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Suomen Valjakkourheilijoiden visio 2024 
Vuonna 2024 koiravaljakkourheilu on Suomessa voimakkaasti kasvava laji 

jonka toiminnassa on huomioitu eri-ikäiset ja -tasoiset harrastajat ja 

kilpailijat, ja toimintaa järjestetään kattavasti koko Suomessa. Suomen 

Valjakkourheilijoiden liitolla on tasokas maajoukkue ja toimiva 

valmennusohjelma, jonka avulla junioritoiminnan piiristä nousee uusia 

huippuja sekä talvi- että kesälajeihin.  

Liiton piirissä järjestetään aktiivisesti monipuolista harrasteliikuntaa ympäri Suomea ja 

toimintaa ohjaavat yhteisöllisyyden ja yhdenvertaisuuden arvot. Seuratoiminnan tueksi 

liitto organisoi koulutusohjelmaa ja jakaa aktiivisesti tietoa valmennusohjelman kautta.  

Suomen Valjakkourheilijoiden liitto tekee aktiivisesti töitä lajin edunvalvonnan ja 

eläinten  hyvinvoinnin edistämiseksi ja on tunnustettu asiantuntijataho koiraurheilun 

saralla.  

Strategiset tavoitteet 

Vuonna 2024 Suomen Valjakkourheilijoidet liitto… 

1. … edustaa yli 1000 lisenssiurheilijaa. 

2. … edustaa yli 50 junioriurheilijaa. 

3. … valmentaa aktiivisesti maajoukkuetta. 

4. … on varmistanut ladun- ja urankäyttöoikeudet harrastajille. 

5. … perehdyttää vuosittain eläinlääkäreitä ja -hoitajia lajin tarpeisiin. 

Valjakkourheilu on… 

● … yleisesti tunnettu urheilulaji jonka huippu-urheilijat saavat 

kansallisen tason tunnustusta saavutuksistaan 

● … positiivisesti tunnustettu tapa harrastaa koiran kanssa 

 

… jatkuu…  
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Kasvua matalan kynnyksen tapahtumista 

Harrastaja- ja kilpailijamäärien kasvattamiseksi liitto yhdessä jäsenseurojen kanssa 

järjestää matalan kynnyksen tapahtumia joiden tehtävänä on houkutella uusia ihmisiä 

lajin piiriin. Tapahtumien järjestämisessä painopiste on yhteisöllisyydessä ja selkeässä 

viestinnässä. Jokaiseen tapahtumaan valitaan yksi tai kaksi luokkaa joihin 

ilmoittautuminen tehdään mahdollisimman helpoksi.  

Taloudellisten resurssien turvaaminen  

Strategisten tavotteiden saavuttamiseksi liitto aktiivisesti vahvistaa talouttaan sekä 

kehittämällä omaa tulonhankintaa, että hakeutumalla aktiivisemmin julkisten 

tukiohjelmien piiriin taloudellisten resurssien ohjaamiseksi lajin piiriin. Omaa 

tulonhankintaa kehitetään lisenssimääriä kasvattamalla sekä laji-imagoa vahvistavien 

tuotteiden myynnillä. Suunnitelmallinen työ lisää liiton haluttavuutta vastikkeellisen 

yritysyhteistyön kumppanina.  

Sisällöntuotanto näkyvyyden tukena 

Toiminnan vaikuttavuuden kasvattamiseksi lajin viestintää kehitetään aktiivisesti liiton 

johdolla ja toteutetaan monikanavaisesti seurojen tukemana. Vuosittain valikoiduista 

kärkihankkeista tuotetaan laadukasta sisältöä liiton näkyvyyden parantamiseksi ja 

maajoukkueen urheilullisten saavutusten tiedottamiseksi laajalle yleisölle. Suhteita 

mediaan ja urheilutoimittajiin kehitetään koulutuksen ja edustuksen keinoin.  

Lajivalikoiman selkeyttäminen 

Lajivalikoimaa pyritään aktiivisesti selkeyttämään lajin houkuttelevuuden ja huippu-

urheilun kilpailukyvyn turvaamiseksi. Muutoksia lajiluokkiin tehdään pitkäjänteisesti ja 

suunnitelmallisesti, perustuen käytettävissä olevaan harrastajamäärätietoon ja 

kansainväliseen kehitykseen.  

Kansainvälisen jalanjäljen kasvattaminen 

Suomen Valjakkourheilijoiden liitto osallistuu kansainvälisen liiton toimintaan entistä 

aktiivisemmin ja pyrkii turvaamaan suomalaisten urheilijoiden kannalta edullista 

kehitystä sekä edistämään kestävän kehityksen toteutumista kansainvälisellä tasolla. 

Suomi järjestää strategiakauden aikana kansainväliset arvokisat.  
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Strategiaseminaarin tuotokset 
Valjakkourheilun strategiaseminaari järjestettiin Ruuhipirtillä 24.-25.11.2018. 

Seminaarin järjestämisestä sovittiin jo kevään liittokokouksessa ja alustava kutsu 

jäsenistölle esitettiin 8.7. liiton kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Ilmoittautuminen 

seminaariin avattiin 25.9. ja määräaikaan mennessä ilmoittautuneita oli 19 henkilöä, 

edustaen kuutta eri seuraa. Seminaariin osallistui lopulta 18 henkilöä: 

● Antti Mäkiaho 

● Jukka-Pekka Ahonen 

● Kaisu Salminen 

● Kauko Ruokolainen 

● Kurt Köcher 

● Laura Ikonen  

● Laura Kääriäinen  

● Mari Lustig 

● Michela Kärkkäinen 

● Mira Kaikkonen 

● Niina Forsblom 

● Noora Waltari 

● Panu Sipilä 

● Pasi Heinonen 

● Sampsa Mäki-Arvela 

● Satu Laitinen 

● Teemu Kaivola 

● Teemu Lojamo

Strategiaseminaarin tavoitteet 

Strategiaseminaarin tavoitteena oli kerätä yhteen koko jäsenistöä edustava joukko 

ihmisiä pohtimaan lajin nykytilaa, toimintaympäristön muutoksia ja tulevaisuutta. 

Seminaarilla oli kaksi päätavoitetta: 

● Määritellä per toimikunta viiden vuoden tahtotila ja visio 

● Käydä kilpaluokittain tulevaisuudennäkymiä yhdessä läpi 

Seminaarin järjestelyistä vastasi liiton puheenjohtajan johdolla erillinen toimikunta. 

Hallituksen puheenjohtaja toimi tilaisuudessa fasilitaattorina, mutta tuotokset syntyivät 

seminaariin saapuneiden jäsenistön edustajien toimesta: strategia edustaa siis 

jäsenistön kollektiivista mielipidettä.  

Seminaarissa käsitellyt aihealueet 
Strategian aihealueet määräytyivät seminaarin ilmoittautumisissa ilmaistun 

kiinnostuksen perusteella. Toimikuntien aihepiireistä mukaan täten tulivat: 
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● Eläinten hyvinvointi 

● Aikuis- ja harrasteliikunta 

● Kilpailu- ja huippu-urheilu 

● Lasten ja nuorten liikunta 

● Tuomaritoiminta 

● Valmennustoiminta 

Lajiluokat olivat kaikki edustettuina, seuraavalla jaottelulla: 

● Kärryluokat 

● Koirajuoksu ja -pyöräily 

● Valjakkoajo 

● Koirahiihto 

Tuotosten sisältö 

Kaikkien työryhmien osalta seminaarissa edettiin samanlaisen ryhmätyön kautta: ensin 

hahmoteltiin aihepiirin yleistä tilaa ns. SWOT-analyysillä (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats / vahvuudet, heikkoidet, mahdollisuudet, uhkakuvat).  

Sen lisäksi työryhmät koostivat yhteensä yli 70 erilaista aloitetta, jotka pisteytettiin 

aloitteen toteuttamisen suhteellisen vaativuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta. Näin 

ollen kaikki aloitteet voidaan laitta karkeasti prioriteettijärjestykseen, jonka huipulle 

nousevat aloitteet jotka ovat suhteellisen kevyitä toteuttaa, mutta joilla on suuri 

vaikuttavuus.  

Aloitteet itsessään eivät ole kuitenkin tämän strategian keskeisin sisältö. Niiden 

läpileikkauksena on puheenjohtajan toimittamana koostettu tämän raportin muodossa 

yhteenveto yleisestä suuntauksesta. Aloitteita käsitellään yksittäin liittokokouksessa, 

kuten tähänkin asti. Uutena ajatuksena on asettaa yksittäiset aloitteet strategian valoon, 

ja arvioida niitä näin suhteessa toisiinsa ja osana suurempaa kokonaisuutta.  

Nykytilanne toimintojen näkökulmasta 
Kuten edellisessä kappaleessa todettiin, toimikunnasta oli seminaarissa edustettuina 

kuusi. Toimikunnat ovat liiton toimeenpanevia elimiä. Ne toisaalta valmistelevat 

hallitukselle esityksiä, että toteuttavat esitysten pohjalta tehtyjä päätöksiä. Toimikunnat 

ovat näin ollen liiton selkäranka ja lihakset.  
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Eläinten hyvinvointi 

Eläinten hyvinvointitoimikunta on ollut viime vuosina melko reaktiivinen. Eläinten 

hyvinvointia valvotaan ja se on tunnistettu keskeiseksi arvoksi lajin piirissä, mutta sitä ei 

ole edellisinä vuosina oleellisesti kehitetty. Viimeaikaisissa kyselyissä sen rooli etenkin 

nuorten jäsenten piirissä on korostunut.  

Strategiaseminaarissa eläinten hyvinvointitoiminnan asioita pohtivat työryhmä oli 

erittäin aktiivinen ja toimikunnan osalta löydettiin paljon kehitysideoita.  

 

Vahvuudet 

-Rokotukset tarkistetaan kilpailuissa 

-Koirista pidetään pääsääntöisesti hyvää 

huolta 

-Antidoping-järjestelmä on toiminnassa 

Heikkoudet 

-Koirien hyvinvointia ei valvota aktiivisesti 

kisoissa 

-Rokotusten valvonta kilpailuissa rajallista 

-Kisoissa näkyy myös ylitreenattuja koiria 

-Kisoissa ei ole pääsääntöisesti 

eläinlääkäreitä läsnä 

Mahdollisuudet 

-Tehokkaalla eläinten hyvinvointityöllä 

voidaan parantaa lajin julkisuuskuvaa 

-Rekikoirat voivat toimia esimerkkinä 

terveestä koirasta vs. ylipainoiset 

seurakoirat 

Uhkakuvat 

-Laiminlyönnit tällä alueella voivat johtaa 

merkittäviin imagotappioihin 

-Eläinten hyvinvointiin vedoten koko laji 

voidaan pyrkiä kieltämään 

 

Aloite Vaativuus Vaikutus Painoarvo 

Pakkasrajojen selventäminen ja suositusten laatiminen 1 5 25 

Kilpavarusteiden tarkistaminen korostetusti myös 

koirien valjaiden jne osalta 2 5 20 

Lämmittelyalueen järjestäminen kisapaikoille 2 5 20 

Koirien kilpailun ikärajojen tarkistaminen 2 5 20 
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Ohjeistus koirien ensiaputarvikkeista 2 4 16 

Tiedon lisääminen esim. videoiden jne materiaalia 

luomalla 2 4 16 

Kisojen huoltojoukkojen järjestäminen 2.5 4.5 15.75 

Koirien oloja kisapaikoilla koskeva suositus 3 5 15 

Aggressiivisia koiria koskevien sääntöjen valvonta 1 3 15 

Varikkoalueiden selkeämpi merkitseminen 1 3 15 

Infopisteen järjestäminen koirien hyvinvoinnista 3 3 9 

Eläinlääkäri kisoissa läsnä 5 5 5 

Koirien kisamatkaolojen kehittäminen 5 5 5 

Kenneleille / tiimeille laatujärjestelmä 5 5 5 

Rekikoiraeläinlääkärien koulutusohjelma 5 5 5 

Aikuis- ja harrasteliikunta 

Suomalaisen urheilun tukijärjestelmät rakentuvat määritelmän varaan, jossa 

varsinaisiksi huippu-urheilua tuottaviksi lajeiksi on rajattu olympialajit. Näin ollen 

Suomen Valjakkourheilijoiden liitto on luokiteltu liikuntaa edistäväksi järjestöksi ja sen 

keskeisimmät mittarit liittyvät vaikuttavuuteen. Tällä tarkoitetaan, että Opetus- ja 

kulttuuriministeriön näkökulmasta kykymme lisätä harrastusliikuntaa on merkittävämpi 

saavutus kuin arvokisamenestys.  

Aikuis- ja harrasteliikunnan tukeminen ja sen saavutusten mittaamisella on suora 

vaikutus lajimme mahdollisuuksiin saada lisärahoitusta julkiselta sektorilta.  

Vahvuudet 

-Paljon koiranomistajia; korkea potentiaali 

-Suomi menestynyt erinomaisesti 

-Monipuoliset harrastusmahdollisuudet 

Heikkoudet 

-Yksin treenaamisen kulttuuri 

-Vähän mahdollisuuksia treenata kisatilanteita varten 

-Seurojen välistä yhteistyötä vähän 

-Treenipaikkoja vähän ja tiedon jakamisessa haasteita 

-Lajin näkyvyys hyvin pieni 
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Mahdollisuudet 

-Seurojen yhteistyötä lisäämällä voidaan parantaa harrastusmahdollisuuksia 

-Harrastajamäärän kasvattaminen lisäisi potentiaalisia talkoolaisia 

-Harrastuskertojen luotettava tilastoiminen lisäisi liiton raportoitavaa vaikuttavuutta 

-Koirajuoksun harrastesarjoissa suuri määrä potentiaalisia harrastajia 

Uhkakuvat 

-Lumiolot harvinaistuvat ja haittaavat harrastustoimintaa talvilajien osalta 

 

Aloite Vaativuus Vaikuttavuus Painoarvo 

Liiton toimintakalenterin kehittäminen helppotajuisemmaksi ja 

lisätään sisältöön myös paikallisia tapahtumia ja epävirallisia 

tilaisuuksia 2 4 16 

Koirahiihto-opastekyltin laatiminen 1 3 15 

Julkisen tuen käytön lisääminen 2 3 12 

Latukäytös-videon tuottaminen 2 3 12 

Latu- ja ratavuoroja puoltavan lausunnon hakeminen 

Olympiakomitea, Hiihtoliitto, OKM 4 2 4 

Kilpailu- ja huippu-urheilu 

Valjakkourheilun maajoukkue on kansainvälisesti mitattuna tasokas ja tuottaa 

vuosittain useita arvokisamitaleita. Kansainvälisen kilpailun koventuessa myös Suomen 

maajoukkueen toimintaa pitää kehittää, jotta samoja tai parempia tuloksia halutaan 

saavuttaa myös jatkossa.  

 

Vahvuudet 

-Terävä mutta kapea kärki 

-Kansainvälisesti mitattuna vahva 

maajoukkue 

Heikkoudet 

-Koirakannan uudistuminen hidasta 

-Koirat ovat perheenjäseniä mutta 

kisatiimissä lyhyt käyttöikä; vaikeuksia 

löytää uusia koteja 
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-Laki kieltää koirat ladulla, ellei erikseen 

sallittu 

Mahdollisuudet 

-Erilaisia seminaareja lisättävä 

-Handlerikulttuurin kehittäminen 

Uhkakuvat 

-Luokkien suuri määrä aiheuttaa 

inflaatiota  

-Sosiaalinen media hankaloittaa 

-Treenimaastoja vähän 

-Hiihtolajit kriisissä 

-Kisoissa käydään palkintojen takia 

-Julkisuus lisää vastustusta 

 

Aloite Vaativuus Vaikuttavuus Painoarvo 

Junnuluokkien DR4/SP4 starttaaminen kahdella koiralla 2 3 12 

SM-luokkien osallistujamäärän alarajan nostaminen 1 2 10 

Vain yksi lisenssi, joka junioreille hieman halvemmin 

hinnoiteltu 3 3 9 

Seeding-menettelyjen kehittäminen 3 3 9 

Harrasteluokkien eriyttäminen lyhyemmille urille 3 3 9 

SM-arvojen karsiminen tason nostamiseksi 4 3 6 

Yhteistyö SPKL:n kanssa hiihtotoiminnan turvaamiseksi 4 3 6 

Maajoukkueelle yhteinen kalustohuolto 3 2 6 

Kisamatkojen kasvattaminen ja suositusten 

toteutumisen valvonta myös kansainvälisesti 4 2 4 

Maajoukkueen yhtenäinen varustus, ml. toimitsijat 4 2 4 

Lasten ja nuorten liikunta 

Lasten ja nuorten liikunnan lisääminen on kansallinen painopistealue. Lapsena aloitettu 

liikuntaharrastus on tehokas suoja monia elämäntapasairauksia vastaan. Lasten 

harrastaminen valjakkourheilun parissa edellyttää kuitenkin kehittämistä, jotta laji olisi 
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yhdenvertaisesta harrastettavissa ja lasten kehittyminen lajin piirissä harrastajasta 

urheilijaksi edellyttää tukirakenteita.  

 

Vahvuudet 

-Lapsiin panostetaan nykypäivänä paljon 

-Koiramäärä on suuri 

Heikkoudet 

-Monilla lapsilla ja nuorilla ei ole 

mahdollista hankkia koiria 

-Lajin vähäinen näkyvyys 

-Rajalliset treenimahdollisuudet 

Mahdollisuudet 

-Liitolle harrastevastaava 

-Seuratukea haettavissa lasten ja nuorten 

liikuttamiseksi 

-Valtion rahoitusmahdollisuuksia 

käytettävissä paljon 

Uhkakuvat 

-Lasten innostus lopahtaa ohjatun, 

jatkuvan toiminnan puuttuessa 

-Kilpailu huomiosta eri harrastusten välillä 

 

Aloite Vaativuus Vaikuttavuus Painoarvo 

Huoltajan hakemuksesta voitaisiin myöntää nuorelle 

oikeus kilpailla aikuisten luokassa. Myöntävä päätös 

edellyttäisi riippumattoman tahon (esim. 

valmennuspäällikön) puoltavan lausunnon. 2 3 12 

Lasten ja nuorten Cup 3 4 12 

Lasten ja nuorten liikunnan monipuolistaminen myös ei-

kilpailullisin perustein 2 3 12 

Liikuntaohjaajien kouluttaminen valjakkourheilun tueksi 

yhteistyössä opistojen kanssa 5 5 5 

Yhteistyö koulujen kanssa; lajiesittelyt 3 2 6 

Tuomaritoiminta 

Tuomarit ovat keskeisessä asemassa minkä tahansa urheilulajin kehittämisessä ja 

toiminnan ylläpitämisessä. Tuomaritoiminnan keskeinen haaste on sopivan 
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resursoinnin varmistaminen, jotta tuomareita on käytettävissä riittävää määrä, 

maantieteellisesti kattavasti, ja toisaalta kuitenkin huolehdittava siitä että koulutetuille 

tuomareille riittää kilpailuja jotta taidot säilyvät.  

 

Vahvuudet 

-Nykyiset tuomarit hyvin koulutettuja ja 

ajantasalla 

-Jatkokoulutusvelvollisuus ylläpitää 

toiminnan laatua 

Heikkoudet 

-Tuomarit haluaisivat toimia lähinnä 

oman seuran kisoissa 

-Tuomarit epäröivät SM-kisojen 

tuomaroimista 

-Pitkät työmatkat haittaavat 

Mahdollisuudet 

-Kahden eri tuomarityypin eriyttäminen 

lajien erityispiirteet huomioonottaen; 

sprinttituomarit ja pitkänmatkan tuomarit 

Uhkakuvat 

-Eläköityvien tuomareiden tilalle ei löydy 

uusia kiinnostuneita, jotka eivät itse 

kilpaile 

 

Aloite Vaativuus Vaikuttavuus Painoarvo 

Tuomarikoulutuksen jakaminen sprintti- ja pitkänmatkan 

haaroihin 2 3 12 

Koulutuksen lisääminen koko kisaorganisaatiolle; 

tuomarit, kisapäälliköt, ratamestarit ja urheilijat. 

Koulutustapahtumaa voidaan porrastetusti järjestää 

samassa koulutustilaisuudessa. 4 3 6 

Webinaarikoulutuksen ja kyselytunnin järjestäminen 

urheilijoille 3 2 6 

Valmennustoiminta 

Valmennustoimintaa ei ole aikaisemmin organisoitu keskitetysti valjakkourheilun 

saralla. Valmennustoimen kehittämisellä voidaan parantaa urheilijoiden atleettista 

tasoa ja suojautua vammautumisilta. Valmennustoiminta mahdollistaa saavutetun 

tason ylläpitämisen ja edelleen kehittymisen. Valmennustoiminnan kautta voidaan 

kohdentaa tukea suoraan urheilijoille.  
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Vahvuudet 

-Lajin parissa paljon ihmisiä joilla on 

osaamista ja taitoa 

Heikkoudet 

-Suuri lajikirjo 

-Osassa ryhmistä vaikea motivoida 

valmennettavaksi 

-Vahvat persoonat törmäävät 

-Avoimuus puuttuu 

-Lajin rakenteet valmennuksen 

näkökulmasta monimutkaisia 

Mahdollisuudet 

-Resurssien puitteissa kaikki on 

kotiinpäin, koska valmennustoimintaa ei 

tällä hetkellä ole  

Uhkakuvat 

-Valjakkourheilun jakautuminen useisiin 

liittoihin 

-Kilpailukalenterin sirpaloituminen 

vaikeuttaa valmennuskalenterin luomista 

-Henkilöresurssien kuormittuminen 

haittaa pysyvyyttä 

 

Aloite Vaativuus Vaikuttavuus Painoarvo 

Juniorimaajoukkueen perustaminen ja keskitetty tuki 

esimerkiksi leirien majoitustukien muodossa. 2 4 16 

Lajianalyysien tuottaminen valjakkourheilun 

kilpaluokista. Puretaan lajikohtaisesti vuosikello ja 

luodaan pohja omatoimiselle valmentautumiselle. 

Lajianalyyseja voisi saada tehtyä opinnäytetöinä. 3 4 12 

Maajoukkueen kokemusten ja tarpeiden kerääminen. 2 2 8 

Maajoukkueen harjoitusleirin järjestäminen. 3 2 6 

Kehitetään liitolle valmennusorganisaatio. 

Valmennuspäällikkö organisoi toimintaa ja valmistelee 

ja avustaa valmennusleirien järjestämisessä. Yhdessä 

lajiliitto ja urheiluopisto kehittävät valmentajakoulutuksia 

ja aloitetaan valmentajien kouluttaminen. 

Valmennuspäällikkö ja toimikunta tukevat alueellista 

valmennustoimintaa ja kanavoivat resursseja. 5 5 5 
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Nykytilanne lajien näkökulmasta 
Valjakkourheilu jakautuu talvi- ja sulanmaan lajeihin. Seminaarissa nykytilannetta 

kartoitettiin neljän työryhmä kautta, joiden alaisuuten oli koottu eri lajiluokat.  

Kärryajo 

Kärryajotyöryhmän pohdittavana olivat DS ja DR -luokkien kilpalajit. Lajit ovat 

pääasiassa elinvoimaisia ja erityisesti pienten luokkien suosio kasvaa.  

Vahvuudet 

-Lajissa paljon valinnanvaraa 

-Paljon osallistua luokissa 

-Kova taso huipulla 

-Aloittamisen kynnys matala pienissä 

luokissa 

Heikkoudet 

-Lajissa paljon valinnanvaraa; 

harrastamisen pirstaloituminen 

-Rajalliset treenimahdollisuudet 

-Sisäänpäinkääntynyt kulttuuri 

-Uudet ja vanhat eivät kohtaa 

Mahdollisuudet 

-Handlerikulttuurin kehittäminen 

Uhkakuvat 

-Isot valjakot häviämässä  

-Kaupungillistuminen haittaa lajia 

-Luokkien väliset matkaerot kaventuvat 

 

Aloite Vaativuus Vaikuttavuus Painoarvo 

Suositus: Harrasteluokissa palkintojen arpominen ja 

kilpailumatkan lyhentäminen. Lähtöjärjestys arvotaan ja 

tulokset julkaistaa lähtöjärjestyksessä. 1 3 15 

DR4 junioreille ehdollinen kisaoikeus aikuisten luokkaan 2 3 12 

DR6 poisto, tilalle DR5-8, ja matkan pituuden 

suositusten valvonta 3 4 12 

DS1 SM-luokkien jako sukupuolen perusteella 2 3 12 

Veteraaniluokkien sijasta palkitaan "Vuoden 

veteraaniurheilija" 1 2 10 
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SM-arvon starttaajien minimimääräksi 7 henkilöä, 

poislukien junioriluokat 2 2 8 

SM-luokkaan osallistuvalta vaaditaan kuluvalta kaudelta 

näyttö samasta luokasta 2 2 8 

RNB-palkitseminen rotujärjestöjen vastuulle 2 2 8 

Treenimahdollisuuksien kehittäminen; nykyisten osan 

vuorosta olevat treenivuorot ympärivuotiseksi. 2 2 8 

Lajin esittelymahdollisuudet esim. Messarin yhteydessä 

selvitettävä 3 2 6 

Valjakkoajo 

Valjakkoajo on koiravaljakkourheilun ikonisin muoto, ja edelleen lajeistamme 

tunnistetuin ja vahvimpia mielikuvia herättävä. Erityisesti pidempien matkojen voidaan 

perustellusti nähdä edustavan lajin perinteitä. Työryhmä käsitteli kaikkia valjakkoajon 

kisamatkoja.  

 

Vahvuudet 

-Lajin imagoarvo on suuri, 

hyödynnettävissä markkinoinnissa 

-Mittaa koiria paremmin 

-Suomen lupakulttuuri koirien 

omistamisessa melko kevyt suurillakin 

laumoilla 

Heikkoudet 

-Yksin treenaamisen kulttuuri 

-Treenipaikkoja rajallisesti 

-Pienet kilpailijamäärät ja alimittaiset 

kilpailut heikentää koiramateriaalin laatua 

-Tiedon puute 

Mahdollisuudet 

-Sulanmaan MD-kilpailujen 

jatkokehittäminen 

-Yhteistyökennelikonseptin kehittäminen 

-Harjoittelumahdollisuuksien 

parantaminen 

Uhkakuvat 

-Rajoitetusti potentiaalisia harrastajia 

resurssivaatimusten takia 

-Isompien sprinttiluokkien kuolema 

kasvattaa kuilua sprintin ja MD:n väillä 

-Liittojen ja seurojen eriytyminen 

-Loppuunpalaminen yksilötasolla 

-Kisat vähenevät, ovat teknisesti 
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vähemmän vaativia ja heikentävät 

kilpailun laatua 

-Lumen puute rajoittaa mahdollisuuksia 

järjestää kilpailuita 

-Rotuyhdistysten etääntyminen liitosta 

 

Aloite Vaativuus Vaikuttavuus Painoarvo 

Matkojen pituuksien tarkempi valvominen 1 4 20 

Sulanmaan MD-konseptin laajentaminen 2 4 16 

Yhteistyötä Ruotsin liiton kanssa osallistumisoikeudesta 

kansallisissa luokissa 1 3 15 

Kansainvälisten liittojen välisen yhteistyön kehittäminen 

(IFSS, WSA) 3 3 9 

Rotuyhdistysten lajin kehittämisen tahtotilan 

selvittäminen 3 3 9 

Keskustelun avaaminen safariyritysten ja 

laskettelukeskusten kanssa urankäyttöoikeuksia 2 2 8 

Tapaamisten lisääminen kilpailukauden ulkopuolella 2 2 8 

Urankäyttöoikeuksien selvittäminen harrastajille 4 2 4 

Koirajuoksu ja -pyöräily 

Koirajuoksulla ja -pyöräilyllä on Suomessa valtava kasvupotentiaali. Kilpailuihin 

tulemisen kynnys on kuitenkin korkea ja suurella yleisöllä on lajeista vain vähän tietoa.  

 

Vahvuudet 

-Juoksu on matalan kynnyksen laji 

-Aloittamisen kustannukset matalat 

-Harrastuspaikkoja on paljon 

-Koirapyöräily on hyvä tukimuoto muihin 

lajeihin 

Heikkoudet 

-Koirapyöräily on potentiaalisesti 

vaarallista 

-Kisoja on melko vähän potentiaaliin 

nähden 

-Harrasteluokka on vaikea järjestää 

tyydyttävästi 
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Mahdollisuudet 

-Kilpailukautta voi pidentää 

-Koirajuoksua voisi promota 

sisäänheittolajina 

-Kilpailujen vieminen erilaisiin 

ympäristöihin 

-Valmentajia paljon 

Uhkakuvat 

-Lämpötilojen nousun vaikutuksia eläinten 

hyvinvoinnin näkökulmasta pitää arvioida 

-Lajiliittojen jakautuminen 

kansainvälisesti, miten torjutaan sama 

uhka Suomessa 

 

Aloite Vaativuus Vaikuttavuus Painoarvo 

Koirajuoksukillpailun järjestäminen asutuskeskuksissa 

tai vastaavassa paikassa jossa suuri 

osallistujapotentiaali 2 5 20 

Sulanmaan kisakauden pidentäminen kannustamalla 

seuroja kannustamalla 2 4 16 

Koirajuoksu Cup kehittäminen yritysyhteistyön keinoin 2 3 12 

Koirapyöräilyyn säännöllisen valmennuskoulun 

järjestäminen 3 3 9 

SM-kisojen kisamatkan KV-kisojen tasolle 2 2 8 

Yhdistetyn luokan tuominen Suomeen 3 2 6 

Koirahiihto 

Koirahiihto on pohjoismaissa hyvin voimakkaat perinteet omaava laji jossa suomalaiset 

ovat perinteisesti menestyneet erinomaisesti kansainväliselläkin tasolla. Koirahiihto on 

kuitenkin liittomme piirissä kriisiytynyt; harrastusmahdollisuuksia on rajallisesti 

laturajoitusten takia ja toisaalta kilpailijoita on keskittynyt enemmän muiden liittojen 

kilpailuihin.  

 

Vahvuudet 

-Hiihto on hyvin vahva laji Suomessa 

-Vankat perinteet 

Heikkoudet 

-Kapea harrastajapohja 

-VUL:n seuroista valtaosa ei ole 
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-Erinomaiset puitteet 

-Tekniikkakoulutus olemassa 

urheiluseruoja 

-Rajalliset harjoittelumahdollisuudet 

-Vähäinen tiedottaminen 

Mahdollisuudet 

-Koirahiihto on yksi vahvimpia ehdokkaita 

olympialajiksi 

-Yhteistyö hiihtoseurojen ja -liiton kanssa 

-Hiihdon yhdistäminen retkeilytoimintaan 

-Yhteistyö SPKL:n kanssa 

Uhkakuvat 

-Ilmastomuutos uhkaa lajin 

harjoittelumahdollisuuksia  

 

Aloite Vaativuus Vaikuttavuus Painoarvo 

Lajin markkina-arvon lisääminen 2 5 20 

Latuvuorojen lisääminen 3 5 15 

Harrastajamäärien lisääminen 4 5 10 

Koirahiihdon uudelleenrakennuskampanja 4 5 10 

Olympialajin statuksen saavuttaminen 5 5 5 

Yhteistyö hiihtoliiton kanssa 5 5 5 

VUL:n jako ajoluokkiin ja 1-2 koiran luokkiin 5 5 5 

Lisenssien yhtenäistäminen SPKL:n kanssa 5 4 4 

 


