAKKOHIIHTO 
 

Nykyiset säännöt SM-luokista: 
 
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)  
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) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esitys uusiksi säännöiksi SM-luokista 
 

Luku 3: Koirahiihdon ja Pulkkahiihdon erityissäännöt  
3.4.1 Seuraavilla luokilla on SM-arvo: 
Pulkkahiihto miehet nuoret (PMJ)    
Pulkkahiihto naiset nuoret (PWJ)    
Pulkkahiihto miehet (PM)     
Pulkkahiihto naiset (PW)     
 
Yhdistetty miehet (CM)     
Yhdistetty naiset (CW)     
 
Koirahiihto miehet nuoret (SMJ)    
Koirahiihto naiset nuoret (SWJ)    
Koirahiihto miehet veteraanit A (SMV A)    
Koirahiihto miehet veteraanit B (SMV B)    
Koirahiihto naiset veteraanit A (SWV A)    
Koirahiihto naiset veteraanit B (SWV B)    
Koirahiihto miehet A (SM A)     
Koirahiihto miehet B (SM B)     
Koirahiihto naiset A (SW A)     
Koirahiihto naiset B (SW B) 
 



SULANMAANLAJIT 
 
Nykyiset säännöt SM-luokista: 
 
Luku 4: Sulanmaan kilpailujen erityssäännöt 
4.2.2 Seuraavilla 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 4: Sulanmaan kilpailujen erityssäännöt 
4.2.2 SM-kilpailut järjestetään kaksipäiväisinä kilpailuina lukuun ottamatta koirajuoksuluokkia ja 
viestikilpailua 
4.2.3 Seuraavilla luokilla on SM-arvot:   
Koirajuoksu miehet nuoret (DCMJ)      
Koirajuoksu naiset nuoret (DCWJ)      
Koirajuoksu miehet (DCM)      
Koirajuoksu naiset (DCW)      
Koirapyöräily miehet (DBM)      
Koirapyöräily naiset (DBW) 
Yhden koiran kärryluokka (DS1)      
Yhden koiran kärryluokka nuoret (DS1J)      
Kahden koiran kärryluokka (DS2)      
Neljän koiran kärryluokka nuoret (DR4J)      
Neljän koiran kärryluokka (DR4)      
Kahdeksan koiran kärryluokka (DR8)      
Viesti DCR (3 osuutta, koirajuoksu tai koirajuoksu, -pyöräily ja yhden koiran kärryosuus)  
  
 

 



VALJAKKOAJO 
 
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 
 

 

Esitys uusiksi säännöiksi SM-luokista 
 
Luku 2: Valjakkoajon erityssäännöt 
2.2.3 Seuraavilla luokilla on SM-arvot: 
SPRINTTI      
4-koiran luokka, juniorit (Sp4J)     
4-koiran luokka (Sp4)      
6-koiran luokka (Sp6)     
10-koiran luokka (Sp10)     
 
KESKIPITKÄT MATKAT 
4-koiran luokka      
Rajoitettu luokka      
Avoin luokka       
 
PITKÄT MATKAT 
Rajoitettu luokka  
Avoin luokka 
 



7.2.2019 

Suomen Valjakkourheilijoiden liitto     

Sääntömuutoesitys 

 

Suomalainen Siperianhusky -seura esittää päätettäväksi Suomen valjakkourheilijoiden liiton 

liittokokouksessa 7.4.2019 seuraavasta sääntömuutosesityksestä: 

Esitämme, että RNB-luokat (RNB = registered nordic breeds) erotetaan Suomen 

mestaruuskilpailuissa (SM-kilpailuissa) omiksi luokikseen, kun ko. luokassa kilpailee 

vähintään 5 (viisi) valjakkoa, riippumatta ns. yleisen luokan valjakoiden määrästä. 

Esityksemme mukaan RNB-luokat 1 ja 2, RNB1 ja RNB2, erotetaan omiksi luokikseen 

toisistaan riippumatta: jos RNB1-luokan valjakoita on kilpailun lähdössä vähintään 5 (viisi) 

kappaletta, ne muodostavat oman SM-luokkansa, sekä jos RNB2-luokan valjakoita on 

kilpailun lähdössä vähintään 5 (viisi) kappaletta, ne muodostavat oman SM-luokkansa 

riippumatta RNB1-valjakoiden (ja ns. yleisen luokan) valjakoiden paikallaolevasta 

määrästä. 

 

Perustelut:  

Kilpailijan täytyy kilpailuun ilmoittautuessan tietää, mihin hän on ilmoittautumassa. Ei 

voida ajatella, että SM-kilpailuihin ilmoittautuessaan kilpailija joutuu arvuuttelemaan, 

toteutuuko SM-luokka hänen edustamassaan ryhmässä ko. ryhmästä riippumattomista 

syistä. Tavoitteellinen treenaaminen kärsii, ja kilpailut eivät ole kovin houkuttelevia 

nykyisillä Suomen säännöillä. Toisekseen, sääntömuutoesitystämme vastaava käytäntö on 

voimassa esimerkiksi Ruotsissa Ruotsin mestaruuskilpailuissa. Ruotsi on Suomea vastaava 

toimijakenttä rekikoiralajien suhteen.* Ruotsalaisen käytännön voi todeta toimivan hyvin, 

eikä se syrji osallistujia samalla tavoin kuin suomalainen nykyinen käytäntö.  

 

Sääntökohdat sääntömuutosesityksen mukaisiksi muutettuna (Valjakkourheilun 

kansalliset säännöt):  

2.2 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 

2.2.1 SM-kilpailut järjestetään kaksi tai kolmipäiväisinä kilpailuina. 

2.2.2 Suomenmestaruusluokaksi erotetaan rekisteröidyillä arktisilla valjakoilla ajavien 

RNB1- ja/tai RNB2-luokka. Suomenmestaruusmitalit jaetaan RNB1 ja/tai RNB2-luokan 

osallistujille, jos RNB1 ja/tai RNB2-luokan osallistujia on vähintään viisi (5) ensimmäisessä 

lähdössä.  

 

* IFSS kattojärjestönä on / IFSS:n säännöt ovat sopusoinnussa Ruotsin kansallisen säännön 

kanssa, joten myös Suomen kansallinen sääntö on muutettavissa. 

 


