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Hallituksen kokous 5/2021   Pöytäkirja  
 
Aika: 19.4.2021; klo 18.30 
Paikka: Teams -kokous 
 

Kokoukset 2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 

Kempe Riitta, pj x x x x x 

Mäkiaho Timo, vpj - x x x - 

Alasalmi Satu x x x x - 

Kaivola Teemu x x x x x 

Kanko Jenna x x** - x x 

Konttaniemi Niina x x x x x 

Kärkkäinen Michela x x - x - 

Miettinen Toni x* - - - - 

Mäki-Arvela Sampsa x x x x x 

Paajanen Mikko - - - - - 

Rontti Heikki - - - - x 

Salminen Kaisu x x x x x 

Läsnä yht. 8/12 9/12 7/12 9/12 7/12 

* 19.41 Toni liittyi kokoukseen 
** 22.54 Jenna poistui kokouksesta 
 
1    Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Riitta Kempe avasi kokouksen klo 18.37.  
 
2    Kokouksen järjestäytyminen 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.  
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Heikki Rontti ja Sampsa Mäki-Arvela. 
 
3    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 7/12 hallituksen 
jäsenestä. 
 
 



 

 
4   Asialistan hyväksyminen 
Hyväksytään asialista muutoksitta. 
 
5  Edellisten kokousten pöytäkirjat 
Pöytäkirjat 3/2021 on allekirjoitettu ja 4/2021 odottaa yhtä allekirjoitusta. 
 
6  Sähköpostipäätökset 
Ei sähköpostipäätöksiä. 
 
7  Liiton tarvitsemien mainoskuvien hankkiminen 
Esitys: Esitetään että liitto hankkii vuosittain tarvitsemansa mainokset / mainoskuvat Katri 
Loukusalta hintaan 20 € / kpl. Katri on esittänyt että korvaus voi olla joko rahallinen tai 
esimerkiksi lahjakortti. Arvio mainosten tarpeesta / vuosi on 10-15 kpl eli 200-300 eur. 
 
Päätös: Hyväksytään esitys ja maksetaan korvaus kerran vuodessa hankittujen mainosten 
mukaisesti. 
 
8  Vuoden valjakkourheilija ja vuoden nuori valjakkourheilija sekä vuoden tulokas 
2021 
Esitys: Esitetään että vuoden valjakkourheilijaa ja vuoden nuorta valjakkourheilijaa ei valita 
vuonna 2021, koska arvokilpailuja ei ole järjestetty lainkaan eikä SM-kilpailuihinkaan ole 
voinut osallistua kaikissa lajeissa. 
 
Vuoden tulokkaan valinta: 
Ehdokkaita: Tuomas Kotinurmi (juniori, canicross) 
 
Päätösesitys: Ei valita vuoden valjakkourheilijaa eikä vuoden nuorta valjakkourheilijaa, mutta 
palkitaan poikkeusvuonna 2021 erityispalkinnolla Gold Rush Run -kilpailun kilpailujärjestäjä 
hyvin tehdystä työstä pitkän matkan kilpailun järjestämiseksi ja pitkän matkan 
kilpailujärjestelmän kehittämiseksi. GRR 500 km:n kilpailu on ensimmäinen suomalainen 
näyttökilpailu Finnmarksløpet 1000 -kilpailuun. Valitaan vuoden tulokkaaksi Tuomas 
Kotinurmi. Kovatasoisesta osallistumisesta koirajuoksun SM-kilpailuun juniorina. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 

 
9 Sääntömuutosesitys protestimaksun käytöstä 
Esitetään, että vuosikokouksen käsiteltäväksi viedään kansallisiin sääntöihin lisätty kohta, 
joka yksiselitteisesti kieltää protestimaksun käytön kilpailuissa. Liitteessä 1 taustatietoa. 
 
Tausta  
IFSS:n tai VUL:n kisoissa ei ole perinteisesti käytetty protestimaksua eikä IFSS:n tai VUL:n 
säännöissä ole asiasta mainintaa. Protestimaksun käyttöä ei siis ole säännöissä erikseen 
kielletty. Kilpailuissa onkin alkanut esiintymään urheilijan oikeusturvan näkökulmasta 
katsottuna kohtuuttoman korkeita (100-1000 euroa) protestimaksuja. (Taustatieto liitteessä 1) 
 

 
  



 

 
Tavoitteena oleva parannus tai lajin kehitys 
Sääntömuutoksen tavoitteena on urheilijan oikeusturvan parantaminen ja pysäyttää epäterve 
kehitys lajissa. Urheilijalla, joka kokee tulleensa sääntörikkomuksen kohteeksi, on oltava 
oikeus tehdä protesti ilman lisäkustannuksia. Tuomarin on käsiteltävä protestit ja raportoitava 
niistä lajiliitolle. Erityisen tärkeää tämä on aggressiivisten koirahyökkäysten kohdalla.  

 
Nykyiset VUL kansalliset säännöt 
1.3. Kilpailujen anominen 

Sääntömuutosesitys VUL kansallisiin sääntöihin ja uusi sääntökohta 
1.3 Kilpailujen järjestäminen 
1.3.5 Protestimaksun käyttö on kielletty. 

Päätös: Äänestetään: 

Kyllä, viedään asia liittokokouksen käsiteltäväksi 7 ääntä 

Ei, ei viedä asiaa liittokokouksen käsiteltäväksi 0 ääntä 

Tyhjää, 0 ääntä 

Päätös: Esitetään asia edelleen liittokokouksen päätettäväksi. 

10 Korjaus kansallisten sääntöjen numerointiin kohdasta “1.6 Rangaistukset” alkaen 
1.6.2.Vakavissa tapauksissa ilmoitetaan tapauksestaIFSS:n kurinpitomenettelyyn IFSS:n 
kurinpitosääntöjen mukaan. 
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 Koirien rokotus 
1.9.1. 
 
Numeroinnin korjaus 
1.6.3 Kilpailun ylituomarin tulee toimittaa VUL:lle viiden (5) päivän sisällä kilpailun 
päättymisestä: 1.7.1 Y ylituomarin raportti, jossa mainitaan kilpailijoille annetut varoitukset ja 
rangaistukset. 
1.6.4 Kilpailun ylituomarin tulee ilmoittaa kilpailussa langetetusta kilpailukiellosta VUL:n 
tuomaritoimikunnan puheenjohtajalle sen vuorokauden aikana kun kilpailukielto on langetettu 
 
1.7 Koirien rokotukset 
1.7.1 
 
Päätös: Esitetään asia edelleen liittokokouksen päätettäväksi. 
 



 

 
11  Syksyn kilpailukalenteri 
Esitys: Esitys syksyn kilpailukalenteriksi 2021 liitteessä 2. 
Linkki Drive kansioon, jossa hakemukset ovat. 
 
Päätösesitys: Hyväksytään Jämi SM -kilpailun tuomariksi Kari Tolkkila. Hyväksytään 
kilpailukalenteri esityksen mukaisesti. Vuoksi Crossin osalta pyydetään tarkennusta 
kilpailumatkoihin. 
 
12 Toimikuntien kuulumiset 

• Talous ja hallinto (Kaisu Salminen, Riitta Kempe, Timo Mäkiaho) 
Liittokokouksen ja uuden hallituksen järjestäytymiskokouksen pitopaikaksi on 
varattu Scandic Jyväskylästä. 
Palaveri Vapaavuoren kanssa 22.4 

• Lasten ja nuorten liikunta (Jenna Kanko, Kaisu Salminen) 

   
• Aikuis- ja harrasteliikunta (Kaisu Salminen, Satu Alasalmi, Jenna Kanko) 

 
• Huippu-urheilu (Niina Konttaniemi, Sampsa Mäki-Arvela) 

Syksyn Kanadan MM-kisasta päätös IFSS:ltä aikaisintaan heinäkuussa. 
 ESDRA? 

• Kilpailutoiminta (Teemu Kaivola) 

 
• PR- ja mediatoiminta (Michela Kärkkäinen (ajoluokat), Jenna Kanko (sulanmaan 1-2-

koiran luokat, hiihtoluokat), T&N Waltari) 
o Anu Mäkiseltä saatu ensimmäinen draft graafisesta paketista. 
o Osallistutaan Olympiakomitean #eileikataliikunnasta kampanjaan 

 
• KV-asiat, koulutus ja viestintä (Riitta Kempe) 

o Kevään koulutuskalenteri: ruokinta (pidetty), valmennusluennot (12.5. Kempe 
ja 16.6. Jurvelin), antidoping-koulutus (touko-, elo- ja joulukuu). 
Tuomarikoulutus (syyskuu). Uusien tuomarien ja/tai kilpailijoiden 
sääntökoulutus (marraskuu). Valmistelussa uusittu kilpailujärjestäjien 
koulutusmateriaali (Maria Kurttio) ja koulutuspäivä tarkentuu. 

o Eeva Äijälä valittu IFSS:n varapuheenjohtajaksi. 
o SOC säännöt tulivat lausuntakierrokselle 

 
• Yhteistyökumppanit (Jenna Kanko) 

o Dog/Koiraurheilu.fi, Non-Stop (nettisivujen valjasesittely) 

 
• Eläinten hyvinvointi (Riitta Kempe, Michela Kärkkäinen, Toni Miettinen) 

o Asetus koirien tunnistusrekisteristä. Asetus tulee voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2023. 

• Kurinpito (Heikki Rontti, Mikko Paajanen) 
 

• Tuomaritoiminta (Timo Mäkiaho) 
o Valmisteltu sääntömuutosaloite 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1CrAJwQxi-fvjtOqoUW_wiKw6_fDaDye8?usp=sharing
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210001


 

 
 

• Valjakkourheilu-lehti (Niina Konttaniemi) 
o Lehden deadline 30.4.  
o IFSS GA juttu Sampsa, Satu teemapäivät, Ruokintaluennosta juttu, 

Kilpailuista koiran hyvinvointi (Setälä, Kiijärvi), JYO Lipas järjestelmän esittely 
 

• Valmennus 
o Alustavasti keskusteltu kestävyysvalmennusluennoista (Saara Loukkola) 

 
18  Muut esille tulevat asiat 
 
19  Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous pidetään Teams -kokouksena 19.5.2021; klo 18.30. 
 
20  Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.38. 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 

Riitta Kempe, puheenjohtaja  Niina Konttaniemi, sihteeri 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Heikki Rontti    Sampsa Mäki-Arvela 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 

  



 

 

 

      Liite 2 

 
Kilpailukalenteri syksy 2021 
 
  
25. - 26.9.21  Jämin syyskilpailu 2021  Järjestävä seura: L-SVU 

Tuomari: Teemu Kaivola 
Kilpailupäällikkö: Anton Toivonen 
Kansalliset luokat: DBM / DBW 6,8 km, DS2 4,9 km, DR4 4,9 km, DR4J, 4,9 km, 
DR8 7,7 km 

                           DSH1J jossa ikäraja 10-16 vuotta, matka n. 2 km. 
  
  
3.10.21  VuoksiCross   Järjestävä seura: IPKY 

Tuomari: Kari Tolkkila 
Kilpailupäällikkö: Katja Kaipainen 
Kansalliset luokat: DCM/DCW 3 km, DCMJ/DCWJ 2 km, DCH 2 km, DBM/DBW 
5 km, DBH 3 km, DS1 5 km, DS1H 3 km, DS2 5 km, DS2H 3 km 

                           Kärryluokka harrastussarja 1-2 koiraa. 
Mahdollisesti Canicross epävirallinen lastenluokka (alle 14v) matka n. 300 m 
os.maksu 5 €,  kaikki lapset palkitaan, oma tapaturmavakuutus tai kertalisenssi. 
  

  
  
16. - 17.10.21  Jämi SM 2021   Järjestävä seura: L-SVU 

Tuomari: Kari Tolkkila 
Kilpailupäällikkö: Anton Toivonen 
Luokat: SM DBM/DBW 6,8 km, SM DR2 4,9 km, SM DR4 4,9 km, SM DR4J 4,9 
km, SM DR8 7,7 km. 

                           Lisäluokkana DSH1J jossa ikäraja 10-16 vuotta, matka n. 2 km. 
  
  
30.10.21  Jämi MD 2021   Järjestävä seura: L-SVU 

Tuomari: Teemu Kaivola 
Kilpailupäällikkö: Juha-Pekka Nurmi 
Luokat: Jämi MD 2021 säännöt: 
Kilpailussa käytettäviin sääntöihin anottavat muutokset: 

 
Sulanmaan MD erikoiskilpailu, joka ajetaan yhdessä rajoittamattomassa luokassa (DR). 
Ensimmäisessä lähdössä pitää olla kuitenkin vähintään 4 koiraa, muissa lähdöissä vähintään kolme koiraa. 
Koirien määrälle ei ole ylärajaa. 
Kilpailuvälineen paino muodostuu käytetystä koiramäärästä. Jokaisen koiran vedettävä kuorma on vähintään 25 
kg. (Esim. 4 koiraa vetää vähintään 100 kg kuormaa, 5 koiraa vähintään 125 kg, 6 koiraa vähintään 150 kg jne.) 
Ajajan painoa ei lasketa kärryn painoon. Handlerin käyttö sallittu. Handlerin paino lasketaan kärryn painoon. 
Handleri ei saa auttaa valjakkoa etenemään millään tavalla. Ainoastaan kärryn jarruttaminen on sallittu. 
Punnituksen jälkeen kärryn painoa ei saavähentää vaikka joutuisi jättämään koiria pois valjakosta. 
Neljällä koiralla ajettaessa käy kolmipyöräinen kärry. Koiramäärän ylittäessä neljä, vaaditaan nelipyöräinen kärry. 
(esim. mönkijä) 
Kilpailussa ajetaan 8 km reitti 4 kertaa 10 h aikana. 
Ensimmäinen startti väliaikalähtönä, seuraavat kolme kierrosta vapaavalintaisella ajalla. 
Jo yhden kierroksen ajamalla pääsee tuloslistalle 
Osallistumismaksu 50 €. Jälki-ilmoittautuminen +10 €. Ilmoittautuminen päättyy 17.10.2021. Jälki-ilm. 18.10. - 
24.10.2021 
 

 
 


