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Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry 

 

Sääntömääräinen liittokokous 2019   Pöytäkirja 

 

 

Aika: sunnuntai 7.4.2019, klo 12.00 

Paikka: Palokan ABC, Jyväskylä. Osoite: Palokanorsi 10, 40270 Palokka 

Läsnä: Liitteen 1 mukaiset osallistujat 

  

 

1  Kokouksen avaus 

Liiton puheenjohtaja Jukka-Pekka Ahonen avasi kokouksen klo 12.00 

 

2  Kokouksen järjestäytyminen 

 

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

ääntenlaskijaa. 

 

Esitettiin kokouksen puheenjohtajaksi Timo Mäkiahoa. Valittiin kokouksen 

puheenjohtajaksi Timo Mäkiaho.  

 

Esitettiin kokouksen sihteeriksi Niina Konttaniemeä. Valittiin kokouksen sihteeriksi Niina 

Konttaniemi. 

 

Esitettiin kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Ari Rastasta ja Riitta Kempeä. Valittiin 

kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Ari Rastas ja Riitta Kempe. Esitettiin kokouksen 

äänten laskijoiksi Pasi Heinosta ja Teemu Kaivolaa. Valittiin kokouksen äänten laskijoiksi 

Pasi Heinonen ja Teemu Kaivola.. 

 

  



 

                                       Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry · Rovaniemi · Puh. 040 539 0372 · toimisto@vul.fi, www.vul.fi 

 

2.2 Todetaan läsnäolijat ja äänimäärät. 

 

Läsnä 17 seuraa, joilla käytettävissään 70 ääntä.  

 

Alaskanmalamuuttiyhdistys ry, Arktiset vetokoirat ry, Carelian Eastpoint ry, 

Hämeenlinnan seudun Vesipelastuskoirat ry, Iisalmen seudun Käyttö- ja 

Seurakoirayhdistys ry, Kemin Seura- ja Palveluskoirakerho, Kymen Vetokoiraseura ry, 

Länsi-Suomen Valjakkourheilijat ry, Oulun Koirakerho ry, Pohjanmaan Valjakkourheilijat 

ry, Rovaniemen Palveluskoirakerho ry, Sisä-Suomen Valjakkourheilijat ry, Sport Riesen 

Klub ry, Suomalainen Siperianhusky-seura ry, Suomen Irlanninterrierit ry, Tunturi-Lapin 

Valjakkourheilijat ry, Uudenmaan Vetokoiraurheilijat ry. 

 

2.3 Muutokset työjärjestykseen 

Päätettiin että kokouksessa kaikkia esityksiä tulee kannattaa, jotta ne otetaan huomioon 

käsittelyssä.  

 

Esitettiin että lisätään esityslistalle kohta 4 työjärjestyksen hyväksyminen.  

 

Esitettiin että siirretään kohta 12.7 päätettäväksi kohdassa 7, jossa päätetään lisenssien 

hinnat. 

 

Esitettiin esityslistan kohtien 5 ja 6 korjaaminen. Tilintakastajien lausunto luetaan 

tilinpäätöksen kuulemisen jälkeen samassa kohdassa. 

 

Esitys: kohtien 12.1. ja 12.6 käsitteleminen. Mikäli kohta 12.1. menee läpi, kohtaa 12.6. ei 

tarvitse käsitellä. 

 

Esitettiin että epäselvän tilanteen vuoksi vuoden 2019 korjattua toimintasuunnitelmaa 

käsitellään kohdassa 8. Lisätään toimintasuunnitelma käsiteltäväksi kohdassa 8.1. 

 

3  Kokouksen laillisuus 

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4 Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys kohdassa 2.3 esitettyjen muutosten mukaisesti. 

 

5  Vuoden 2018 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen esitteleminen ja 

tilintarkastuskertomuksen lukeminen 

Liiton puheenjohtaja Jukka-Pekka Ahonen esitteli vuoden 2018 vuosikertomuksen (liite 2). 
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Esitettiin seuraavat lisäykset vuosikertomukseen: 4.3 Aikuisliikunta: lisätään seuratoiminnan 

kohtaan UVU:n leiri tammikuulta, 4.3 Aikuisliikunta: L-SVU:n nimeen korjaus. Hyväksyttiin 

lisäykset vuosikertomukseen.  

 

Liiton taloudenhoitaja Kaisu Salminen esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen (liite 3). 

 

Kokouksen puheenjohtaja Timo Mäkiaho luki tilintarkastuskertomuksen. 

 

6  Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja 

muille tilivelvollisille 

 

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille 

tilivelvollisille. 

 

7  Vuoden 2020 jäsenmaksujen ja kilpailulisenssien vahvistaminen sekä liiton 

toimihenkilöiden kulukorvausten vahvistaminen 

 

7.1 Hallitus ei esitä muutoksia vuoden 2020 jäsenmaksuihin, mutta esittää lisättäväksi 

kannatusjäsenmaksun. Esitetään että vuoden 2020 perusjäsenmaksu on 60,00 €, minkä 

lisäksi seura maksaa jokaisesta lisenssiurheilijastaan 5,00 €. Jäsenmaksun suuruus on 

korkeintaan 300,00 €. Kannatusjäsenmaksu on 300,00 €. 

 

Esitettiin kannatusjäsenmaksu jaettavaksi yksityishenkilön kannatusjäsenmaksuun ja 

yrityksen tai yhteisön kannatusjäsenmaksuun niin että yksityishenkilön jäsenmaksu on 

pienempi kuin yhteisön tai yrityksen jäsenmaksu. 

 

Esitettiin että yksityishenkilön kannatusjäsenmaksu on 100 € ja yrityksen tai yhteisön 

kannatusjäsenmaksu on 300 €. 

 

Hallitus veti oman esityksensä pois koskien kannatusjäsenmaksua. 

 

Hyväksyttiin perusjäsenmaksu, seuran maksu lisenssiurheilijastaan sekä jäsenmaksun 

kattosuuruus hallituksen esityksen mukaisesti. Päätettiin että liitolla voi olla 

kannatusjäseniä siten, että yksityishenkilö maksaa kannatusjäsenmaksua 100 € ja yritys 

tai yhteisö 300 €. 
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7.2 Hallituksen 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. 

 

Teemu Kaivolan esitys: Kilpailulisenssillä saa kilpailla rajattoman määrän kilpailuja. 

Harrastuslisenssillä saa osallistua rajattomaan määrään kilpailujen harrastusluokkia. 

Harrastuslisenssin voi korottaa kilpailulisenssiksi maksamalla kilpailulisenssin ja 

harrastuslisenssin hinnan erotuksen. Harrastussarjojen kilpailukohtaisella 

vakuutusmaksulla saa osallistua yhteen harrastussarjan kilpailuun. Kilpailusarjojen 

kilpailukohtaisella vakuutusmaksulla saa osallistua yhteen kilpasarjan kilpailuun. 

Kilpailukohtaisilla vakuutusmaksuilla ei saa osallistua SM-luokkiin. 

 

Riitta Kempen esitys: Harrastuslisenssi antaa vuoden vakuutusturvan urheilijoille, jotka 

harrastavat valjakkourheilua säännöllisesti. Harrastuslisenssillä saa osallistua vain 

kilpailujen harrastussarjoihin. Harrastuslisenssin voi korottaa kilpailulisenssiksi 

maksamalla kilpailulisenssin ja harrastuslisenssin hinnan erotuksen. Kilpailukohtaisella 

vakuutusmaksulla saa osallistua vain yhteen harrastussarjan kilpailuun. 

 

Äänestettiin: Vaihtoehto A jatketaan asian käsittelyä. Vaihtoehto B hylätään asian 

käsittely. 

Tulos: Vaihtoehto A 40 ääntä, vaihtoehto B 30 ääntä. Ääniä yhteensä 70. Asian 

käsittelyä jatketaan. 

 

Äänestettiin: Vaihtoehto A hallituksen esitys. Vaihtoehto B Teemu Kaivolan esitys. 

Tulos: Vaihtoehto A 0 ääntä, vaihtoehto B 70 ääntä. Ääniä yhteensä 70. Asian käsittelyä 

jatketaan. 

 

Äänestettiin: Vaihtoehto A Riitta Kempen esitys. Vaihtoehto B Teemu Kaivolan esitys. 

Tulos: Vaihtoehto A  21 ääntä, vaihtoehto B 49 ääntä. Ääniä yhteensä 70. 
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Päätös: Kilpailulisenssillä saa kilpailla rajattoman määrän kilpailuja. Harrastuslisenssillä 

saa osallistua rajattomaan määrään kilpailujen harrastusluokkia. Harrastuslisenssin voi 

korottaa kilpailulisenssiksi maksamalla kilpailulisenssin ja harrastuslisenssin hinnan 

erotuksen. Harrastussarjojen kilpailukohtaisella vakuutusmaksulla saa osallistua yhteen 

harrastussarjan kilpailuun. Kilpailusarjojen kilpailukohtaisella vakuutusmaksulla saa 

osallistua yhteen kilpasarjan kilpailuun. Kilpailukohtaisilla vakuutusmaksuilla ei saa 

osallistua SM-luokkiin. 

 

7.3 Hallitus esittää muutoksia lisensseihin ja lisenssihintoihin kaudella 2019 - 2020. 

Vakuutuksellisen lajilisenssin hinta 65,00 €. Lajilisenssin hinta ilman vakuutusta 45,00 €. 

 

Alle 20-vuotiaan vakuutuksellisen lajilisenssin hinta 45,00 €. Vakuutuksen osuus 

lajilisenssin hinnasta 20,12 € vakuutuskaudella 1.9.2019 - 31.8.2020. Nämä lisenssit 

sisältävät lehden ja kilpailuoikeuden. 

 

Vakuutuksellisen harrastuslisenssin hinta 30,00 €. Vakuutuksen osuus 

harrastuslisenssin hinnasta 20,12 €. Vakuutuskaudella 1.9.2019 - 31.8.2020. Kyseiseen 

lisenssiin kuuluu lehti, mutta ei kilpailuoikeutta. 

 

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

 

Mikäli vakuutusyhtiö korottaa vakuutusmaksuja siirretään korotus lisenssihintoihin. 

 

Teemu Kaivolan esitys: Vakuutuksellisen kilpailulisenssin hinta 65,00 €. Lajilisenssin 

hinta ilman vakuutusta 45,00 €. 

 

Alle 20-vuotiaan vakuutuksellisen kilpailulisenssin hinta 45,00 €. Vakuutuksen osuus 

lajilisenssin hinnasta 20,12 € vakuutuskaudella 1.9.2019 - 31.8.2020. Nämä lisenssit 

sisältävät lehden ja kilpailuoikeuden. 

 

Vakuutuksellisen harrastuslisenssin hinta 45,00 €. Vakuutuksen osuus 

harrastuslisenssin hinnasta 20,12 €. Vakuutuskaudella 1.9.2019 - 31.8.2020. Kyseinen 

lisenssi sisältää lehden ja rajattoman määrän harrastusluokkien kilpailuja.  

 

Kilpailukohtaisen harrastusluokkien vakuutuksen maksu 10,00 € / kilpailu / osallistuja. 

 

Kilpailukohtaisen kilpailuluokkien vakuutuksen maksu 25,00 € / kilpailu / osallistuja. 

 

Pasi Heinosen esitys: Vakuutuksellisen kilpailulisenssin hinta 65,00 €. Lajilisenssin hinta 

ilman vakuutusta 45,00 €. 

 

Alle 20-vuotiaan vakuutuksellisen kilpailulisenssin hinta 45,00 €. Vakuutuksen osuus 

lajilisenssin hinnasta 20,12 € vakuutuskaudella 1.9.2019 - 31.8.2020. Nämä lisenssit 

sisältävät lehden ja kilpailuoikeuden. 
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Vakuutuksellisen harrastuslisenssin hinta 45,00 €. Vakuutuksen osuus 

harrastuslisenssin hinnasta 20,12 €. Vakuutuskaudella 1.9.2019 - 31.8.2020. Kyseinen 

lisenssi sisältää lehden ja rajattoman määrän harrastusluokkien kilpailuja.  

 

Kilpailukohtaisen harrastusluokkien vakuutuksen maksu 10,00 € / kilpailu / osallistuja. 

 

Kilpailukohtaisen kilpailuluokkien vakuutuksen maksu 35,00 € / kilpailu / osallistuja. 

 

Teemu Kaivola vetää esityksensä pois. 

 

Päätös: Vakuutuksellisen kilpailulisenssin hinta 65,00 €. Lajilisenssin hinta ilman 

vakuutusta 45,00 €. 

 

Alle 20-vuotiaan vakuutuksellisen kilpailulisenssin hinta 45,00 €. Vakuutuksen osuus 

lajilisenssin hinnasta 20,12 € vakuutuskaudella 1.9.2019 - 31.8.2020. Nämä lisenssit 

sisältävät lehden ja kilpailuoikeuden. 

 

Vakuutuksellisen harrastuslisenssin hinta 45,00 €. Vakuutuksen osuus 

harrastuslisenssin hinnasta 20,12 €. Vakuutuskaudella 1.9.2019 - 31.8.2020. Kyseinen 

lisenssi sisältää lehden ja rajattoman määrän harrastusluokkien kilpailuja.  

 

Kilpailukohtaisen harrastusluokkien vakuutuksen maksu 10,00 € / kilpailu / osallistuja. 

 

Kilpailukohtaisen kilpailuluokkien vakuutuksen maksu 35,00 € / kilpailu / osallistuja. 

 

Kilpailukohtaisilla vakuutusmaksuilla ei saa osallistua SM-luokkiin. 

 

7.4 Hallitus esittää, että liiton toimihenkilöiden matkakorvaus on 0,27 € / km. SM-

kilpailutuomareiden matkakulukorvaukset sovitaan tapauskohtaisesti, kumminkin max. 

0,27 € / km. 

 

Riitta Kempe esitti kulukorvauksen laskua 0.20 € / km ja / tai korvausten maksamista 

halvimman matkustusvaihtoehdon mukaan, koska liiton taloudellinen tilanne on 

epävarma. Esitys ei saanut kannatusta. 

 

Päätös: Liiton toimihenkilöiden matkakorvaus on 0,27 € / km. SM-kilpailutuomareiden 

matkakulukorvaukset sovitaan tapauskohtaisesti, kumminkin max. 0,27 € / km. 
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8  Vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio 

8.1 Liiton puheenjohtaja Jukka-Pekka Ahonen esittelee vuoden 2019 päivitetyn 

toimintasuunnitelman ja talousarvion (liite 4). 

 

Liittohallituksen pj. esitteli uuden toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2019. 

 

Taustaa uudelle 2019 toimintasuunnitelmalle ja talousarviolle: 

Yleisavustus jätettiin opetusministeriöön myöhässä ja tämän seurauksena yleisavustusta ei 

ole myönnetty vuodelle 2019. 

Liittohallituksen puheenjohtaja on tehnyt erityishakemuksia OKM:lle koskien huippu-urheilua, 

nuorten toimintaa ja aikuisliikuntaa. Kyseiset avustukset tulee kohdistaa ainoastaan kyseisiin 

toimintoihin. 

Keskusteltiin erilaisista vaihtoehdoista liiton talouden turvaamiseksi mahdollisten avustusten 

saamiseen asti. 

Liittokokous ohjeisti hallitusta minimoimaan vuoden 2019 toimintakulut ja etsimään 

säästökohteita, jotta liiton hallinnon ydintoiminnot pystytään hoitamaan. 

 

8.2 Liiton puheenjohtaja Jukka-Pekka Ahonen esittelee vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja 

talousarvion (liite 5). 

 

Liiton puheenjohtaja Jukka-Pekka Ahonen esitteli vuoden 2020 päivitetyn 

toimintasuunnitelman ja talousarvion. 

 

Kohta 2 Huippu-urheilu, Riitta Kempe esitti, että B-maajoukkuesysteemistä ei luovuta, vaan 
B-maajoukkue nimetään edellisen kauden näyttöjen (KV ja SM) perusteella.  
Esitys ei saanut kannatusta. 

 

Siirretään kohdasta 3 Aikuis- ja harrasteliikunta, avustukset urheiluseuroille, 500 € nuorten 

budjettiin. 

 

Korjataan kohdassa 4 Järjestötoiminta, jaostot toimikunniksi. 

 

Lisätään kohtaan 4 Järjestötoiminta, Viestintä, Riitta Kempen esittämä kohta että aletaan 

suunnitella digilehteen siirtymistä. 

 

9  Liiton puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 

Esitys: Niina Konttaniemi esitti liiton puheenjohtajaksi Jukka-Pekka Ahosta. Anne Korhonen 

esitti liiton puheenjohtajaksi Jenni Hasaa. 

 

Äänestettiin: A vaihtoehto Jukka-Pekka Ahonen, B vaihtoehto Jenni Hasa. 

Vaihtoehto A 37 ääntä, vaihtoehto B 33 ääntä. Ääniä yhteensä 70. 

 

Päätös: Valittiin liiton puheenjohtajaksi Jukka-Pekka Ahonen. 
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Esitys: Pasi Heinonen esitti liiton varapuheenjohtajaksi Timo Mäkiahoa. Anne Korhonen esitti 

liiton varapuheenjohtajaksi Panu Sipilää. 

 

Äänestettiin: A vaihtoehto Timo Mäkiaho, B vaihtoehto Panu Sipilä. 

Vaihtoehto A 44 ääntä, vaihtoehto B 26 ääntä. Ääniä yhteensä 70. 

 

Päätös: Valittiin liiton varapuheenjohtajaksi Timo Mäkiaho. 

 

10  Hallituksen jäsenten valinta 

 

10.1 Valjakkoajon edustajat (2 hlö) hallitukseen kaudelle 1.6.2019 - 31.5.2021 (2 vuotta). 

Erovuorossa valjakkoajosta ovat Teemu Kaivola ja Heidi Ahlfors. Hallituksessa jatkavat 

Janne Härkönen ja Kaisu Salminen. 

 

Esitys: Kauko Ruokolainen esitti Teemu Kaivolaa. Pasi Heinonen esitti Heikki Lumiahoa. 

 

Valittiin hallitukseen valjakkoajon edustajiksi kaudelle 1.6.2019 – 31.5.2021 Teemu 

Kaivola ja Heikki Lumiaho. 

 

10.2 Valjakkohiihdon edustajat (2 hlö) hallitukseen kaudelle 1.6.2019 - 31.5.2021 (2 

vuotta). Erovuorossa valjakkohiihdosta ovat Tanja Ignatius ja Kauko Ruokolainen. 

Hallituksessa jatkavat Niina Konttaniemi ja Mira Kaikkonen. 

 

Esitys: Riitta Kempe esitti Tanja Ignatiusta. Riitta Kempe esitti Michela Kärkkäistä. 

 

Valittiin hallitukseen valjakkohiihdon edustajiksi kaudelle 1.6.2019 – 31.5.2021 Tanja 

Ignatius ja Michela Kärkkäinen. 

 

10.3 Sulanmaan lajien edustajat (2 hlö) hallitukseen kaudelle 1.6.2019 - 31.5.2021 (2 

vuotta). Vuokko Puurunen on jättänyt hallituspaikkansa 6/2018. Ville Halme on 

erovuorossa. 

 

Esitys: Riitta Kempe esitti Toni Lintumaata. Anne Korhonen esitti Toni Miettistä. Jukka-

Pekka Ahonen esitti Satu Alasalmea. 

 

Äänestettiin: Vaihtoehto A Satu Alasalmi, vaihtoehto B Toni Lintumaa, vaihtoehto C Toni 

Miettinen. Vaihtoehto A 52 ääntä, vaihtoehto B 40 ääntä, vaihtoehto C 48 ääntä. Ääniä 

140. 

 

Valittiin hallitukseen sulanmaan edustajiksi kaudelle 1.6.2019 – 31.5.2021 Satu Alasalmi 

ja Toni Miettinen. 
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11  Tilintarkastajien (2) ja varatilintarkastajien (2) valinta 

Edellisen toimintavuoden 2018 tilin- ja toiminnantarkastajina toimivat KHT Juhani Loukusa ja 

Riitta Kempe. Varatilin- ja toiminnantarkastajina toimivat Nexia KHT yhteisö ja Kosti 

Salminen. 

 

Esitys: Niina Konttaniemi esitti tilin- ja toiminnantarkastajiksi KHT Juhani Loukusaa ja Riitta 

Kempeä. 

 

Päätös: Valittiin tilin- ja toiminnantarkastajiksi KHT Juhani Loukusa ja Riitta Kempe. 

 

Esitys: Niina Konttaniemi esitti varatilin- ja toiminnantarkastajiksi Nexia KHT yhteisöä ja Kosti 

Salmista. 

 

Päätös: Valittiin varatilin- ja toiminnantarkastajiksi Nexia KHT yhteisö ja Kosti Salminen. 

 

12  Sääntömuutosasiat 

 

12.1 Länsi-Suomen Valjakkourheilijat (L-SVU) esittää muutoksia kansallisiin 

kilpailusääntöihin koskien SM-kilpailuja (liite 6). 

 

Käsiteltiin sääntömuutosesitys kolmessa osassa. Hiihtoluokat, sulanmaan luokat ja 

valjakkoajon luokat. 

 

Hiihtoluokat: 

Esitys: Niina Konttaniemi esitti että pidetään hiihtoluokkien osalta SM-säännöt 

entisellään. 

 

Äänestetään: Vaihtoehto A L-SVU:n esitys hiihtoluokkien SM-luokista, vaihtoehto B 

hylätään L-SVU:n esitys. 

 

Vaihtoehto A 55 ääntä, vaihtoehto B 15 ääntä. Ääniä 70. 

 

Päätös: Hiihdon SM-luokat ovat jatkossa L-SVU:n esityksen mukaiset. 

 

Sulanmaan luokat: 

Sulanmaan luokkien osalta kokous on yksimielinen sääntömuutoksesta. 

 

Päätös: Sulanmaan SM-luokat ovat jatkossa L-SVU:n esityksen mukaiset. 
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Valjakkoajon luokat: 

 

Äänestettiin: Vaihtoehto A L-SVU:n esitys valjakkoajon luokkien SM-luokista, vaihtoehto 

B hylätään L-SVU:n esitys. 

 

Vaihtoehto A 56 ääntä, vaihtoehto B 14 ääntä. Ääniä 70. 

 

Päätös: Valjakkoajon SM-luokat ovat jatkossa L-SVU:n esityksen mukaiset. 

 

12.2 Suomalainen Siperianhusky -seura (SHS) esittää muutoksia kansallisiin 

kilpailusääntöihin koskien RNB-luokkien järjestämistä SM-kilpailuissa (liite 7) 

 

Hallituksen kokouksessa 2/2019 päätetty: Asiasta pyydetään lisäselvitystä SHS:lta. 

 

SHS:n vastaus: Esitys päivitetään sanamuotoon: 

2.2 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 

2.2.1 SM-kilpailut järjestetään kaksi tai kolmipäiväisinä kilpailuina. 

2.2.2 Kaikki valjakot osallistuvat yleiseen luokkaan. Lisäksi palkitaan 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. 

 

Päätös: SHS.n sääntömuutosesitys hyväksytään. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Suomalainen Siperianhusky-seuran edustaja poistui kokouksesta. Käytettävissä oleva 

äänimäärä on tämän jälkeen 57. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12.3 Tuomaritoimikunta esittää muutosta kansallisiin kilpailusääntöihin koskien 

tuomariraportteja. 

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. 
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Esitys 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 varoitukset ja 

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. 

 

Pasi Heinonen esitti että sääntömuutosesitys hyväksytään ilman lisättyä kohtaa 1.9. 

 

Äänestettiin: Vaihtoehto A VUL:n tuomaritoimikunnan esitys, vaihtoehto B Pasi Heinosen 

esitys. 

 

Vaihtoehto A 19 ääntä, vaihtoehto B 38 ääntä. Ääniä 57. 

 

Päätös: Tuomaritoimikunnan esitys hyväksyttiin ilman kohtaa 1.9. 

 

12.4 Tuomaritoimikunta esittää muutosta 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 ? 

 

Esitys uudeksi säännöksi: 

5.4 Tuomarioikeuksien säilyttämiseksi tulee: 

5.4.1 toimia kilpailutuomarina tai toimihenkilönä liiton virallisissa kilpailuissa vähintään 

joka toinen vuosi. 

5.4.2 ? 

 

Äänestettiin: Vaihtoehto A kannatan tuomaritoimikunnan esitystä, vaihtoehto B en 

kannata tuomaritoimikunnan esitystä. 

 

Vaihtoehto A 24 ääntä, vaihtoehto B 33 ääntä. 

 

Päätös: Tuomaritoimikunnan esitys hylätään. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pohjanmaan Valjakkourheilijoiden edustaja poistui kokouksesta. Käytettävissä oleva 

äänimäärä on tämän jälkeen 55. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12.5 Kilpailu- ja huippu-urheilutoimikunta esittää muutosta kansallisiin kilpailusääntöihin 

koskien lisenssiä harrastussarjoissa. 

 

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. 

 

Esitys 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. 

 

Kokouksen esitys: Muutetaan kansallisten sääntöjen kohta 1.1.1.1 muotoon: 

Kilpailulisenssillä saa kilpailla rajattoman määrän kilpailuja. Harrastuslisenssillä saa 

osallistua rajattomaan määrään kilpailujen harrastusluokkia. Harrastuslisenssin voi 

korottaa kilpailulisenssiksi maksamalla kilpailulisenssin ja harrastuslisenssin hinnan 

erotuksen. Harrastussarjojen kilpailukohtaisella vakuutusmaksulla saa osallistua yhteen 

harrastussarjan kilpailuun. Kilpailusarjojen kilpailukohtaisella vakuutusmaksulla saa 

osallistua yhteen kilpasarjan kilpailuun. Kilpailukohtaisilla vakuutusmaksuilla ei saa 

osallistua SM-luokkiin. 

 

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen laatiman esitys uudeksi sääntöjen kohdaksi 1.1.1.1. 

 

12.6 Kilpailu- ja huippu-urheilutoimikunta esittää muutosta 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 
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Esitys 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: Kohdassa 2.3 päätetyn mukaisesti sääntömuutosesitystä ei käsitelty. 

 

12.7 Hallituksen esitys koskien SM-luokkien poistumista automaattisesti ellei SM-

kilpailua järjestetä 3 vuoteen 

Esitys uudeksi säännöksi: 

1.5.7 Mikäli SM-luokkaa ei järjestetä kolmeen vuoteen, sen SM-arvo poistuu. Mikäli 

luokka järjestetään toimintasuunnitelman mukaisesti joka toinen vuosi, poistuu arvo, 

mikäli SM-luokkaa ei järjestetä kuuteen vuoteen. 

 

Esitys: Pasi Heinonen esitti että hallituksen esitys hylätään. 

 

Äänestettiin: Vaihtoehto A kannatan hallituksen esitystä, vaihtoehto B en kannata 

hallituksen esitystä. 

 

Vaihtoehto A 24 ääntä, vaihtoehto B 31 ääntä. Ääniä 55. 

 

Päätös: Hallituksen esitys hylätään. 

 

13  VUL:n strategian hyväksyminen vuosille 2019-2024 

Strategiaesitys liitteenä (liite 8). 

 

Riitta Kempe esitti, että VUL strategiaa ei hyväksytä ja asiakirja lähetetään kaikille 

jäsenseuroille lausuntakierrokselle. Esitys ei saanut kannatusta. 

 

Päätös: Hyväksyttiin VUL:n strategia vuosille 2019 - 2024. 
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14  Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita. 

 

15  Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.03. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

 

 

______________________  ______________________ 

Timo Mäkiaho   Niina Konttaniemi  

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

______________________  ______________________ 

Ari Rastas    Riitta Kempe   

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja  
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