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Hallituksen kokous 4/2021      Pöytäkirja  
 
Aika: 26.3.2021; klo 18.30 
Paikka: Teams -kokous 
 

Kokoukset 2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 

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 

Konttaniemi Niina x x x x 

Kärkkäinen Michela x x - x 

Miettinen Toni x* - - - 

Mäki-Arvela Sampsa x x x x 

Paajanen Mikko - - - - 

Rontti Heikki - - - - 

Salminen Kaisu x x x x 

Läsnä yht. 8/12 9/12 7/12 9/12 

* 19.41 Toni liittyi kokoukseen 
** 22.54 Jenna poistui kokouksesta 

 
1  Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Riitta Kempe avasi kokouksen klo 18.42  
 
2  Kokouksen järjestäytyminen 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.  
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Mäkiaho ja Michela Kärkkäinen. 
 
3  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 9/12 hallituksen 
jäsenestä. 
 
 



 

4  Asialistan hyväksyminen 
Hyväksytään asialista muutoksitta. 
 
5  Edellisten kokousten pöytäkirjat 
Pöytäkirja 3/2021 odottaa allekirjoitukseen laittoa. 
 
6  Sähköpostipäätökset 
 
6.1 Tuomarioikeuksien myöntäminen Marja-Liisa Kiurulle 
Esitys: Marja-Liisa Kiurulle esitetään kansallisia tuomarioikeuksia 
myönnettäväksi valjakkoajoon ja sulanmaanlajeihin. Marja-Liisa on suorittanut 
tuomarikoulutuksen hyväksyttävästi 5/2019. Tuomariharjoittelut: Ruunaa Race 2020, 
Ukkohalla-Paljakka ajot 2020, Alma Off Snow 2020, Ruunaa Race 2021. 
 
Tuomarioikeuksien myöntäminen on määritelty kansallisissa säännöissä luku 5. 
 
Äänestyksessä 18.3.2021 on annettu ääniä 10/12 
Kannatan: 10 
En kannata: 0 
Tyhjää: 0 
 
Päätös: 
Marja-Liisa Kiurulle myönnetään kansalliset tuomarioikeudet valjakkoajoon ja 
sulanmaanlajeihin. 
 
7  Urheilugaala - hakemus vuoden urheilija -äänestyksen lajilistalle  
Niillä lajiliitoilla, jotka eivät vielä ole mukana Vuoden urheilija -äänestyksen lajilistalla, on 
mahdollisuus anoa pääsyä vuoden 2021 lajilistalle. Lajiliiton tulee lähettää hallituksen 
hyväksymä vapaamuotoinen anomus Urheilutoimittajain Liittoon 30.4.2021 mennessä 
(toimisto@urheilutoimittajat.fi). Anomuksesta tulee ilmetä mm. lajin esittely, harrastuneisuus, 
kotimainen kilpailutoiminta ja kansainvälisyys. Vuoden urheilija -valiokunta käsittelee 
anomukset 31.8.2021 mennessä.  
 
Esitys: Esitetään liitteessä 1 oleva hakemus hyväksyttäväksi ja lähetettäväksi 
urheilutoimittajien liittoon. 
 
Päätös: Hyväksytään luonnos ja viimeistellään se hakemuksen lähettämistä varten. 
 
8  Jäsenseurahakemus Close-Knit Team ry 
Esitys: Close-Knit Team ry lähettänyt jäsenseurahakemuksen 27.2.2021. Esitetään, että 
Close-Knit Team ry hyväksytään VUL:n jäseneksi. 
 
Seuratietolomake on toimitettu sähköisenä toimistoon 27.2.2021.  
 
Päätös: Hyväksytään Close-Knit Team ry VUL:n jäsenseuraksi. 
 
 
  



 

 
9  Uusien teemapäivien lanseeraus; kelkkailu- ja potkupyörä -päivät 
Esitys: Lanseerataan Juokse koiran kanssa -tapahtuman kaltaiset päivät Potkukelkkaile 
koiran kanssa laskiaissunnuntaisin pidettäväksi ja Potkupyöräile / pyöräile koiran kanssa 
toukokuun ensimmäisenä sunnuntaina pidettäväksi (vapun aikaan). 
Tapahtumapäivien on tarkoitus aktivoida jäsenseuroja järjestämään matalan kynnyksen 
tapahtumia kaikentasoisille. 
 
Päätös: Hyväksytään uudet teemapäivät. 
 
10 Graafisen ilmeen suunnittelu ja toteutus VUL:lle 
Esitys: Verkkosivujen päivityksen yhteydessä on mietitty yleisestikin VUL:n graafisen ilmeen 
päivittämistä. Tästä on pyydetty tarjous Anu Mäkiseltä. Tarjous liitteessä 2.  
 
Päätös. Hyväksytään esitys ja Anun tarjous. 
 
11  Hallitustyöskentelyn ohjausasiakirjojen luonti; yhdistystoimijoiden roolit ja 
vuosikello 
Esitys: Luodaan selkeä asiakirja, josta käy ilmi millaisia tehtäviä vuoden aikana hallituksessa 
on ja missä vaiheessa vuotta mitäkin toimia tulee valmistella ja olla suoritettuna valmiiksi. 
Asiakirjan on määrä sujuvoittaa hallitustyöskentelyä ja auttaa uusia hallituksen jäseniä 
hahmottamaan vuoden aikaista toiminnan kokonaisuutta.  
 
Päätös: Todettiin, että asiakirjat ovat luotuna Drivessa ja niiden päivittämisestä huolehditaan. 
Uudet hallituksen jäsenet ohjeistetaan tutustumaan näihin asiakirjoihin. Lisäksi 
hallituskauden alussa järjestetään etäyhteydellä perehdytys materiaaliin ja 
hallitustyöskentelyyn. 
 
12  Vuosikokouksen pito osittain etäkokouksena 
Esitys: Pidetään kokous sovitun mukaisesti 17.4.2021 kello 11.  
12.1. Vuosikokousta varten otetaan ulkopuolinen ääntenlaskusysteemi tälle yhdelle kerralle, 
jonka hinta on 490 €. TAI 
12.2. Vuosikokouksen äänestys hoidetaan tekstiviestinä. Puhelinnumerot pyydetään 
etukäteen 11.4. mennessä. Ääntenlaskijana toimii Kaisu.  
 
Liitteessä 3 laajempi esitys. 
 
Päätösesitys: Siirretään VUL:n liittokokous kesäkuulle 12.6.2021 Covid19 -tilanteen vuoksi. 
Äänestysmenetelmää koskevat kohdat 12.1. ja 12.2. käsitellään tarvittaessa uudelleen. 
 
Päätös: Hyväksytään liittokokouksen siirto kesäkuulle. 
 
13  Vuosikokouksen materiaalin läpikäyminen 
Esitys: Käydään pikaisesti läpi a) toimintasuunnitelma ja siihen liittyvät mahdolliset 
muutokset tai lisäykset sekä b) liittokokouksen esityslista. Käydään läpi c) kokouskutsu 
edellisessä kohdassa päätetyn mukaisesti. 
 
Päätösesitys: Käydään materiaali läpi toukokuussa lähempänä uutta kokousajankohtaa. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
  



 

 
14  Hallituksen esitys jäsenmaksuihin, kulukorvauksiin ja lisenssien hintoihin 
Esitys 1: Ei muutoksia vuoden 2022 jäsenmaksuihin. Esitetään että vuoden 2022 
perusjäsenmaksu on 60 €, minkä lisäksi seura maksaa jokaisesta lisenssiurheilijastaan 5 
€. Jäsenmaksun suuruus on korkeintaan 300 €. Yksityishenkilön kannatusjäsenmaksu on 
100 € ja yrityksen / yhteisön 300 €. 
 
Esitys 2: Ei muutoksia lisensseihin ja lisenssihintoihin kaudella 2021 - 2022. 
Vakuutuksellisen lajilisenssin hinta 70,00 €. Lajilisenssin hinta ilman vakuutusta 45,00 €. 
Alle 20-vuotiaan vakuutuksellisen lajilisenssin hinta 50,00 €.  
Vakuutuksellisen harrastuslisenssin hinta 50,00 €.  
Vakuutuksen osuus lisenssien hinnasta on 25,00 € / lisenssi vakuutuskaudella 1.9.2021 - 
31.8.2022. 
Kilpailukohtaisen vakuutuksen maksu harrastusluokassa 10,00 € / kilpailu /osallistuja ja 
kilpailuluokassa 35,00 € / kilpailu / osallistuja. 
 
Mikäli vakuutusyhtiö korottaa vakuutusmaksuja siirretään korotus lisenssihintoihin. 
 
Esitys 3: Liiton toimihenkilöiden ja SM-kilpailutuomareiden 
matkakulukorvaukset pidetään ennallaan. Korvaus molemmille 0,27 € / km. 
SM-kilpailuissa pyritään käyttämään lähintä mahdollista tuomaria. Mikäli se ei ole 
mahdollista, SM-kilpailutuomareiden matkakulukorvauksista sovitaan etukäteen 
tapauskohtaisesti. 
 
Päätös: Esitys 1 hyväksytään. Hallitus ei esitä muutoksia jäsenmaksuihin. Esitys 
2 hyväksytään. Hallitus ei esitä muutoksia lisenssihintoihin. Esitys 3 hyväksytään. Hallitus ei 
esitä muutoksia matkakorvauksiin. 
 
15  Liittokokoukselle esitettävät sääntömuutosesitykset  
 
15.1 Sääntömuutosesitys toimintasääntöön: liittokokouksen etäkokousmahdollisuus 
poikkeustilanteessa  
Esitys: Esitetään muutettavaksi toimintasääntöjen 9§ tiettyjä kohtia. Suositus liitteessä 3. 
 
Nykyinen: Sääntömääräinen liittokokous pidetään vuosittain huhtikuussa hallituksen 
tarkemmin määräämänä ajankohtana. 
 
Muutosesitys: Sääntömääräinen liittokokous pidetään vuosittain huhtikuussa hallituksen 
tarkemmin määräämänä ajankohtana. Suomen hallituksen määrittelemässä 
poikkeustilanteissa kokous voidaan pitää osittain myös etäkokouksena. 
 
Ja tähän liittyen muutetaan myös äänestystapakohtaa seuraavasti: 
 
Nykyinen: Äänestykset suoritetaan henkilövalinnoissa lippuäänestyksellä, ellei kokous toisin 
päätä. Muissa asioissa äänestys tapahtuu avoimesti, ellei lippuäänestystä vaadita. 
 
Muutosesitys: Äänestykset suoritetaan henkilövalinnoissa lippuäänestyksellä, ellei kokous 
toisin päätä. Muissa asioissa äänestys tapahtuu avoimesti, ellei lippuäänestystä vaadita. 
Suomen hallituksen määrittelemässä poikkeustilanteessa äänestykset toteutetaan avoimesti 
ja tätä päätöstä ei voi kokous kumota kokouksessa. 
 
Päätös: Esitys hyväksytään ja esitetään edelleen liittokokoukselle. 



 

 
 
15.2 Sääntömuutosesitys toimintasääntöön: varsinaisen jäsenen äänimäärän 
määräytyminen 
Esitys: Esitetään muutettavaksi toimintasääntöjen kohta 9§. Taustaselvitys liitteessä 4. 

Nykyinen: Lisäksi jokaiselta alkavalta kymmeneltä kilpailulisenssiltä tulee yksi lisä-ääni. Eli 
yksi lisenssi tuo yhden lisä-äänen, yksitoista lisenssiä kaksi, 21 lisenssiä kolme jne. 

Muutosesitys: Lisäksi jokaiselta alkavalta kymmeneltä kilpailulisenssiltä tulee yksi lisä-ääni. 
Eli yksi lisenssi tuo yhden lisä-äänen, yksitoista lisenssiä kaksi, 21 lisenssiä kolme jne., 
mutta kuitenkin enintään viisi lisä-ääntä. 
 
Äänestetään: 
Kyllä, viedään esitys liittokokoukselle, 2 
Ei, ei viedä esitystä liittokokoukselle, 7 
Tyhjä, 0 
 
Päätös: Asiaa ei viedä liittokokoukseen käsiteltäväksi. 
 
15.3 Sääntömuutosesitys kansallisiin SM-kilpailusääntöihin: junioriluokan SM-arvoon 
vaadittu osallistujamäärä 
Esitys: Esitetään, että junioreiden SM-kilpailujen säännöt linjataan IFSS:n 
arvokilpailusääntöihin niin, että junioriluokan SM-kilpailuarvon toteutumiseen vaaditaan 
viiden (5) osallistujan sijaan kolme (3) osallistujaa. Taustaselvitys liitteessä 5.  

Nykyinen: 1.5.3 Suomenmestaruusmitalit jaetaan, mikäli yleisen luokan ensimmäisessä 
lähdössä on vähintään viisi (5) osallistujaa. 

Muutosesitys: 1.5.3 Suomenmestaruusmitalit jaetaan, mikäli yleisen luokan ensimmäisessä 
lähdössä on vähintään viisi (5) osallistujaa ja junioriluokan ensimmäisessä lähdössä 
vähintään kolme (3) osallistujaa. 
 
Päätös: Esitys hyväksytään ja esitetään edelleen liittokokoukselle. 
 
15.4 Sääntömuutosesitys keskipitkienmatkojen 4-koiran luokan ajajan ikärajaan 
Esitys: Esitetään, että valjakkoajon keskipitkienmatkojen 4-koiran luokan osallistumisikärajaa 
lasketaan 18-vuodesta 16-vuoteen ja valjakkoajon kansallisiin erityissääntöihin lisätään 
osallistumisikärajaa koskeva sääntökohta. Taustaselvitys liitteessä 6. 
 
2.1.5 VALJAKKOAJON KESKIPITKÄT MATKAT 
2.1.5.1 Ajajan ikä 4-koiran luokassa on vähintään 16 vuotta. 
 
Päätös: Esitys hyväksytään ja esitetään edelleen liittokokoukselle. 
 
16  Luottotappiokirjaus 
Esitys: Kirjataan luottotappioksi myyntilaskuista perinnässä olevat lehtimyyntien laskut 3 x 25 
€ eli luottotappio yhteensä 75 €. 
 
Päätös: Kirjataan luottotappiokirjaus esityksen mukaisesti. 
  



 

 
17  Toimikuntien kuulumiset 

• Talous ja hallinto (Kaisu Salminen, Riitta Kempe, Timo Mäkiaho) 
o Tilintarkastajan tarkastus tehty 
o Ruokintaluennolle on ilmoittautunut 100 

• Lasten ja nuorten liikunta (Jenna Kanko, Kaisu Salminen) 
o MD-pilottiryhmä palaute saatu, 3 junnua. 

• Aikuis- ja harrasteliikunta (Kaisu Salminen, Satu Alasalmi, Jenna Kanko) 
o Palaveri Paraolympiakomitean Tiina Siivosen kanssa 9.3. (Riitta). Hahmoteltu 

alustavia suunnitelmia yhteistyön aloittamisesta (pilottiryhmä, lajiesittely 
messuilla (Tre vko 43), koulutustapahtuma toimintarajoitteisille, 
suunnittelupalaverit). 

o Osallistuttu paraolympiakomitean verkkokoulutuksen heidän tarjoamistaan 
avustuksista ja rahoituksesta (15.3. Kaisu).  

• Huippu-urheilu (Niina Konttaniemi, Sampsa Mäki-Arvela) 
o Maajoukkueen muodostaminen, kun WSA on IFSS:n kumppanina seuraavat 2 

vuotta. 
o ESDRA:n arvokisatilanteen seuraaminen 

• Kilpailutoiminta (Teemu Kaivola) 
o Syksyn kilpailuhakemuksien jättöpäivä on 31.3. (4 tullut) 
o Ruuhirod goes Lapland peruttu 

• PR- ja mediatoiminta (Michela Kärkkäinen (ajoluokat), Jenna Kanko (sulanmaan 1-2-
koiran luokat, hiihtoluokat), T&N Waltari) 

• KV-asiat, koulutus ja viestintä (Riitta Kempe) 
o IFSS GA 15.3. VUL:n edustajat Riitta ja Sampsa. 
o Valmisteltu kevään koulutuskalenteria: ruokinta, valmennus (maalis- ja 

kesäkuu), antidoping-koulutus (touko-, elo- ja joulukuu). Tuomarikoulutus 
(syyskuu). Uusien tuomarien ja/tai kilpailijoiden sääntökoulutus (marraskuu). 
Valmistelussa uusittu kilpailujärjestäjien koulutusmateriaali (Maria Kurttio) ja 
koulutuspäivät (kesäkuu ja marraskuu) 

• Yhteistyökumppanit (Jenna Kanko) 
o Ruokintaluentojen yhteistyökumppanit: Olini Oy/Nutrolin, Best-in ja Happy 

Dog/Koiraurheilu.fi, Non-Stop (nettisivujen valjasesittely) 
• Eläinten hyvinvointi (Riitta Kempe, Michela Kärkkäinen, Toni Miettinen) 

o Annettu asiantuntija-apua Koiravaljakkoyrittäjät ry:n hallitukselle, joka 
valmisteli Elinkeino- ja työministeriölle lausunnon koiravaljakkoyritysten tuen 
tarpeesta. Valmisteltu lausunnon liitteeksi Luonnonvarakeskuksen Eläinten 
hyvinvointikeskuksen tutkijoiden kanssa lausunto Covid-19 pandemian 
vaikutuksesta valjakkokoirien hyvinvointiin.  

• Kurinpito (Heikki Rontti, Mikko Paajanen) 
• Tuomaritoiminta (Timo Mäkiaho) 

o Valmisteltu sääntömuutosaloitteita lausuntakierrokselle (tuomarit ja seurat). 
• Valjakkourheilu-lehti (Niina Konttaniemi) 

o Lehden deadline 30.4.  
o IFSS GA juttu Sampsa, Satu teemapäivät, Ruokintaluennosta juttu, 

Kilpailuista koiran hyvinvointi (Setälä, Kiijärvi) 
• Valmennus 

o Alustavasti keskusteltu kestävyysvalmennusluennoista (Saara Loukkola) 
 
  



 

 
18  Muut esille tulevat asiat 

• Vuoden 2021 tulokkaan valinta (syyskausi 2020-talvikausi 2021), valmistellaan 
seuraavaan kokoukseen 

• Vuoden 2021 urheilijan ja vuoden nuoren urheilijan valinta (syyskausi 2020-talvikausi 
2021), valmistellaan seuraavaan kokoukseen 

 
19  Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous pidetään Teams -kokouksena 19.4.2021; klo 18.30. 
 
20  Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.34. 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 

Riitta Kempe, puheenjohtaja  Niina Konttaniemi, sihteeri 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Timo Mäkiaho   Michela Kärkkäinen 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 

  



 

      Liite 1 

 
Valjakkourheiluliiton hakemus 
urheilugaalaan 2021 

 

Lajiesittely:  

Valjakkourheilu on vauhdikas laji, jossa yhdistyy koiran/koirien yhteinen suorituskyky. 
Valjakkourheilu on monipuolinen lajikokonaisuus, koska koiran kanssa voi juosta, pyöräillä, potkia 
kickbikella tai hiihtää. Sitten kun haluaa hyödyntää useampaa nelijalkaista kaveria, niistä tehdään 
valjakko ja sen jälkeen mikä matka vain on mahdollista. Nopeimmat koirat juoksevat sprinttimatkoja, 
jossa kisan keskinopeudet ovat yli 30 km/h luokkaa, ja kestävät koirat juoksevat parhaimmillaan 
monipäiväisiä pitkänmatkan kilpailuja, joiden matkat nousevat jopa 1200 km saakka, näin ihminenkin 
saa vaikuttaa valinnoillaan mille matkoille treenaa itseään tai koiria. Valjakkourheilu on monelle 
harrastajalle myös elämäntapa, koska koirat ovat suuressa osassa arkea ja moni valjakkoajaja hankkii 
myös elantonsa tuottamatta elämys- ja koiravaljakkosafareita ihmisille. 

Harrastuneisuus: 

Valjakkourheilua harrastetaan suomessa monipuolisesti ja yhä useammalle ihmiselle sana 
valjakkourheilu on tuttu, vaikkakin monelle vielä tuntematon. Esimerkiksi koirajuoksu on hyvin 
yleinen tapa lenkkeillä koiran kanssa. Yhä useammalla paikkakunnalla pyörii talvisin koirahiihtovuorot 
tai ihan koiraladut, vaikkakin joissakin kunnissa harrastuspaikat ovat ongelma, mikä tuottaa 
harrastajille ongelmia treenien järjestämiseen. Valjakkourheilijoiden liitolla on 39 jäsenseuraa 
ja lisenssiurheilijoita on 293 kappaletta.  Suomesta löytyy useampi moninkertainen arvokisamitalisti 
eri luokista ja valjakkourheilu on yksi laji, joka on eniten tuonut arvokisamitaleja Suomeen vuosien 
saatossa.  

 

Kilpailutoiminta: 

Valjakkourheilun kilpailukausi kestää syksystä kevääseen. Sulanmaan aikaan kisataan sulanmaan 
lajeja ja lumen tullessa maahan kisataan talvilajeja. Kisoissa keskimäärin pyörii yhteensä kaikki luokat 
mukaan lukien n. 80–100 starttaajaa. SM-kilpailut järjestetään sulanmaan lajeihin ja talvilajeihin 
erikseen joka vuosi. SM-kilpailussa menestyneiden joukosta lähetetään arvokilpailuihin (EM- tai MM) 
joukkue joka syksy ja talvi.  Junioreita on muutamia lajin parissa ja juniorityötä pyritään 
kasvattamaan erilaisilla kannusteilla vuosien saatossa.  

Valjakkourheilussa tehtiin tv-historiaa 2020 alkuvuodesta kun koirahiihdon SM-kilpailut näytettiin 
Ylen kanavilta SM-viikon yhteydessä. Kyseinen tapahtuma keräsi katsojia tv:n ääreen ja paikanpäälle 
ja lajin tuntemus kasvoi Suomessa jonkin verran. 

  



 

       

      Liite 3 

Suositus vuosikokoukseen osallistumiseen etäyhteydellä.  
 
 

1. 15.9.2020 hyväksytyn ja 30.6.2021 asti voimassa olevan väliaikaisen lain mukaan 
“osuuskunnan tai yhdistyksen hallitus voi sallia jäsenille etäosallistumisen, vaikka 
niiden säännöissä etäosallistuminen olisi erikseen kielletty tai sitä ei olisi sallittu.” 

2. Etäosallistumista voidaan tarjota hallituksen päätöksellä ja säännöissä mainittua 
äänestys- ja vaalijärjestelmää ei edellytetä.  

• Ennakkoon tulee kysyä jäsenistön mielipide äänestystavasta → halutaanko 
henkilövalinnat pitää tänä vuonna suljettuna lippuäänestyksenä vai riittääkö 
äänestys Teams:n keskustelupalstalla. 

3. Kokousta, jossa käsitellään tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapautta ja 
sääntöjen muuttamista, ei voida kokonaan järjestää etäkokouksena, vaan 
etäosallistuminen on vain vaihtoehto. 

• Rajoitukset huomioiden tulee tarjota myös mahdollisuus osallistua fyysisesti. 
Kokouspaikkana ei vaan ole Palokan ABC.  

4. Kokous järjestetään Teams:n välityksellä. Poikkeuslakiin vedoten voidaan vaatia 
ennakkoilmoittautuminen ja valtakirjat etukäteen. Tässä tapauksessa nämä tulisi 
toimittaa 11.4. mennessä. Ennakkoilmoittautumisessa kerätään valtakirjojen lisäksi 
tiedot äänestystä varten.  

5. Lippuäänestys, jota meidän tulee henkilöäänestyksissä sääntöjen mukaan käyttää, 
hoidetaan ulkopuolisen toimijan toimesta. Paras tarjous on tällä hetkellä 500 € ja 
kyseessä tekstiviestiäänestys.  
Tämä voidaan myös hoitaa niin, äänestys hoidetaan edelleen tekstiviestinä, mutta 
ääntenlaskijana toimii Kaisu, jolloin äänestyksestä ei tarvitse maksaa mitään. Tämä 
takaisi sen, että jos tulee jälleen kerta, että emme äänestä yhtään, tuo 500 € ei 
menisi hukkaan.  
Itse kokouksessa tätä ei voi muuttaa, koska silloin kokous joudutaan keskeyttämään 
ja siirtämään.  
Molempiin tapauksiin kokouksessa päätetään ns. ääntentarkastajat, joille äänimäärät 
toimitetaan. 

6. Kokouskutsussa mainittava, että suositellaan etäosallistumista. 
Ennakkoilmoittautuminen 11.4. mennessä ja valtakirjan lisäksi tulee toimittaa 
puhelinnumero sekä osallistuuko etäyhteydellä vai perinteisellä. Perinteinen 
kokouspaikka ilmoitetaan ennakkoilmoittautumisten jälkeen, jolloin tiedetään 
osallistujamäärä.  

7. 12.-13.4. tulee ilmoittaa osallistujat tulevaan äänestysjärjestelmään. Tällöin voi 
toimittaa myös kokouslinkin osallistujille, sekä ohje Teams:n käytölle ja testihetken 
kokoukselle. 

  



 

Liite 4 
Aloite liiton varsinaisen jäsenen äänimäärän määräytymiseen 
 
Tausta  
Jäsenseuran äänimäärä liittokokouksessa määräytyy seuran jäsen- ja lisenssimäärän 
mukaan. Jäsenmäärästä saa enintään 3 ääntä, lisensseistä saatavaa äänimäärä ei ole 
rajattu, vaikka em. tietoihin perustuvaan jäsenmaksuun on määrätty maksukatto. Tämä 
menettely aiheuttaa epäsuhtaa äänivallan käytössä (Kuva 1). 
 
Esimerkki: Valjakkourheilijoiden liiton perusjäsenmaksu on 60 €, johon lisätään 
lisenssiurheilijan hinta 5 €/hlö. Jäsenmaksun yläraja on enintään 300 €. Seura maksaa 
enintään 300 € - 60 € = 240 euroa lisää lisenssiurheilijoistaan. Se vastaa 48:aa 
lisenssiurheilijaa (240 € / 5 € = 48). Jokainen tuon rajan ylittävä lisenssiurheilija on tällä 
hetkellä seuralle ilmainen.  
 
Koska liitto ei veloita jäsenmaksukaton ylittävistä lisenssiurheilijoista, myös lisä-äänet 
esitetään rajattavaksi viiteen.  
 
Tavoitteena oleva parannus 
Seuralle ei kerry ylimääräistä ilmaista etua, äänten kokonaismäärä jakautuu tasaisemmin 
seurojen kesken ja päätöksenteon demokraattisuus paranee.  
 
Yhdistyshallinnon tueksi, Olympiakomitea: Hyvä hallinto lajiliitossa, 
https://storage.googleapis.com/valo-production/2016/12/hyva_hallinto_lajiliitossa.pdf 
 

 

Kuva 1. Valjakkourheilijoiden liiton äänimäärän jakautuminen seuroille. 
  



 

      Liite 5 
 
Junioriluokan SM-arvon määräytyminen 
 
Tausta 
Aloitteen tavoite on linjata junioreiden SM-kilpailujen säännöt FSS:n arvokilpailusääntöihin ja 
lisätä SM-arvon saavuttavien junioreiden SM-kilpailujen määrää. Nykyiset säännöt 
edellyttävät junioriluokan SM-kilpailuarvon toteutumiseen vähintään viisi (5) osallistujaa. 
Aloitteessa esitetään junioreiden SM-kilpailuarvon toteutumiseen kolmea (3) osallistujaa. 
Viime vuosien ongelma on ollut, että junioreiden SM-kilpailuissa SM-arvo jää saavuttamatta 
vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Sama ongelma on nähtävissä kansainvälisellä tasolla. 
IFSS:n MM- ja EM-kilpailuissa MM/EM-arvon saavuttamiseksi vaaditaan 3 junioriurheilijaa 
kahdesta eri maasta. 
 
IFSS arvokilpailusäännöt (MM/EM), https://sleddogsport.net/library/default.aspx 
52. World Champion titles shall be awarded to the best (fastest) teams of each rated class of 
the World Championships providing at least seven (7) competitors from three countries are 
represented in these classes except in junior classes where at least three competitors 
from two countries are represented.If there are less than 7 entries and/or less than 3 
countries after the late entry deadline (3 entries and/or 2 countries for junior classes), the 
class shall not be run. If there are seven or more entries from 3 countries after the late entry 
dead line but there are effectively less than 7 starters and/or less than 3 countries the first 
day of the competition,(3 entries and/or 2 countries for junior classes), the class will be run 
butthe Champion title willnotbe awarded. 
 
Tavoitteena oleva parannus tai lajin kehitys 

• Kansallinen sääntö on linjassa IFSS:n säännön kanssa 
• Todennäköisyys junioreiden SM-kilpailun toteutumisesta nousee 
• Kiinnostava kilpailutavoite ylläpitää nuorten harjoittelumotivaatiota  

 
Nykyiset VUL:n kansalliset säännöt 
1.5.3 Suomenmestaruusmitalit jaetaan, mikäli yleisen luokan ensimmäisessä lähdössä on 
vähintään viisi (5) osallistujaa. 
 
Sääntömuutosaloite VUL:n kansallisiin sääntöihin 
1.5.3 Suomenmestaruusmitalit jaetaan, mikäli yleisen luokan ensimmäisessä lähdössä on 
vähintään viisi (5) osallistujaa ja junioriluokan ensimmäisessä lähdössä vähintään kolme (3) 
osallistujaa. 
  



 

      Liite 6 
 
Sääntömuutoaloite keskipitkienmatkojen 4-koiran luokan ajajan ikärajaan     

  

 
Taustaa 
Seurapalaverien yhteydessä tuli esiin nuorten toive päästä ajamaan valjakkoajon 
keskipitkiä matkoja. Korkea ikärajavaatimus (18-vuotta) viivästyttää 
keskipitkienmatkojen harjoittelua ja nuorten kehittymistä lajissa verrattuna muihin 
pohjoismaihin.  Osa nuorista kokee, että heille ei ole sopivaa kilpailumuotoa tarjolla 
ennen 18-vuoden ikää, koska nykyiset junioriluokkien matkat ovat lyhyitä ajon, 
hiihdon tai sulanmaan sprinttisuorituksia.  
 

Syksyllä 2020 käynnistettiin Greencard - MD pilottihanke (2020 - 2022), jossa 
luodaan nuorille suunnattu koulutusohjelma ja opetetaan valjakkourheilun säännöt, 
hyvää koirien huoltoa ja taidot selviytyä itsenäisesti maastossa koirien kanssa. 
Koulutusohjelma tukee sääntömuutosaloitetta, jossa 4-koiran luokan 
keskipitkienmatkojen osallistumisikäraja laskettaisiin 16-vuoteen.  
 
Greencard - Junioreiden MD-pilotti 2020 - 2021 
Comparison of Age rules in Nordic countries 
 
Tavoitteena oleva parannus tai lajin kehitys 

• Nuorille luodaan valmennuspolku, joka mahdollistaa keskipitkienmatkojen ajamisen 
16-vuotiaana juniorina.  

• Suomi pysyy mukana muiden pohjoismaiden kehityksessä. Kunnianhimoisempi 
tavoite on olla muita pohjoismaita parempi keskipitkillä matkoilla.  

• Junioriurheilija voi kilpailla keskipitkillä matkoilla SM-arvosta.  
• Alaikäraja olisi sama kuin valjakkoajon Sp4 luokassa. 
• Pilottijakson jälkeen kokemukset voidaan esittää IFSS:lle mahdollisen 

sääntömuutoksen kera. 

 

Keskipitkiä matkoja koskevat nykyiset säännöt 
 
IFSS sääntöjä 
40.2.1.Kuuden koiran keskipitkän matkan valjakossa (MD6) on korkeintaan kuusi (6), mutta 
kuitenkin vähintään neljä (4) koiraa.  
 
40.3.3.Kilpailunjärjestäjä voi antaa muita lisäsääntöjä, jotta kilpailu saadaan rataolosuhteisiin 
soveltuviksi, kunhan ne eivät ole ristiriidassa IFSS:n tarkoitusperien eikä eläinsuojeluun 
liittyvissä asioissa. 
 
Liite F.I Kilpailijan ikä kuhunkin luokkaan  
Keskipitkille matkoille osallistuvan kilpailijan ikä on vähintään 18-vuotta. 
 
  



 

 
Valjakkourheilun kansalliset säännöt: https://www.vul.fi/wp-
content/uploads/2020/08/VUL_Kansalliset_s%c3%a4%c3%a4nn%c3%b6t_8_2020.pdf 
 
Luku 2: Valjakkoajon erityissäännöt (ote säännöistä) 
2.1 LUOKAT 
2.1.1 LASTENLUOKKA YHDEKSÄN (9) VUOTIAISIIN ASTI 
2.1.2 JUNIORILUOKKA KYMMENESTÄ (10) KOLMEENTOISTA (13) VUOTIAAT 
2.1.3 HARRASTUSLUOKKA 
2.1.4 VALJAKKOAJON Sp1 -luokka  
 
2.2 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 
2.2.3 Seuraavilla luokilla on SM-arvot: 
KESKIPITKÄT MATKAT 
4-koiran luokka  
Rajoitettu luokka  
Avoin luokka 
 
Sääntömuutosaloite VUL:n kansallisiin sääntöihin 
2.1.5 VALJAKKOAJON KESKIPITKÄT MATKAT 
2.1.5.1 Ajajan ikä 4-koiran luokassa on vähintään 16 vuotta.  
 
 
 


