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Hallituksen kokous 10/2021   Pöytäkirja 
 
Aika: 4.10.2021; klo 18.30 
Paikka: Teams -kokous 
 

Kokoukset 2021 7/2021 8/2021 9/2021 10/2021 

Kempe Riitta, pj x x x x 

Mäki-Arvela Sampsa, vpj x x x x 

Alasalmi Satu x x** x - 

Hokka Antti x x - x 

Kanko Jenna x x* x x 

Konttaniemi Niina x x x x 

Loukkola Saara x x - x 

Paajanen Mikko - x x*** - 

Salminen Kaisu x - x x**** 

Waltari Noora - x x - 

Läsnä yht. 8/10 9/10 8/10 6/10 

 
* poistui klo 20.58 
** poistui klo 21.30 
*** liittyi klo 19.18 
**** liittyi kokoukseen 19.10 
 
1  Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Riitta Kempe avasi kokouksen klo 18.33.  
 
2  Kokouksen järjestäytyminen 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.  
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jenna Kanko ja Saara Loukkola. 
 
3  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi, ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 6/10 hallituksen 
jäsenestä. 
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4  Asialistan hyväksyminen 
Hyväksytään asialista muutoksitta. 
 
5  Edellisten kokousten pöytäkirjat 
Pöytäkirja 8/2021 on hyväksytty ja allekirjoitettu. Pöytäkirja 9/2021 on saanut kaikki liitteet 
ja odottaa allekirjoitusta. 
 
6  Sähköpostipäätökset 
IFSS:n päivitetyt arvokilpailusäännöt, sääntömuutokset ja veteraanien masters 
arvokilpailusääntöjen muutokset lähetettiin jäsenille 5.9. ja äänestyksen deadline oli 
19.9.2021. VUL äänesti päivitettyjen sääntöjen hyväksymisen puolesta. Äänestyksen 
lopputulos oli, että IFSS:n jäsenjärjestöt hyväksyivät sääntömuutokset. Päivitetyt säännöt 
julkaistaan IFSS:n verkkosivulla. 

 
VUL:n äänestys: 
KYLLÄ, hyväksyn 3 ääntä 
EI, en hyväksy  0 ääntä 
TYHJÄÄ  7 ääntä 
 
7  MD4-luokan kilpailuhakemuksiin haettavat sääntömuutosehdotukset  
Kilpailuhakemuksissa (liite 1) MD4 luokkaan esitetyt matkat ovat 20–40 km ja kilpailujen 
kokonaismatkat 40-99 km. Matkat ovat pääosin samat kuin aikaisempina vuosina. 
VUL, Kansalliset säännöt  
1.3.1 Liiton hallitus hyväksyy kokouksessaan kilpailun järjestäjän ja kilpailun sekä 
kilpailuhakemuksessa mahdollisesti haetut lisäsäännöt. 
1.3.3 Anomuksessa on ilmoitettava käytettävät säännöt tai sääntöihin haettavat 
muutosehdotukset. 
 
Esitys 1: Haetuissa MD4-luokan kilpailuissa (liite 1) kaudella 2021–2022 noudatetaan 
IFSS:n säännöistä (40.2.1, 47.2 ja 48.) poikkeavia sääntöjä koiramäärän ja matkojen 
osalta. Neljän koiran luokan keskimatkojen valjakossa (MD4) on korkeintaan neljä (4), 

mutta vähintään kolme (3) koiraa. Kilpailumatka MD4-luokassa on: 20–40 km siten, että 

useamman osuuden kilpailussa jokainen osuus on keskimäärin vähintään 20 km. (Kilpailun 
kokonaismatka on vähintään 40 km ja enintään 120 km).   
 
IFSS kansainväliset säännöt 
40.2.1. Kuuden koiran keskipitkän matkan valjakossa (MD6) on korkeintaan kuusi (6), mutta 
kuitenkin vähintään neljä (4) koiraa.  
47.2. Reittien minimi- ja maksimipituudet:  
48. Pitkänmatkan kilpailut. Kaikki luokat: 
Keskipitkät matkat: 80–250 km (50 - 156 mailia), siten, että useamman osuuden kilpailussa 
jokainen osuus keskimäärin vähintään 40 km (25 mailia). 
 
Päätös: Esitys 1 hyväksytään. 
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Esitys 2: Esitetään, että edellisen päätöksen pohjalta kilpailukalenteriin hyväksytään 
seuraavat MD4-luokan kilpailut (liite 1): Posion pyrähdys, Ukko-Halla paljakka-ajot, 
Ruuhirod, Ruunaa Race ja Kuusamo MD. 
 
Päätös: Esitys 2 hyväksytään. 
 
8  Tuomarioikeudet 
Esitys: Esitetään, että Sini Ampujalle myönnetään kansallisen kilpailutuomarin oikeudet ja 
oikeus toimia tuomarina valjakkoajon kilpailuissa. Hän on suorittanut tuomariharjoittelut 
valjakkoajoon; Eastpoint open -kilpailussa Kuhmossa 2020 ja Ruunaa Race -kilpailussa 
Lieksassa 2020. 
 
Päätös: Esitys hyväksytään. 
 
9  Verkkosivuille tehtävä saavutettavuusarviointi 
Esitys: Pyydetty tarjous saavutettavuusarvioinnin tekemiseksi verkkosivuille, Geniem Oy:ltä 
(virallinen arvioija). Tekevät automaattisen arvioinnin koko sivustolla sekä manuaalisen 
arvioinnin 5 välilehdelle. Nämä 5 välilehteä kannattaa valita “Aloita harrastus” osiosta.  
Tarjous on 1000 € ja arviointi tehdään marras-joulukuun aikana. 
Virallinen saavutettavuusarviointi on osa saavutettavuuslakia, joka on pakollinen kaikille 
valtion virastoille, meille se on vielä vapaaehtoinen, mutta noussut esille valtion tukiasioissa 
parina viime vuonna. Liiton nettisivujen uudistaminen on OKM:n yleisavustukseen ja 
viestintäsuunnitelmaan sisältyvä kehityskohde vuonna 2021. Saavutettavuusarviointi on 
osa nettisivujen toimivuuden kehitystyötä ja loppuarviointia.  
 
Päätös: Hyväksytään saavutettavuusarvioinnin tekeminen esityksen mukaisesti. 
 
10  Kilpailujärjestäjien koulutus 
Esitetään, että 2 päivän koulutus ja siihen sisältyvä materiaalin valmistelu hankitaan 
ostopalveluna. Koulutuksen budjetti on 1000 €.  
 
Päätös: Esitys hyväksytään 
 
11  Toimikuntien kuulumiset 

• Talous ja hallinto (Kaisu Salminen, Riitta Kempe, Sampsa Mäki-Arvela) 
o Yleisavustus haku auennut. Kaisu on yhteydessä asiasta tarkemmin 

hallitukseen sähköpostilla. Hakemuksen täyttö tapahtuu 42 viikolla 
o Suomalainen matkailualan koiravaljakkoyrittäjien ekosertifikaatti huomioitava 

ympäristövastuuohjelmassamme.  
o 2021 syksyn budjetti: Lasten - ja nuorten liikunta 5000 €, aikuisliikunta 1000 

€, maajoukkuetoiminta 4000 €, avustukset urheiluseuroille 1000 €, 
antidoping 2000 € ja tuomarikoulutus 1000 €.  

• Lasten ja nuorten liikunta (Jenna Kanko, Antti Hokka) 
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o Nuorten leiri Kontiolahdella järjestetään marraskuussa. 
• Aikuis- ja harrasteliikunta (Loukkola Saara, Jenna Kanko) 

o Pinpops huivit saapuneet. Pyydetään Katria tekemään mainos. 
o Seuramestaruus. Niina päivittää uuden kauden 2021–2022 tilanteen. 

Seuramestaruuden 2020–2021 kiertopalkinto jaetaan Jämin SM-kilpailujen 
yhteydessä. 

o Saara kääntää Suomisport -lisenssisivun tekstin englanniksi 
• Huippu-urheilu (Niina Konttaniemi, Sampsa Mäki-Arvela) 

o Maajoukkuepalaveri pyritään järjestämään lokakuussa kisakauden jälkeen. 
Asialistalla mm.  

o Valintaperiaatteet ja katsastuskilpailut eri luokkiin,  
o MM-joukkueiden johtajat sekä maajoukkuekonkareiden antamat vinkit 

nuorille urheilijoille. 
• Kilpailutoiminta (Sampsa Mäki-Arvela, Antti Hokka) 

o Talven kisakalenteri on tehty ja koottu listaan ulkomaiset LD- ja MD-kisat 
o Lisenssilistaa ei laiteta enää näkyviin verkkosivuille. Asiasta on tiedotettu 

VUL:n nettisivujen etusivulla. 
o Palaute keskustelut ja tulevan sulanmaankauden alustava kilpailukalenterin 

muodostus palaveri kauden jälkeen 
o SM-sopimuksen syksyn SM-kilpailuihin saatava allekirjoitettavaksi vko:n 40 

lopussa 
• PR- ja mediatoiminta (Noora Waltari, Saara Loukkola) 

o Laitevuokran lopullinen hyväksyntä Oulun SM kilpailuja varten. Tarjous tullut 
BroRentalilta ja jaettu hallitukselle sähköpostilla. Katri Loukusa kertoi, että 
yhteydet ovat hyvät alueella. Tanja Ignatius koittaa selvittää mahdollisuuksia 
tulla paikkaajaksi kisoihin selostamaan, että Noora pääsee osallistumaan 
DS1-luokkaan.  

o Tanjalla oli myös kiinnostusta osallistua tuottamaan viime vuonna 
suunniteltua videopakettia: aloittelijoille suunnatun teemaviikon 
videomateriaalin tuotanto ja kuvaukset. Tätä voidaan Tanjan kanssa 
toteuttaa canicrossin, koirapyöräilyn, potkupyöräilyn, hiihdon ja ehkä kahden 
koiran reen suhteen sikäli, mikäli lunta on. Marraskuussa olisi luultavasti 
ensimmäiset mahdollisuudet toteuttaa sulan maan kuvauksia. Olisiko joku 
muu kiinnostunut suunnittelemaan tätä pakettia vai saadaanko täydet 
oikeudet toteutukseen? Tähän olisi hyvä saada mukaan myös muiden 
unrotujenisia edustajiaosallistujia kuin seisojiena lisäksi. 

o Pj kaffepausseissa on ollut taukoa. Myös muut hallituksen jäsenet voivat 
lisätä kalvoihin oman toimialueen asioita. Viestintää seurojen suhteen olisi 
hyvä lisätä. 

o Noorata tekee palautekyselyn viestinnän toimivuudesta ja tarpeista 
• Viestintä (julkinen ja media), KV-asiat (Riitta Kempe) ja koulutus (Riitta Kempe, 

Saara Loukkola) 
o Kilpailujärjestäjien koulutus marraskuussa. Toinen päivä on kilpailijoiden ja 

kilpailujärjestäjiä koskevaa sääntökoulutusta. Mainos ja materiaalin teko, 
ostopalveluna. 
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o Nordic meeting pidettiin 29.9. ESDRA:n vuosikokous pidetään 
marraskuussa. Suomi on saanut kutsun, mutta myöhässä. 

• Yhteistyökumppanit (Jenna Kanko, Antti Hokka) 
o Antti koostaa mainoshinnaston 
o Musher Storelle lähetetty lehden mainoshinnasto. Antti lähettää lisäksi VUL-

netin mainoshinnat.  
o RC: n yhteistyösopimus valmisteilla seurojen kanssa 

• Eläinten hyvinvointi (Riitta Kempe) 
o Green activities-kriteeristö, vetokoirien hyvinvointikriteerit julkaistu. 

Ensimmäinen suomalainen vetokoirien hyvinvointia matkailualan yrityksissä 
koskeva kriteeristö on julkaistu. Kriteeristö on osa kotimaista Green Activities 
-ekosertifikaattia. Vastuullista matkailua edistävä kriteeristö astuu voimaan 
heti, ja tavoitteena on sertifioida ensimmäiset yritykset jo syksyn 2021 
aikana. Sertifikaatin kehitystyössä ovat olleet mukana Going Green Oy:n, 
Lapin yliopisto, valjakkoyrittäjät ja -urheilijat sekä Luke.  

o http://greenkey.fi/…/Green-Activities-vetokoirien…  
• Kurinpito (Mikko Paajanen) 

o  
• Kehittämistoiminta (Satu Alasalmi, Kaisu Salminen) 

o Kilpailutoimikunnalle tehtävä; tulevaisuudessa kilpailukalenteria selaavan 
urheilijan on kyettävä vaivatta havaitsemaan kaksipäiväisten kisojen osalta, 
voiko hän ilmoittautua vain toiselle kilpailupäivälle ja mitä lajeja ko. päivänä 
käydään. Kehitettävä toimintamalli, tiedotettava seuroja ja laitettava tiedote 
uusille kotisivuille. Kotisivuja varten olevan tiedotteen voi toimittaa Satulle. 

o Käytettävissä oleva määräraha vuonna 2021, esitys: Kehitetään seurojen 
mahdollisuutta järjestää tulevaisuudessa kilpailuja valmentamalla seuran 
aktiiveja. Valmentamisen on määrä antaa täydet tietopuoliset valmiudet 
seuralle järjestää kilpailuja ja tämän puolestaan on tarkoitus lisätä 
määrällisesti kilpailuja vuosien 2022 - 2023 aikana. VUL maksaa 
valmentajalle yhdestä seuran kanssa vietetystä valmennuspäivästä 200,00 
euroa + matkakulut.  Valmentajana voi toimia virallinen tuomari (?) 
Mikäli esitystä kannatetaan, olisi kokonaisuuden suunnittelun luontevinta 
tapahtua kilpailutoimikunnan osalta. Vaihtoehtoisesti sama tietopuolinen 
täydellinen koulutus seuralle voitaisiin toteuttaa etäkoulutuksena. Sisältö ja 
toteutus tulisi suunnitella laadukkaasti.  

o Kotisivujen uudistusaikataulu: Uusien kotisivujen on määrä olla täysin 
valmiina 13.10.2021 mennessä. Sivujen toimivuuteen ja mahdolliseen 
tarpeelliseen sisältöön liittyen yhteydenotot mahdollisimman pian Satuun. 

• Tuomaritoiminta (Mikko Paajanen) 
o Niina lähettää tuomariliivin Sini Ampujalle. 

• Valjakkourheilu-lehti (Niina Konttaniemi) 
o Seuraava lehti ilmestyy joulukuussa ja lehden materiaalin deadline on 30.11. 
o Vanhojen lehtien digitointi-projekti tehtävä loppuun tänä vuonna. Kaisu 

lähettää ne lehdet, joista on kaksoiskappale, digitoitavaksi. Uniikit lehdet 
säästetään ja digitoidaan toisella tapaa. 

http://greenkey.fi/…/Green-Activities-vetokoirien…
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12  Muut esille tulevat asiat 
• vul.fi sähköpostiosoitteet saatetaan voimaan. Niina on yhteydessä digitalkkariin. 
• ma 1.11. pj-kaffepaussi 

 
13  Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous pidetään Teams -kokouksena 3.11.2021; klo 19:30  
Alustavasti sovittu kuun ensimmäinen ke klo 19. 
 
14  Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________  ______________________ 

Riitta Kempe    Niina Konttaniemi  

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

______________________  ______________________ 

Jenna Kanko    Saara Loukkola 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 
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      Liite 1 
KILPAILUKALENTERI 2022 

 

8. – 9.1.2022  Posion Pyrähdys 

Järjestävä seura: SHS 

Tuomari: Ilmoitetaan myöhemmin 

Kilpailupäällikkö: Toni Miettinen 

Kansalliset luokat: MD4 4x20km / 80 km 

 

14. – 16.1.2022 Lapland Quest 250 LD 

Järjestävä seura: T-LVU 

Tuomari: Pekka Mertala 

Kilpailupäällikkö: Sanna-Kaisa Kiviniemi 

Kansalliset luokat: LDL 250 km 

  

15. – 16.1.2022 Kontiolahden Sp + hiihto 

Järjestävä seura: KontU 

Tuomari: Eeva Äijälä 

Kilpailupäällikkö: Markku Kanko 

Kansalliset luokat: Sp4 6-8 km, Sp4J 6-8 km, Sp2 4-6 km, Sp2j 4-6, Sp4 harr. 4-6 km, PW1 A / PM1 
A 10-12 km, PW1 B / PM1 B 6-8 km, PW1J / PM1J 6 km, PW+MJ 13-16v. 2-4 km, SW1 A / SM1 A 
10-12 km, SW1 B / SM1 B 6-8 km, SM1J / SW1J 6 km, SM+SWJ 13-16v. 2-4 km, koirahiihto 
harrastus 4-6 km, lastenluokka. 
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21. – 22.1.2022 Ukkohalla-Paljakka Ajot 2022 MD4 ja MD8 AVEK 

Järjestävä seura: AVEK 

Tuomari: Marja-Liisa Kiuru 

Kilpailupäällikkö: Jani Heikkilä 

Kansalliset luokat: MD4 2 x 35 km yhtenä päivänä, MD8 2 x 35 km yhtenä päivänä. Varmistetaan, 
että ajopäiviä on vain yksi, jolloin MD-matkan pituus on 70 km päivässä. 

Muuta: MD8-luokassa 2 lumiankkuria. 

  

27. – 30.1.2022 GRR 501 LD 

Järjestävä seura: P-LVU 

Tuomari: Pekka Mertala 

Kilpailupäällikkö: Matti Salmi ja Urho Ahomaa 

SM-luokat: LDU 501 km 

Sääntömuutos: IFSS 8.6. -BGB-lukot ja vastaavat ovat sallittuja varikkoalueella, IFSS 41.1.3. - 
kaulaseisingin käyttö ei ole pakollista 

  

5. – 6.2.2022 SHS Rautavaara 

Järjestävä seura: SHS 

Tuomari: Marko Vesterinen 
Kilpailupäällikkö: Kari Tolkkila 

SM-luokat: Sp4 2 x 8 km, Sp4 RNB1, Sp4 RNB2, Sp4J 2 x 8 km, SP4J RNB1, Sp4J RNB2 OK 

Kansalliset luokat: SpU 2 x 22 km, Sp8 2 x 16 km, Sp2 2 x 4 km, harrastus juniorit 2-3 koiraa 2 x 4 
km, lapset 1-2 koiraa 100m, hiihdon harrastusluokka M/N 2 x 4 km, senioriluokka Sp4H 

Sääntömuutos: Hiihdon harrastusluokassa saa olla 1-2 koiraa 
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5. – 6.2.2022 Hiihdon SM Mäntyharju 

Järjestävä seura: KVKS 

Tuomari: Aija Mäkiaho 

Kilpailupäällikkö: Tuukka Turkka 

SM-luokat: CM A /CW A 6 + 6 km, CM B / CW B 6 + 6 km, CMJ / CWJ 3-4 + 3-4 km, SW1 A / SM1 A 
12 km, SM1 B / SM1 B 12 km, veteraanit 6 km, juniorit 6 km 

  

12. – 13.2.2022 Ruuhirod 

Järjestävä seura: LaRek/SHS 

Tuomari: Ilmoitetaan myöhemmin 

Kilpailupäällikkö: Seija Paavola 

Kansalliset luokat: MD4 3 x 25km, MD6 4 x 25 km/100 km, MD10 4 x 25km/100 km, harrasteluokka, 
6 koiraa 25 km 

  

18. – 20.2.2022 Ruunaa Race 

Järjestävä seura: CE 

Tuomari: Juha Hyvönen 

Kilpailupäällikkö: Jarkko Peltola 

SM-luokat: MD4 3 x 33 km 

Kansalliset luokat: MD12 (10) 3 x 45 km, MD6 3 x 45 km, lapset 1-2 koiraa, harrasteluokka 3-8 
koiraa 33 km 

 

19. – 20.3.2022 Jämin Valjakkoviesti 2022 

Järjestävä seura: L-SVU 

Tuomari: Teemu Kaivola 

Kilpailupäällikkö: Juha-Pekka Nurmi 
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Kansalliset luokat: Sp6 13 km uralla 

Sääntömuutokset: Kypäräpakko, Viestityylinen kilpailu 3 lähtöä / päivä kahtena päivänä, 3 hengen 
joukkueet, joukkueen seuraava saa lähteä, kun viesti tuodaan. 

IFSS 3.6: koira voi juosta useamman etapin ja ylittää säännöissä mainitun maksimimatkan 

  

26. – 27.3.2022 Kuusamo MD 

Järjestävä seura: CE 

Tuomari: Juha Hyvönen 

Kilpailupäällikkö: Juha Poutanen 

Kansalliset luokat: MD12 (10) 2 x 43 km, MD6 2 x 43 km, MD4 2 x 20 km 

  

1. – 3.4.2022 GRR MD 

Järjestävä seura: P-LVU 

Tuomari: Pekka Mertala 

Kilpailupäällikkö: Ossi Kaltti 

SM-luokat: MD12 3 x 45 km, MD6 3 x 45 km 

Sääntömuutos: IFSS 8.6. -BGB-lukot ja vastaavat ovat sallittuja varikkoalueella 

  

23.4.2022 Jämin Kevät 2022 

Järjestävä seura: L-SVU 

Tuomari: Timo Mäkiaho 

Kilpailupäällikkö: Lauri Kivioja 

Kansalliset luokat: DBM/N 6 km, DS1J 5 km, DS2 5 km, DR4 5 km, DR4J 5 km, DR8 7,5km 

 
 

 


