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Hallituksen kokous 9/2020   Pöytäkirja             
 

Aika: 24.9.2020; klo 19.30 
Paikka: Teams -kokous 
 

Kokoukset 2020 6/2020 7/2020 8/2020 9/2020 

Kempe Riitta, pj x x x x 

Mäkiaho Timo, vpj x x x - 

Alasalmi Satu x* x x x 

Kaivola Teemu x x x x 

Kanko Jenna x*** x x x 

Konttaniemi Niina x x x x 

Kärkkäinen Michela x x - x***** 

Miettinen Toni - - - x 

Mäki-Arvela Sampsa x x x x 

Paajanen Mikko x x**** - - 

Rontti Heikki x** - x - 

Salminen Kaisu x x - x 

Läsnä yht. 11/12 10/12 8/12 9/12 

*6/20 saapui paikalle 9.27 
** 6/20 saapui paikalle 9.42 
*** 6/20 poistui 13.06 
**** 7/20 saapui paikalle 20.26 
***** 9/20 poistui 21.26 
 
 
1  Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Riitta Kempe avasi kokouksen klo 19.34.  
 



 

 

 
2  Kokouksen järjestäytyminen 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.  
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Satu Alasalmi ja Teemu Kaivola. 
 
 
3  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi, ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 9/12 hallituksen 
jäsenestä. 
 
 
4  Asialistan hyväksyminen 
Asialista hyväksyttiin muutoksitta. 
 
 
5  Edellisten kokousten pöytäkirjat 
Pöytäkirjat 7/2020 ja 8/2020 on hyväksytty ja allekirjoitettu yhtä allekirjoitusta lukuun 
ottamatta. 
 
 
6  Sähköpostipäätösten hyväksyminen 
6.1 Argentiinan hyväksyminen IFSS:n jäseneksi 
Alustus: "Federacíon Argentina de Mushing" on ollut IFSS:n ehdokasjäsen seuransa 
CanRun Canicross Cordoba kautta lokakuusta 2017 lähtien. Sittemmin kuusi uutta seuraa on 
liittynyt alkuperäiseen seuraan muodostaen Argentiinan valjakkourheiluliiton, jossa oli 
vuonna 2019 yhteensä 150 henkilöjäsentä. Seurat sijaitsevat koko maassa Córdobasta 
Ushuaiaan. Argentiinan liitto on erittäin aktiivinen valjakkourheilulajien kehittämisessä ja on 
järjestänyt useita kilpailuja Argentiinassa, mukaan lukien maailmancup-kilpailut. Useat 
argentiinalaiset valjakkourheilijat ovat matkustaneet IFSS: n maailmanmestaruuskisoihin 
vuodesta 2017. Argentiinan liitto ansaitsee tulla IFSS: n täysivaltaiseksi äänestäväksi 
jäseneksi. IFSS-hallitus tukee hakemusta ja jäsenkomitea suosittelee IFSS:n jäsenille, että 
he hyväksyvät Federacíon Argentina de Mushingin äänioikeutetuksi jäseneksi. 
Äänestys päättyy 28. elokuuta 2020 keskiyöhön paikallista aikaa Ruotsi. 
 
Päätös: VUL:n hallitus äänesti asian puolesta 24.8.2020 
Äänestys Argentiinan hyväksymisestä IFSS:n täysjäseneksi on suoritettu. 
10 hallituksen jäsentä äänesti Argentiinan jäsenyyden puolesta. 
2 ei äänestänyt. 
 
Puheenjohtaja jätti VUL:n äänet (5) Argentiinan jäsenyyden puolesta 
IFSS:ään ma 24.8. klo 22:20. 
 



 

 

 
7  ALMA:n esitys koskien koirien ikärajoja ALMA Off Snow -kilpailussa 2020 10. - 
11.10.2020 
Esitys: Alaskanmalamuuttiyhdistys anoo poikkeuslupaa koirien ikärajaan 10.-11.10.2020 
pidettävään kilpailuun. Uusien IFSS:n sääntöjen mukaan koirien ikäraja kilpailuissa on 18 kk. 
Suomen Kennelliiton alaisessa REK-kokeessa alaikäraja on alempi - 15 kk.  
 
 
Hallintomenettely:  
5§ LIITON JÄSENET: Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset tai 
urheiluseurat, joiden tarkoituksena on edistää ja kehittää valjakkourheilua ja jotka sitoutuvat 
noudattamaan liiton sääntöjä ja myös niiden liittojen sääntöjä, joiden jäsenenä liitto on.  
 
 
ALMA:n esitys liitteessä 1. 
 
Päätösesitys: Myönnetään poikkeus koirien ikärajasääntöön ALMA Off Snow -kilpailuun 10. - 
11.10.2020. Perusteluna, että kilpailu on anottu 31.3.2020 mennessä. IFSS:n 
sääntömuutoksesta ilmoitettiin tämän jälkeen. 12.10.2020 jälkeen noudatetaan IFSS:n 
voimassa olevaa ikärajasääntöä. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
 
8  Kriisiviestintäohjeen päivittäminen 
Päätös: Siirretään asian käsittely seuraavaan kokoukseen. 
 
 
9  Junioreiden Greencard - MD-pilotti 2020-2022 
Seurapalaverien yhteydessä tuli esiin nuorten toive päästä ajamaan pidempiä MD4-matkoja. 
Korkea ikärajavaatimus (18-vuotta) MD-matkoille viivästyttää MD-matkojen harjoittelua ja 
nuorten kehittymistä lajissa verrattuna muihin pohjoismaihin.  Osa nuorista kokee, että heille 
ei ole sopivaa kilpailumuotoa tarjolla ennen 18-vuoden ikää, koska junioriluokkien matkat 
ovat lyhyitä ajon, hiihdon tai sulanmaan sprinttisuorituksia. 
 
Tavoitteena on laskea kansallisella sääntömuutoksella ja nuorten koulutusohjelman avulla 
MD-matkojen osallistumisikärajaa 16-vuoteen. Junioreille opetetaan valjakkourheilun 
säännöt, hyvää koirien huoltoa ja taidot selviytyä itsenäisesti maastossa koirien kanssa. 
Hanke on suunnattu 15-18 –vuotiaille valjakkoajajille. Hanke pilotoidaan kaudella 2020-2022. 
Saatujen kokemusten ja liittokokouksen päätöksen perusteella päätetään jatkotoimista 
kesällä 2021.  
 
Esitys: Esitetään hankesuunnitelma hallituksen hyväksyttäväksi (liite 2) ja pyydetään lupa 
käynnistää hanke. Tarkennukset: maksutonta nuorisotoimintaa, avoin kaikille junioreille. 
 
Päätös: Esitys hyväksytään. 
 



 

 

10  Kilpailuanomus 
Esitys: Hyväksytään Ruuhirod Goes Lapland kilpailukalenteriin.  
Kilpailu on ajon ja hiihdon keskimatkojen kilpailu. Kilpailuun on haettu junioreiden MD-
luokkaa. Keskimatkoille ajajan ikävaatimus on sääntöjen mukaan 18 vuotta. 
Kilpailun tiedot liitteessä 3. 
 
Päätösesitys: Esitetään, että MDJ muutetaan junioreiden 2-4 koiran harrastusluokaksi, jossa 
on mahdollisuus tehdä junnujen MD-näyttökoe (ks. kohta 9). 
 
 
11  Kilpaurheilu & PR- ja mediatoiminta 
Esitys: Suunnataan lisämääräraha PR- ja mediatoiminnan kehittämiseen. Lajin näkyvyyden 
ja harrastajamäärien lisäämiseksi kilpailujen livestreemaus on osoittautunut merkittäväksi ja 
kannattavaksi kehityskohteeksi, jonka kehittäminen kiinnostaa myös yhteistyökumppaneita. 
Livestreemaus tukee myös seurojen toimintaa.  
 
Esitys: Livestreemauksesta koituviin kuluihin esitetään 1000 euron määrärahaa, joka 
budjetoidaan huippu-urheiluun. 
 
Päätös: Esitys hyväksytään.  
 
 
12  Toimikuntien kuulumiset 

 Talous ja hallinto (Kaisu Salminen, Riitta Kempe, Timo Mäkiaho) 
o Liiton sääntömuutokset hyväksytty PRH:ssa ja lisätty driveen 
o Lisenssejä ostettu noin puolet (182) aikaisemmasta määrästä syyskuun 

loppuun mennessä. 
 Lasten ja nuorten liikunta (Jenna Kanko, Kaisu Salminen) 

o Junnujen greencard hankkeen valmistelu (kohta 9.) 
 Aikuis- ja harrasteliikunta (Kaisu Salminen, Satu Alasalmi, Jenna Kanko) 

o Ideoinnin alla seurojen avuksi kunnille/kaupungeille jaettava alueen 
käyttöanomus, Satu Alasalmi  

o Nonamen kilpa-asu VUL:n harrastajaporukalle, Jenna  
 Huippu-urheilu (Niina Konttaniemi, Sampsa Mäki-Arvela) 

o VUL:sta laitetaan WCup-puolto IFSS:lle 
o Noname urheiluasujen tilaus (Jorma Sääskilahti, Katri Loukusa) 

 PR- ja mediatoiminta (Michela Kärkkäinen (ajoluokat), Jenna Kanko (sulanmaan 1-2-
koiran luokat, hiihtoluokat)) 

o Sporttirakin sopimusluonnos tehty 
o Alpua Pia (Heikki) ja Kalevi Vainio mediatilaisuus Ohkolassa 22.9.2020 
o Youtube-tili tehty, Jenna ja Michela  

 Kehittämistoiminta (Satu Alasalmi)     
o Kestävä kehitys -dokumentin päivitys 25.-28.9, Satu Alasalmi 
o Idea kehitteillä hallitustyöskentelyn selkeyttämiseksi, Satu Alasalmi 

 Viestintä (Riitta Kempe) 
o Viestintä- ja mediasuunnitelman runko tehty  
o Palaverit 2 x Sporttirakin kanssa pidetty 
o Pohjoismainen palaveri elokuussa pidetty, jatkossa pohjoismainen pj-palaveri 

pidetään kuun viimeinen keskiviikko 
o Pj-kaffepaussi 23.9. pidetty (13-17 hlö) 



 

                   

 Yhteistyökumppanit (Jenna Kanko) 
o Palaverit 2 x RC:n kanssa 
o Sopimusluonnos saatu VUL:n muokattavaksi 
o Sampsa ja Jennan yhteistyökumppani palaveri 20.9., suunnitelmaa tulevasta.  
o Sponssit sovittu SM-seurojen kanssa 

 Antidopingtoiminta (Aija Mäkiaho)   
o Aija menossa SUEK:n kouluttaja koulutukseen             

 Eläinten hyvinvointi (Riitta Kempe, Michela Kärkkäinen, Toni Miettinen) 
o Wheezler -artikkeli odottaa loppusilausta 

 Kurinpito (Heikki Rontti, Mikko Paajanen) 
o Ei raportoitavaa 

 Tuomaritoiminta (Timo Mäkiaho) 
o Tuomarikoulutuksen muistio tehty, mutta jakamatta seuroille ja nettiin 
o Tuomarit siirretty Suomisportiin 
o Tiedotettu sääntömuutokset ja tuomarilinjaukset pj:n kaffepaussilla 

 Valjakkourheilu-lehti (Niina Konttaniemi) 
o Deadline joululehteen 30.11.2020 

 Valmennus 
o Selvitetään huippu-urheiluun kohdennetun määrärahan siirtomahdollisuus 

ja/tai valmennuskoulutus (etä). Kaisu kysyy OKM:n Hannu Toloselta asiaa. 
 
 
13  Muut esille tulevat asiat 
Ei muita esille tulevia asioita. 
 
 
14  Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous pidetään Teams -kokouksena 29.10.2020; klo 19.30. 
 
 
15  Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.35. 
 
 
 

___________________________  ___________________________ 

Riitta Kempe, puheenjohtaja  Niina Konttaniemi, sihteeri 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Satu Alasalmi   Teemu Kaivola 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 



 

 

 

      Liite 1 
 
 
 
Alaskanmalamuuttiyhdistys ry   31.8.2020 
Anne Korhonen 
puheenjohtaja@alaskanmalamuutti.net 
 
 
Valjakkourheilijoidenliitto, hallitus 
 
 
POIKKEUSLUPAHAKEMUS, SULANMAANKILPAILUT 10. - 11.10.2020 
 
 
Alaskanmalamuuttiyhdistys ry:n hallitus on kokouksessaan 30.8.2020 tehnyt päätöksen anoa 
Valjakkourheilijoidenliiton hallitukselta poikkeuslupaa koirien ikärajaan kilpailussamme 10. - 
11.10.2020. Keväällä, kun kilpailuhakemus on jätetty, ei ole ollut tiedossa IFSSn 
sääntömuutosta, joka astui voimaan hakemusajan jälkeen. Tästä johtuen toivomme, että 
Valjakkourheilijoidenliiton hallitus voisi hyväksyä poikkeuksen ja käyttää siirtymäaikaa 
kilpailussamme koirien ikärajoille. Siirtymäaikana käytettäisiin aiemmin voimassa olleita 
IFSSn ikärajoja. 
 
 
Kilpailumme yhteydessä järjestetään myös Suomen Kennelliiton alainen REK-koe ja sen 
suhteen uudet säännöt ovat voimakkaassa ristiriidassa. Järjestävänä seurana olemme 
joutuneet meistä riippumattomista syistä erittäin hankalaan tilanteeseen kaksien toisistaan 
poikkeavien ikärajojen suhteen. Korostamme, että kilpailua ja koetta hakiessamme emme ole 
voineet tietää, että säännöt ovat muuttumassa. 
 
 
Alaskanmalamuuttiyhdistys ry:n puolesta 
Anne Korhonen, puheenjohtaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      Liite 2 
 
Greencard                                 
Juniorien MD-pilotti 2020-2022         
 
 
Tausta 
 
Seurapalaverien yhteydessä tuli esiin nuorten toive päästä ajamaan pidempiä MD-matkoja. 
Korkea ikärajavaatimus (18-vuotta) MD-matkoille viivästyttää MD-matkojen harjoittelua ja 
nuorten kehittymistä lajissa verrattuna muihin pohjoismaihin.  Osa nuorista kokee, että heille 
ei ole sopivaa kilpailumuotoa tarjolla ennen 18-vuoden ikää, koska junioriluokkien matkat 
ovat lyhyitä ajon, hiihdon tai sulanmaan sprinttisuorituksia. Esimerkiksi Norjassa nuoret 
pääsevät ajamaan mm. Finnmarkslöpetin junioriluokassa jo 15-vuoden iästä alkaen. He ovat 
todennäköisesti edistyneempiä kilpailijoita siirtyessään aikuisten sarjaan. Ravipuolella 
ajoluvan voi saada jo 16-vuotiaana ajokorttikurssin jälkeen. 
 
 
Ruotsissa kaikkien ajajien on suoritettava green card –kurssi ajoluvan saamiseksi. 
Vastaavanlainen koulutusjärjestelmä voidaan luoda myös junioreille. Samalla luodaan 
junioritoimintaa ja tavoitteellista tekemistä nuorille, mikä on yksi OKM:n keskeisiä tavoitteita 
liitoille ja VUL:n toiminnan heikko kohta. 
 
 
Hankkeen tavoite  
 
Tavoitteena on laskea kansallisella sääntömuutoksella ja nuorten koulutusohjelman avulla 
MD-matkojen osallistumisikärajaa 16 -vuoteen. Junioreille opetetaan valjakkourheilun 
säännöt, hyvää koirien huoltoa ja taidot selviytyä itsenäisesti maastossa koirien kanssa. 
Hanke on suunnattu 15-18 –vuotiaille valjakkoajajille. Hanke pilotoidaan kaudella 2020-2022. 
Saatujen kokemusten perusteella päätetään jatkotoimista. 
 
 
Koulutusohjelma  
 
Ajokortti, jossa koulutusosiot voisivat olla 

1. Säännöt 
2. Eläinten hyvinvointi 
3. Antidoping koulutus 
4. Näyttökoe, jossa arvostellaan ajotaito ja taito huolehtia koirista.  

 
Muut  mahdolliset vaatimukset: 
5. Kehityskeskustelu, nuoren, vanhempien ja/tai valmentajien kanssa 
6. Kilpailukokemus junnuluokasta 
 
 

Näyttökokeen arvostelee valjakkoajon tuomari tai muu valtuutettu henkilö ajamalla 
perässä. Vaihtoehtoisesti suoritus voidaan arvostella videolta rekeen kiinnitettävän 
kameran avulla. Kokelas selittää ja perustelee videon tapahtumat tuomarille tai 
valtuutetulle näyttökokeen arvioijalle. 



 

 



 

 

 
Ajokorttiluvan myöntäminen 
 

Kun koulutusosiot ja näyttökoe on suoritettu ja hyväksytty, VUL myöntää nuorelle 
ajoluvan MD-kilpailuun. 

 
 
 
Vaadittavat sääntömuutokset 
 

Kansallisiin sääntöihin on tehtävä sääntömuutosesitys huhtikuun vuosikokoukseen 2021. 
Sääntömuutos sisältää ikärajan (15 tai 16 vuotta), joka mahdollistaa junioreiden 
osallistumisen MD-luokkaan - joko erilliseen junioriluokkaan tai aikuisten luokkaan. 

 
 

Liitetäänkö greencard ehdoksi vai onko se vapaaehtoinen? Liitolla on oltava resurssit 
järjestää se jatkossa vuosittain, jos greencard laitetaan sääntöihin lisävaatimuksena. 

 
 
Aikataulu 
 

Ensimmäinen greencard-koulutus marras-joulukuussa 2020 
Ensimmäinen näyttökoe harrastusluokassa (MDJH) talvella 2021 
Ensimmäiset greencardit suoritettu talvella 2021 
Sääntömuutosesitys vuosikokoukselle huhtikuu 2021 
Toinen greencard-koulutus alkaa syksyllä 2021 

 
 
Vastaavat toimikunnat   

 
Nuoristotoimikunta yhdessä tuomaritoimikunnan, eläinten hyvinvointitoimikunnan ja 
antidopingtoimikunnan kanssa: 

 
 

Kaisu Salminen, Timo Mäkiaho, Toni Miettinen, Aija Mäkiaho 
 
 
Budjetti 

 
Kulut budjetoidaan nuorisotoimintaan. 

 
 
Viestintä ja viestintävastuu 
 

Tiedotusta hoitaa: Kaisu Salminen ja hänen nimeämät henkilöt 
Tiedotusjärjestys: seurat, urheilijat, VULnetti, FB / FB-ryhmä 
Viestintä: lehtijutut 

 
 



 

 
 
 
                                                Liite 3           
                   

  

Ruuhirod Goes Lapland      10.-11.4.2021    Nuottavaaran koulu. 

Järjestävä seura: Suomalainen Siperianhusky -seura & Larek 

Kilpailupäällikkö:  Toni Miettinen 

Tuomari: Marko Vesterinen 

Kansallinen kilpailu. 

Anottavat luokat: MD8 4x27km, MD4 3x27km, MD2 2x27km, MD4J 1x27km, MD2J 1x27km, 

                                MDPM 1x27km, MDPW 1x27km, MDSM 1x27km, MDSW 1x27km.  

Muuta: 

Kilpailussa ajetaan matkat tietyn ajan sisällä. 

Alustavat arviot: MD2 aikaa 12h, MD4 aikaa 16h ja MD8 aikaa 22h 

 

 
 

 
 


