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Hallituksen kokous 12/2021   Pöytäkirja 
 

Aika: 1.12.2021; klo 19.00 
Paikka: Teams -kokous 
 

Kokoukset 2021 7/2021 8/2021 9/2021 10/2021 11/2021 12/2021 

Kempe Riitta, pj x x x x x x 

Mäki-Arvela Sampsa, vpj x x x x x x 

Alasalmi Satu x x** x - x x****** 

Hokka Antti x x - x - x 

Kanko Jenna x x* x x x - 

Konttaniemi Niina x x x x x x 

Loukkola Saara x x - x x - 

Paajanen Mikko - x x*** - - - 

Salminen Kaisu x - x x**** x x 

Waltari Noora - x x x***** x x 

Läsnä yht. 8/10 9/10 8/10 6/10 8/10 7/10 

 
* poistui klo 20.58 
** poistui klo 21.30 
*** liittyi klo 19.18 
**** liittyi kokoukseen 19.10 
*****liittyi kokoukseen myöhässä 
****** poistui klo 21.16. 
 

1   Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Riitta Kempe avasi kokouksen klo 19.06.  
 

2   Kokouksen järjestäytyminen 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.  
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Noora Waltari ja Antti Hokka. 
 

3   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 7/10 hallituksen 
jäsenestä. 
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4   Asialistan hyväksyminen 
Hyväksytään asialista muutoksitta. 
 

5   Edellisten kokousten pöytäkirjat 
Pöytäkirja 11/2021 on odottaa allekirjoitukseen laittoa. 
 

6   Sähköpostipäätökset 
6.1 Maajoukkueen johtaja 
Liitto nimeää Ruotsin MM-kilpailuihin (23. - 27.2.2022) joukkueen johtajan. Kari Tolkkila on 
ilmoittanut olevansa käytettävissä joukkueen johtajan tehtävään. Joukkueen johtajalle 
maksetaan matkat ja majoitus. Ruotsin matkan päiväraha (2021) on 61 eur / vrk. 
Äänestystulos: 8 puolesta, 2 ei äänestänyt 
 
Päätös: Kari Tolkkila on valittu maajoukkueen johtajaksi Åsarnaan. 
 
7   Koiranpidon eettiset ohjeet 
Esitys: Esitetään että hyväksytään hyvän koiranpidon eettiset ohjeet ja liitetään ne 
maajoukkueurheilijasopimukseen sekä lisätään nettisivuille nähtäviksi. 
 

Päätös: Esitys hyväksytään. 

8   Vuosikokouspäivä 2022 ja tilikokous 
Esitys: Esitetään että vuosikokous 2022 pidetään su 10.04.2022, klo 11 alkaen, 
valtakirjojen tarkistus klo 10 alkaen Hotelli Alba Jyväskylä.  
 
Esitetään että liittokokousta varten pidetään kokouksia: ke 9.2. (tilit), ke 16.02.2022 
(vuosikertomus), ke 9.3. (toimsu), 23.3. (hallituksen kokous, sääntömuutokset) klo 18:00. 
Seurojen liittokokoukselle esittämät sääntömuutosesitykset tulee olla toimitettuna liiton 
hallitukselle 10.2.2022, mennessä. Vuosikokousmateriaali lähetetään 25.3.2022. 
 

Päätös: Esitys hyväksytään. 
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9   Maajoukkuepalaverin esitykset ja maajoukkueen lähettäminen Ruotsin MM-
kilpailuihin 
Esitys: Esitetään että käydään läpi maajoukkuepalaverin muistio ja vahvistetaan 
maajoukkuepalaverissa läpi käydyt suunnitelmat. Liite 1. 
 

Esitetään että LD-kilpailuun Särnaan 28.2. - 5.3.2022 joukkueenjohtajaksi nimetään myös 
Kari Tolkkila, mikäli kilpailuun lähtee Suomesta edustajia. LD-kilpailuun urheilija ilmoittautuu 
itse ja ilmoittautuminen on tehtävä 15.12.2021 mennessä. LD-kilpailua varten pyydetään 
viidelle urheilijalle lisäpaikkoja Lapland Quest -kilpailuun, jotta maajoukkueurheilijat voivat 
antaa näytöt MM-kilpailua varten. 
 

Esitetään että VUL lähettää joukkueen WSA:n kilpailuihin Östersundiin 10.3 - 12.3.2022. 
Joukkueenjohtajaksi esitetään Suomen koiravaljakkoharrastajien jo aiemmin nimeämää 
Erkki Bürklandia. Katsastuskilpailut ovat samat kuin Åsarnan kilpailuun nimetyt 
katsastuskilpailut. 
 

Esitetään että urheilijoiden tulee ilmoittaa halukkuutensa maajoukkueeseen Åsarnaan ja 
Östersundiin 20.12.2021 mennessä ja ilmoittaa missä luokassa aikoo kilpailla. 
 

Esitetään että DID-lisenssi on oltava maksettuna ja Puhtaasti Paras -verkkokoulutus on 
oltava tehtynä 17.1.2022 mennessä. 
 

Esitetään että katsastuskilpailuja ovat: Mäntyharjun SM-kilpailu, Kontiolahden hiihdon ja 
sprintin kilpailu, Rautavaaran ajon sprinttikilpailu, Jämin Talvi ajon sprinttikilpailu ja Lapland 
Quest 250 LD. Illin tammikilpailu on varakatsastuspaikka kisojen peruuntumisten varalta. 
MD-luokkien osalta käytetään valinnoissa edelliskausien tuloksia. 
 

Tukirahoituksesta päätetään seuraavassa hallituksen kokouksessa. 
 

Päätös: Esitykset hyväksytään. 
 
_____________________________________________________________________ 
 

Satu Alasalmi poistui kokouksesta klo 21.16 
_____________________________________________________________________ 
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10   Vuoden 2021 parhaiden urheilijoiden valinta ja palkitseminen 
Esitetään vuoden valjakkourheilijaksi Pekka Niemeä.  
 

Esitetään vuoden nuoreksi valjakkourheilijaksi Tuomas Kotinurmea. 
 

Tuloslistaus ja ehdokkaat liitteessä 2. 
 

Äänestetään stipendin suuruudesta urheilijoille: 4 ääntä 100 € / urheilija, 2 ääntä 200 € / 
urheilija. 
 

Päätös: Hyväksytään vuoden urheilijoiden nimeäminen ja stipendin suuruudeksi 100 € / 
urheilija. 
 

11   Harrasteluokat Mäntyharjun hiihdon SM-kisaan  
Esitys: Esitetään että Mäntyharjun 2022 SM-hiihtokisaan lisätään luokka SP1-2H, 
järjestäjän toimesta. 
 

Päätös: Esitys hyväksytään. 
 

12   Kilpailuhakemus Illin tammikisat 2022 
Esitys: Esitetään että Illin tammikisat 2022 hyväksytään kilpailukalenteriin. 
 
Illin tammikisat 30.1.2022 
Illinsaarentie 68, 91100 Ii 
Järjestäjä: Oulun Palveluskoirayhdistys 
Tuomari: Eeva Äijälä 
Kilpailupäällikkö: Maiju Heikkinen 
 

Kansalliset luokat: SM1 (A/B) 10 km, SW1 (A/B) 5-10 km, SM1V (A/B) 5 km, SW1V (A/B) 5 
km, SMJ (A/B) 5 km, SWJ (A/B) 5 km, SM+SW13-16 2 km, lapset alle 12-v hiihto 100 m ja 
harrasteluokka M+N 5 km 
 

Esitetään luokkiin tarkennuksia: SW1 A 10 km SW1 B 5 km. 
 

Päätös: Hyväksytään kilpailu kalenteriin matkoihin esitetyin tarkennuksin. 
 

13   Kontiolahti hakee World Cup arvoa tammikuun kisoihin 
Esitys: Kontiolahden Urheilijat hakee IFSS:lta World Cup -arvoa tammikuun kilpailuihin, 
jotka pidetään 15. - 16.1.2022. Tuomarina Eeva Äijälä. 
 

Päätös: VUL puoltaa World Cup -arvon hakemista. 
 

  



 

www.vul.fi 

 @valjakkourheilu 

 

 

 

14   Harrasteliikunnan avustushakemusten hyväksyntä 
Esitys: Hakemuksia tuli määräpäivään 30.11 mennessä 3 kpl:tta (Liite 3). Avustuksia 
hakeneet seurat ovat L-SVU, KVKS ja SiSuVa. Haettava summa yhteensä n. 1500 €. 
Esitetään, että haetut avustukset maksetaan kokonaisuudessaan.  
 

Päätös: Koska liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat esteellisiä päättämään tässä 
kohdassa esitettyä avustusten myöntämistä, siirretään asia päätettäväksi 
sähköpostipäätöksellä, jotta vähintään puolet hallituksen jäsenistä on silloin paikalla. Kaisu 
jatkaa asian hoitamista. 
 

15   Toimikuntien kuulumiset 
• Talous ja hallinto (Kaisu Salminen, Riitta Kempe, Sampsa Mäki-Arvela) 
• Lasten ja nuorten liikunta (Jenna Kanko, Antti Hokka) 
• Aikuis- ja harrasteliikunta (Loukkola Saara, Jenna Kanko) 
• Huippu-urheilu (Niina Konttaniemi, Sampsa Mäki-Arvela) 

o Lisätään vuoden urheilijat kautta aikain VUL-nettiin. 
o Maajoukkueen kokoaminen on aloitettu 

• Kilpailutoiminta (Sampsa Mäki-Arvela, Antti Hokka) 
o Palaute keskustelut ja tulevan sulanmaankauden alustava kilpailukalenterin 

muodostus palaveri kauden jälkeen 10.11. klo 18.30 
o Sp6 ja Sp10 SM-kisojen järjestäjä puuttuu 
o Kipa palaveri 12.1.2022 

• PR- ja mediatoiminta (Noora Waltari, Saara Loukkola) 
o videopaketti, aloittelijoille suunnatun teemaviikon videomateriaalin tuotanto 

ja kuvaukset. Aikatauluongelmien vuoksi kuvaukset eivät onnistuneet 
marraskuussa.  Keväällä/kesällä hyvä valo, voiko miettiä silloin uudelleen? 

• Viestintä (julkinen ja media), KV-asiat (Riitta Kempe) ja koulutus (Riitta Kempe, 
Saara Loukkola) 

o Urheilijoiden sääntökoulutuksen ja kilpailujärjestäjien koulutusmateriaalin 
suunnittelupalaveri 5.12 (Kari Tolkkila, Aija Mäkiaho, Maria Kurttio, Lauri 
Kivioja, Sampsa ja Riitta) 

o Kilpailujärjestäjien koulutus keväällä/kesällä 2022. Toinen päivä on 
kilpailijoiden ja kilpailujärjestäjiä koskevaa sääntökoulutusta. 

o Saaran valmennusluentosarjan toinen osa 11.1. 
o AD Koulutus joulukuussa 11.12. 
o Valmentajakoulutus I-taso kootaan vuoden 2021–2022 aikana pidetyistä 

koulutuksista 
• Yhteistyökumppanit (Jenna Kanko, Antti Hokka) 
• Vastuullisuusohjelmat 

o Eläinten hyvinvointi (Riitta Kempe) 
o Häirinnänesto ja kurinpito (Mikko Paajanen) 
o Ympäristövastuu/hyvä hallinto ja yhdenvertaisuus - ja tasa-arvo (Kaisu 

Salminen) 
o Antidoping (Aija Mäkiaho) ja ottelumanipulaatio 
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• 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.  

o VUL verkkosivuille tehty saavutettavuusarviointi. Sähköpostia hallitukselle 
tästä. Webmaster tekee tekniset korjaukset.  

• Tuomaritoiminta (Mikko Paajanen) 
o Tuomariraportit saatu 

• Valjakkourheilu-lehti (Niina Konttaniemi) 
o Seuraava lehti ilmestyy joulukuussa. Deadline 30.11. 
o Lehtien digitointi 

 

16   Muut esille tulevat asiat 
• WSA/IFSS keskustelu 
• Reilu kilpailu -materiaali 

 

17   Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous pidetään Teams -kokouksena ke 5.1.2022; klo 19.00  
Alustavasti sovittu kuun ensimmäinen ke klo 19. 
 

18   Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.56. 

 

 

 

 

 
 
______________________  ______________________ 

Riitta Kempe    Niina Konttaniemi  

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

______________________  ______________________ 

Noora Waltari   Antti Hokka 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 
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      Liite 1 
 

Maajoukkuepalaveri     Muistio 
 

Aika: 25.11.2021, klo 19.30 
Paikka: Teams-palaveri 
Läsnä:  
 
IFSS Sprint ja MD Åsarna 23.2. - 27.2.2022 
LD Särna 28.2. - 5.3.2022 
WSA Östersund 10.3 - 12.3.2022 
 

1. Tiedustelu ketkä ovat halukkaita lähtemään Ruotsin MM-kilpailuihin ja missä 

luokassa 

• tämä ennen joulua 25.11. - 20.12.2021 
• LD ennen 15.12.2021 

2. Tukirahoitus urheilijoille ja rahoituslähteen ja määrän selvittäminen 

• Urheilijalle maksetaan vähintään yksi osallistuminen / urheilija ja enintään 
kaksi viestijoukkuetta 

• Junioriurheilijoille maksetaan osallistumismaksut kaikkiin luokkiin 
• Harkinnanvaraista matkatukea voidaan maksaa jälkikäteen tulosten 

perusteella 
3. Juokkueenjohtajien etsiminen ja kustannusarvio 

• IFSS MM: Kari Tolkkila, päivärahat n. 550 € / budjetissa 1000 € 
• ? WSA 
• LD MM: Each nation must appoint a team leader. Kuka? 

Toive että LD-kisassa olisi joukkueenjohtaja, joka edustaisi urheilijoita. Kari 
esitti mahdollisuuden, että voisi jäädä myös LD-kilpailun joukkueenjohtajaksi. 

4. Esivalitut urheilijat 

• Hiihtolajit, Vesa-Pekka Jurvelin (ilmainen fee) 
• Koirahiihto, Vesa-Pekka Jurvelin (ilmainen fee) 

5. Laivaetusopimuksen selvittäminen ja tarvittaessa uuden sopimuksen laatiminen 

• Silja Linen sopimus  
• Ohjeistus urheilijoille 
• Wasa Line (8 eur/koira), voivat olla autossa 
• Jenna Kanko soittaa laivayhtiöille 

6. Katsastuskilpailut 

• Sprintti: Jämin Talvi, Rautavaaran sprint-kisa, Kontsa (Sp4, Sp2) 
o luokat 
o ajo katsastus: omassa luokassa ja/tai luokkaa ylemmässä  

• Hiihto: Kontiolahden kilpailu, Mäntyharju, (Illin tammikisa varakatsastus) 
Ruotsin kisoja? 
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o 2-k hiihto ei näyttöluokkaa? 1-koiralla näytöt tai Ruotsin kisat?  
• LD: Lapland Quest 250 km (täynnä, LD10k ei ULD)?  
• MD-luokissa käytetään viime talven tuloksia 

7. DID-lisenssi 

• DID-lisenssi oltava maksettuna 17.1.2022 mennessä 
• Seuraava maksu su 28.11. mennessä LD-kuskeille must! Liitto maksaa DID-

maksut IFSS:lle ma 29.11. IFSS käsittelee maksut, jonka jälkeen urheilija 
saa DID-numeron. 

8. Puhtaasti Paras -verkkokurssi  

o Puhtaasti Paras -verkkokurssi oltava suoritettuna 17.1.2022 mennessä 
• Antidoping-koulutus sis. koiraosan ja SUEK:n urheilijaosan 11.12.2021  

9. Kilpailuihin ilmoittautumispäivät 

 

Åsarna: Sprint, Hiihto, MD 
• Jan 31: Ordinary registration 

– Registration of the number of qualified drivers, including those who were 
+preselected by IFSS (if possible register with names and DID number). 
– Ordinary entry fees paid for the total number of entries. 
– Deadline for additional entry requests. Payment (200 % of the regular entry 
fee) will be made after confirmation of the request has been given. 
 

• Feb 7: Registration of late entries (subject to the approval of the IFSS) 
– Last date to register the number of qualified drivers. 
– All registrations and payments received after Jan 31 will be considered late 
entries. 
– All late entries must pay a two hundred percent (200 %) entry fee. No late 
entries will be accepted after Feb 7. 

• Feb 14: Names and DID numbers 
– Last day to register names and DID numbers. 
– Names and DID numbers received after Feb 14 will not be accepted. 
– Individual names of the relay team members shall be provided to the Race 

• Marshal at the Team Leader meeting on Saturday afternoon. 
 

HUOM! Viestijoukkueen nimet myös! 
 

Östersund: Sprint, Hiihto, MD RNB 
• Dec 13: Registration opens at: https://racedata.wsa-sleddog.com/ 
• Jan 9: Final deadline for WSA and IFSS members to request starting places 
• Jan 17: Deadline for WSA and I FSS members to pay fees to secure starting places (EUR 
15 per requested place. This is a non-refundable fee that will be deducted from the starting 
fee. Should the Championship need to be cancelled, this fee will remain with the organizers 
to cover the costs they incurred). 
• Feb 14: First payment deadline for WSA/IFSS members to pay their competitors’ starting 
fees 
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• Feb 28: Second (final) payment deadline for WSA/IFSS members to pay their competitors’ 
starting fees. Late payment fees for entries/payments received after the first payment 
deadline: EUR20 (applies also to juniors)  
• Feb 28: Registrations close. Changes to classes entered can be made by the team leader 
up until 18:00 hrs on the day before the first start via email to registrations- 
ostersund@wsa-sleddog.com 
 

120 Euro per start. Juniors are free. Payment information and bank details on 
www.ostersund2022.com and www. wsa-sleddog.com. Please note: All payments must be 
made by the national WSA/IFSS member. Payments by individual mushers will be 
returned.  
 

WSA-MM-kisasivu 
https://www.wsa-sleddog.com/en/events/9-neuigkeiten/101-wsa-long-distance-world-
championship-2022-en 
 

Long Distance WC 
Ilmoittaudu heti, koska paikkoja on rajoitetusti! 

PD300 – IFSS/WSA Long Distance World Championship 
Särna, 28 februari -5 mars 2022 

ENTRY FEE  

Distance/class until  December 15th, 2021 From December 16th, 2021 

PD160 3000 SEK 3500 SEK 

PD300 4000 SEK 5000 SEK 

Last date of entry is the 21st of February 2022. 

 

10. Urheilijoiden valitseminen ja viestijoukkueen valitseminen 
• Maajoukkueeseen pyritään saamaan kv. tason valjakkourheilijoita, joilla on 

edellytykset 6. parhaan joukkoon MM- tai EM-kilpailuissa (Toimsu 2022). 
 

 

11. Live-streemaus 
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• Noora Waltari lähtee mukaan tekemään live-lähetystä ja toimittaa tuloksia Suomeen 
Åsarnasta, budjetti n. 500 € 
 

12. Yhteistyökumppanit 
o Olini Oy. Nutrolin Sport. Kiinnostuneet käyttäjät täyttäkää kysely 

koiramäärästä 
o Kenellä olisi suhteita suksivoidefirmoihin? Samuli Lappalainen. 
o Jokainen maajoukkueurheilija voisi ottaa tavoitteekseen löytää yhden 

sponsorin joukkueelle 
 

13. Maajoukkueelle Facebook-ryhmä 
 
VUL maajoukkue - suljettu ryhmä (maajoukkueen sisäisten asioiden keskusteluun) 
Valjakkourheilumaajoukkue ja kannustajat (tulokset, uutiset ym. yleiseen jakoon 
maajoukkueen seuraajille) 
 
14. Muut asiat 
 
huippu-urheilutoimikunta@vul.fi - maajoukkueasiat, huippu-urheiluasiat 
 
Seuraava palaveri tammikuun alussa? 
 
FIS fluorikielto. IFSS tiedote. Nykypäivän fluorivoiteet ovat sallittuja, vanhoissa voiteissa voi 
olla kiellettyjä yhdisteitä (tarkista yhdisteet). Testauslaitteistoja ei ole. Uusissa purkeissa 
merkit. Voiteluporukka tekee kirjalliset sopimukset, joissa sitoutuu olemaan käyttämättä 
kiellettyjä voiteita. Kiellettyjä yhdisteitä: C8 fluorikarbonaatit/PFOA 
 
kari.tolkkila@gmail.com 
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      Liite 2 

Parhaiden urheilijoiden tulokset   
     

• Gold Rush Run 501, 28.1. – 31.1.2021, LDU SM, Tankavaara, P-LVU 
 LDU 1. Ronny Wingren 
 

• Ruunaa Race, 19. – 21.2.2021, MD SM, Lieksa, Pankakoski, Carelian Eastpoint 
                      MD10 1. Riku Setälä 
                      MD6 1. Sanna Setälä 

• Jämi SM 2021, 16. – 17.10.2021, koirapyöräilyn ja isojen kärryluokkien SM, 
Jämijärvi 

                Koirapyöräily miehet 1. Pekka Niemi, 3. V-P Jurvelin 
                Koirapyöräily naiset 1. Kati Mansikkasalo-Jurvelin, 3. Henna Lappi 
                DS2 1. Maija Nivala 
                DR8 1. Pasi Heinonen 
                DR4 1. Joonas Kallio 
 
• SM-Iloinen-Syyskilpailu_2021 Ohkola 
                DCW 1. Henna Lappi 
                DCM Tuomas Kotinurmi (junnu) 
                DS1 1. Vesa-Pekka Jurvelin, 2. Pekka Niemi 
                DCWJ Milja Pyyhtiä (junnu 22.31 km/h!) 

 

Pekka Niemi: 
 
- monipuolisuus eri lajeissa: fillari, kikkari, juoksu, hiihto 
- kisannut myös ulkomailla tällä kaudella, yksi world cup voitto 
- kilpaillut aktiivisesti 
- Lisäksi pyöräsuunnistuksen maailmanmestaruus ja MM-hopea. 
  
Hiihdot: 
- Ounasvaara 11,4km, sija 2. 
- Kontiolahti SPKL SM, 10km, sija 1. 
 
Syksyn sulanmaan kisat: 
- Estonia cup 3,2km, sija 1. 
- Latvia MC 2x4km, sija 1. 
- Jämin syyskansalliset, 2x6,8km, sija 1. 
- Imatra kansalliset, 4,6km, sija 1. 
- Jämi SM 2x6,8km, sija 1. 
- Mikkeli kärryluokka 2x4,5km, sija 1. 
- Ohkola SM-viesti (juoksuosuudella 2.), loppusija 3. 
- Ohkola kärryluokka SM 2x4,2km, sija 2. 


