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Seurakirje heinäkuu 2020  - Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry 

 

 

Hyvä jäsenseuran vastaava! 

 

 

VUL:lle on valittu uusi hallitus ja puheenjohtaja kesäkuun puolessa välissä. Ensi töiksemme 

tulemme ottamaan yhteyttä seuroihin seurakierroksella.  

 

 

Seurakierros - mitä kuuluu? 

Seurakierroksen tavoitteena on luoda keskusteluyhteys seurojen ja liiton välille, käydä läpi 

seurojen suunnitelmia, tavotteita ja resursseja valjakkourheilun suhteen sekä lisätä toimintaa 

ja kilpailuja lajin parissa tulevalla kaudella. Yhteydenotot seurojen vastaaville toimihenkilöille 

tehdään heinäkuun puoleen väliin mennessä. Soittokierroksen toteuttavat: Riitta Kempe (pj), 

Jenna Kanko  ja Sampsa Mäki-Arvela.  

 

Seurakierrosta hyödynnetään mm. kilpailu- ja toimintakalenterin rakentamiseen. 

Seurakierroksen kakkosvaiheessa pidetään seurojen yhteinen kilpailu- ja 

tapahtumakalenterin suunnittelupalaveri (viikolla 30/31). Kutsu Teams-etäpalaveriin 

lähetetään tapahtumajärjestäjille sen jälkeen, kun tarkempi ajankohta on haarukoitu doodle-

kyselyllä, linkki: https://doodle.com/poll/hrh24tycr7er3uq4 

 

Kilpailuhakemusten deadline heinäkuussa 

Ensi talven ja kevään (2021) kilpailuhakemusten deadline on 31.7.2020. Jäsenseuroilta 

toivotaan aiempaa paljon suurempaa aktiivisuutta erilaisten tapahtumien järjestämiseen. 

 

Valjakkourheilun tapahtumat VUL-kalenteriin 

Seurat voivat lähettää tiedot omista valjakkourheilutapahtumistaan (leirit, koulutukset, 

harrastuspäivät, treenikisat..) VUL:n kalenteriin. Näin tapahtumien tiedot saadaan keskitettyä 

yhteen paikkaan, ne löytyvät helpommin ja saavat valtakunnallista näkyvyyttä. Tapahtumien 

tiedot lähetetään liittosihteerille sähköpostiin: toimisto@vul.fi.   

 

Juokse koiran kanssa -haastetapahtuma  

Juokse koiran kanssa -haastetapahtuma toteutetaan jälleen 6.9.2020. Seuroja kannustetaan 

järjestämään kaikenlaista toimintaa aiheen ympärille. Tapahtumakutsut ja infot sekä 

tapahtumien kulku julkaistaan Facebookin tapahtumasivulla, joten kaikenlaista materiaalia 

aiheen ympärillä voi toimittaa sähköpostiin: toimisto@vul.fi. 
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Pj:n kaffepaussi 

Valjakkourheilun ajankohtaisista asioista keskustellaan pj:n kaffepausseilla. Ne ovat lyhyitä, 

vapaamuotoisia Teams:llä järjestettäviä etäpalavereja, joihin seurojen vastuuhenkilöt ja 

urheilijat voivat osallistua. Tavoitteena on lisätä avoimuutta ja vuorovaikutusta eri toimijoiden 

välillä. Kaffepausseja pidetään ennen hallituksen kokouksia tai kun jokin asia kaipaa kentän 

näkemystä ja ideoita. Kaffepausseista ilmoitetaan VUL:n facebook- ja nettisivulla, josta löytyy 

linkki etäpalaveriin. 

 

Veteraanisarjat palaavat arvokisojen ohjelmaan 

IFSS on hyväksynyt kesäkuussa veteraanien Masters -säännöt. Näiden sääntöjen 

tavoitteena on taata veteraani-ikäisille urheilijoille mahdollisuus kilpailla kansainvälisellä 

tasolla arvokilpailuissa. Säännöt koskevat hiihdon ja sulanmaan yhden koiran luokkia. IFSS:n 

sivuilta löytyy asiasta tiedote ja jos on epäselvyyksiä niin ottakaa yhteyttä hallitukseen. 

Yritetään saada vastaus kysymyksiinne. 

 

Kesäkuun Liittokokous 

VUL:n liittokokous pidettiin Jyväskylässä lauantaina 13.6.2020. Paikalla oli 10 jäsenseuraa. 

Liiton uudeksi puheenjohtajaksi Jukka-Pekka Ahosen tilalle valittiin Riitta Kempe ja 

varapuheenjohtajana jatkaa Timo Mäkiaho. Valjakkoajojastosta erovuorossa olivat Kaisu 

Salminen ja Janne Härkönen. Kaisu Salminen valittiin uudelle kaudelle ja Janne Härkösen 

tilalle valittiin Mikko Paajanen. Valjakkohiihtojaostosta erovuorossa olivat Niina Konttaniemi 

ja Mira Kaikkonen. Niiina Konttaniemi valittiin uudelle kaudelle ja Miran tilalle valittiin Jenna 

Kanko. Lisäksi hallituksesta eronneen Tanja Ignatiuksen tilalle valittiin yksivuotiskaudelle 

Sampsa Mäki-Arvela. Sulanmaan jaostossa ei ollut tänä vuonna henkilövalintoja siellä 

jatkavat Satu Alasalmi ja Toni Miettinen. 

Toiminnantarkastajaksi valittiin Kari Tolkkila ja tilintarkastajaksi KHT Juhani Loukusa. 

Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Juha Romppanen ja varatilintarkastajaksi Nexia KHT 

yhteisö. 

Sääntömuutoksia oli kokouksen esityslistalla kolme. Länsi-Suomen Valjakkourheilijoiden 

esitys rokotussäännöstä hyväksyttiin kansallisiin kilpailusääntöihin. 

Alaskanmalamuuttiyhdistys veti pois esityksensä koskien koirien ikärajoja kilpailuissa. Liiton 

hallituksen esitys liiton toimintasääntöjen muutoksesta hyväksyttiin lisäyksellä, jonka mukaan 

jatkossa henkilöitä ei valita erikseen valjakkoajo-, hiihto- ja sulanmaan jaostoihin. Hallituksen 

rivijäsenten lukumäärä laskettiin kymmenestä kahdeksaan. Lisäksi valitaan puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtaja. Vuosittain erovuorossa ovat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 

neljä hallituksen jäsentä. Uusi valintamenettely tulee voimaan ensi vuoden (2021) 

liittokokouksessa. 

 

Valjakkourheilijoiden liitto toivottaa hyvää kesää! 

 

Toimiston yhteystiedot: toimisto@vul.fi tai messengerillä Niina Konttaniemi 
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