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Hallituksen kokous 6/2022       Pöytäkirja 
 
Aika: 23.3.2022; klo 18.00 
Paikka: Teams -kokous 
 

Kokoukset 2021 1/2022 2/2022 3/2022 4/2022 5/2022 6/2022 

Kempe Riitta, pj. x x x x x x 

Mäki-Arvela Sampsa, vpj. x x x x  x 

Alasalmi Satu - - x** - - - 

Hokka Antti x - - - - x 

Kanko Jenna - x - - x**** x***** 

Konttaniemi Niina x x x x x x 

Loukkola Saara x* x x x x - 

Paajanen Mikko - - x*** - - - 

Salminen Kaisu - x x x x x 

Waltari Noora x x x x x x 

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

*poistui klo 20.00 
** saapui 19.18 
*** saapui 19.19 
**** saapui 21.41 
***** saapui 21.10 
 
1    Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Riitta Kempe avasi kokouksen klo 18.10.  
 
2    Kokouksen järjestäytyminen 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.  
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Antti Hokka ja Sampsa Mäki-Arvela. 
Pöytäkirja tarkastettava viikon kuluessa 30.3.2022 mennessä. 
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3    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Liittohallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä 
ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet liittohallituksen jäsenistä 
osallistuu kokoukseen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
Paikalla 7/10 hallituksen jäsenestä. 
 
4   Asialistan hyväksyminen 
Esitetään, että kohtaan 10.2. lisätään käsiteltäväksi myös ehdotus Sp10-luokan SM-arvon 
poistaminen ja SM-arvon palauttaminen takaisin SpU- ja Sp8-luokkiin. 
 
5   Edellisten kokousten pöytäkirjat 
Pöytäkirjat 3/2022, 4/2022 ja 5/2022 menevät virheen vuoksi uudelleen allekirjoitettavaksi. 
 
6   Sähköpostipäätökset 
Ei sähköpostipäätöksiä. 
 
7   Vuoden 2023 jäsenmaksut, kilpailulisenssien hinnat sekä liiton toimihenkilöiden 
kulukorvaukset 

7.1 Hallitus esittää muutoksia vuoden 2023 jäsenmaksuihin. Esitetään että vuoden 2023 
perusjäsenmaksu nostetaan 60 eurosta 80 euroon, minkä lisäksi seura maksaa jokaisesta 
lisenssiurheilijastaan 5 €. Jäsenmaksukattoa ei enää ole. Jäsenmaksun katto on ollut tähän 
saakka 300 €. Yksityishenkilön kannatusjäsenmaksu on 100 € / vuosi ja yrityksen / yhteisön 
300 € / vuosi. 

Päätös: Esitetään kohta 7.1 edelleen liittokokoukselle. 

7.2 Hallitus ei esitä muutoksia lisensseihin ja lisenssihintoihin kaudella 2022–2023. 
Vakuutuksellisen lajilisenssin hinta 70,55 €. Lajilisenssin hinta ilman vakuutusta 45,00 €. 
Alle 20-vuotiaan vakuutuksellisen lajilisenssin hinta 50,55 €. Alle 20-vuotiaan lajilisenssi 
ilman vakuutusta 25,00 €. 

Vakuutuksellisen harrastuslisenssin hinta 50,55 €. Harrastuslisenssin hinta ilman 
vakuutusta 25,00 €. 

Vakuutuksen osuus lisenssien hinnasta on 25,55 € / lisenssi vakuutuskaudella 1.9.2022 - 
31.8.2023. 

Kilpailukohtaisen vakuutuksen maksu harrastusluokassa 10,55 € / kilpailu /osallistuja ja 
kilpailuluokassa 35,55 € / kilpailu / osallistuja. 

Mikäli vakuutusyhtiö korottaa vakuutusmaksuja siirretään korotus lisenssihintoihin. 

Päätös: Esitetään kohta 7.2 edelleen liittokokoukselle. 
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7.3 Hallitus esittää, että liiton toimihenkilöiden matkakorvaus on 0,27 € / km. SM- 
kilpailuissa pyritään käyttämään lähintä mahdollista tuomaria. Mikäli se ei ole mahdollista, 
SM-kilpailutuomareiden matkakulukorvauksista sovitaan etukäteen tapauskohtaisesti. 
Kumminkin max. 0,27 € / km. 

Päätös: Esitetään kohta 7.3 edelleen liittokokoukselle. 

8   Vuoden tulokkaan 2022 valitseminen 
Esitys: Noora valmistelee nettiin kyselyn, jossa pyydetään ehdotuksia kauden 2021–2022 
tulokkaasta. Päätös tehdään seuraavassa kokouksessa. Perusteluna vuoden tulokkaan 
valinnalle on lajin tuominen esille positiivisesti kuluneen kauden aikana. 
 
Päätös: Esitys hyväksytään. 
 
9   MM-mitalistien ja LD-mitalistien palkitseminen 
Esitys 9.1: Esitys MM-mitalistien palkitsemisesta liitteenä 1 
 
Esitys 9.2: Esitetään, että Finnmarksløpet 600 km:n kilpailun voittanut Ronny Wingren 
palkitaan samoin kriteerein kuin MM-mitalistit (huomioitava että tänä vuonna IFSS:lla oli 
MM-kilpailu Polardistansilla) 
 
Esitys 9.1: Sampsa Mäki-Arvela jäävää itsensä päätöksenteosta. 
 
Päätös: Esitys 1 hyväksytään. Esitys 2 hyväksytään. Kohdan käsittely siirrettiin kokouksen 
loppuun, jolloin Jenna Kanko saapui paikalle ja kokous oli (jääväyksen jälkeen) jälleen 
päätösvaltainen. 
 
10   Kilpailusääntöihin liittyvät sääntömuutosesitykset liittokokoukselle 
 
10.1 Carelian Eastpointin esitys koskien antidopingsääntöjä 

Esitys: Carelian Eastpoint ry:n sääntömuutosesitys antidopingpykälien 1.2.3, 1.2.3.1, 
1.2.3.2, 1.2.3.3, 1.2.3.4 sekä lauseen “Alkoholin käyttö valjakkourheilukilpailuissa 
kilpailusuorituksen aikana on kielletty” poistamiseksi valjakkourheilun kansallisista 
säännöistä (liite 2).  

Perustelut: jos halutaan olla linjassa WADA:n kanssa antidopingasioissa niin em. pykälät 
ovat vanhentuneet ja ne tulisi poistaa kansallisista kilpailusäännöistä. (Vuoden 2018 alusta 
alkaen alkoholi on poistunut WADA:n kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelosta.) 
 
Päätös: Hallitus ei kannata sääntömuutosesitystä, mutta sääntömuutosesitys esitetään 
edelleen liittokokoukselle. Hallitus varmistaa esityksen laatijalta, että 
sääntömuutosesitykseen sisältyy myös kohta: 1.2.3.1 Promilleraja on 0,3 ‰. 
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10.2 Hallituksen esitykset koskien talven SM-luokkia 
Esitys 1: Sääntömuutoksista Suomen valjakkourheilijoiden kansallisiin sääntöihin 
liittokokoukselle. Keskipitkät matkat 4-koiran luokka SM-arvon poistaminen. 

Perustelut: Suomen oma luokka SM-MD4 poikkeaa kansainvälisistä IFSS:n 
kilpailusäännöistä keskipitkien matkojen osalta, sillä IFSS:n säännöt eivät sisällä kyseistä 
luokkaa eikä sitä ajeta arvokilpailuissa. MD4 -luokka on rajoitettu maksimissaan 4-koiralle. 
IFSS:n MD6-luokan (min 4 koiraa) matkan määritelmä on IFSS säännöissä ”80–250 km 
(50–156 mailia) siten, että useamman osuuden kilpailuissa jokainen osuus keskimäärin 
vähintään 40 km (25 mailia)”. MD4-luokkaa ajetaan tätä lyhyemmillä matkoilla. 
Kilpailuluokasta riippumatta ”alimatkat” lisäävät riskiä, että kansallinen taso laskee, tasoero 
kansainväliseen kärkeen kasvaa ja jalostettavasta koiramateriaalista saadaan virheellinen 
kuva. 

Nykyinen sääntö: 
2.2.3 Seuraavilla luokilla on SM-arvot: 
SPRINTTI 
4-koiran luokka, juniorit (Sp4J) 
4-koiran luokka (Sp4) 

6-koiran luokka (Sp6) 

10-koiran luokka (Sp10) 
KESKIPITKÄT MATKAT 

4-koiran luokka 

Rajoitettu luokka 

Avoin luokka 
PITKÄT MATKAT 

Rajoitettu luokka 

Avoin luokka 

 

Uusi sääntö: 

2.2.3 Seuraavilla luokilla on SM-arvot: 
SPRINTTI 

4-koiran luokka, juniorit (Sp4J) 

4-koiran luokka (Sp4) 

6-koiran luokka (Sp6) 
10-koiran luokka (Sp10) 

KESKIPITKÄT MATKAT 

Rajoitettu luokka 

Avoin luokka 
PITKÄT MATKAT 

Rajoitettu luokka 

Avoin luokka 
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Päätös: Esitys viedään edelleen liittokokoukselle. 

 

Esitys 2: Sp10-luokan SM-arvon poistaminen ja SM-arvon palauttaminen takaisin Sp8- ja 
SpU-luokkaan. Perusteluna, että arvokisoissa ajetaan Sp4-, Sp4J-, Sp6-, Sp8- ja SpU -
luokat. Arvokilpailuluokkia vastaavat SM-luokat ja matkat tukevat valintajärjestelmää. 
Avoimen luokan koirien jalostus palvelee valjakkoajon sprintin tarpeita. 

 

Nykyinen sääntö: 

2.2.3 Seuraavilla luokilla on SM-arvot:  

SPRINTTI 
4-koiran luokka, juniorit (Sp4J) 

4-koiran luokka (Sp4) 

6-koiran luokka (Sp6) 

10-koiran luokka (Sp10) 
KESKIPITKÄT MATKAT 

4-koiran luokka 

Rajoitettu luokka 

Avoin luokka 
PITKÄT MATKAT 

Rajoitettu luokka 

Avoin luokka 

 

Uusi sääntö: 

 

2.2.3 Seuraavilla luokilla on SM-arvot: 

 

SPRINTTI 

4-koiran luokka, juniorit (Sp4J) 
4-koiran luokka (Sp4) 

6-koiran luokka (Sp6) 

8-koiran luokka (Sp8) 

Avoin luokka (SpU) 
KESKIPITKÄT MATKAT 

4-koiran luokka 

Rajoitettu luokka 

Avoin luokka 
PITKÄT MATKAT 

Rajoitettu luokka 

Avoin luokka 
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Päätös: Esitys viedään edelleen liittokokoukselle äänestyksen jälkeen. Äänestystulos 4 
puolesta, 2 vastaan. 

 
10.3 Carelian Eastpointin esitys koskien MD4-luokan päivämatkaa 
Esitys: Carelian Eastpoint ry:n sääntömuutosesitys koskien MD4 -luokan päivämatkoja (liite 
3)  
 
Perustelut: Suomen MD4 -kilpailut on oma kansallinen erikoisuuutemme eikä IFSS tunne 
kyseistä luokkaa. Suomessa MD4 -luokan kilpailuja on ajettu 1990-luvun lopusta asti 
(Tervastulet, Karelia Charm, Jongunverran ajot, Ruuhirod jne.). 
Edellisen sääntömuutosesityksen päätöksenteossa (vuosikokous 2013) oli jäänyt aiempi 
sääntö päivämatkan minimistä (20 km) kirjaamatta, kun yhteismatka on yli 40 km. Sääntö 
tulee päivittää tältä osin. 
 
Päätös: Hallitus ei ole esityksen kannalla. Hallituksen esitys MD4-säännöksi on kohdassa 
10.4. Carelian Eastpointin esitys esitetään edelleen liittokokoukselle. 
 
10.4 Hallituksen esitys MD4-luokan säännöksi 
Esitys: Hallituksen esitys koskien MD4-luokan sääntöä löytyy liitteestä 4. 
 
2.1.5    VALJAKKOAJON KESKIPITKÄT MATKAT 

2.1.5.1 Neljän koiran luokan keskimatkojen valjakossa (MD4) on korkeintaan neljä (4), 
mutta vähintään kolme (3) koiraa. Yleinen sääntö §2.7 on ehdottomasti voimassa MD4-
luokassa. 
2.1.5.2 Ajajan ikä keskipitkien matkojen 4-koiran (MD4) luokassa vähintään 16 vuotta. 
2.1.5.3 Kilpailumatka MD4 luokassa on: 60–250 km siten, että useamman osuuden 
kilpailussa jokainen osuus on keskimäärin vähintään 30 km. 

 
Päätös: Esitys viedään edelleen liittokokoukselle. 
 
10.5 Hallituksen esitys koskien DS1-luokan SM-kilpailua 
 

Esitys: Sääntömuutos Suomen valjakkourheilijoiden liiton kansallisiin sääntöihin: 
DS1-luokassa mahdollisuus jakaa kilpailijat naisten ja miesten sarjoihin SM-
kilpailussa. 
 

Perustelut: 
-    Tarkoitus yhdenmukaistaa sääntöä vastaamaan IFSS:n kansainvälisiä 

sääntöjä 

-    Neljänä viimeisimpänä vuonna viiden parhaan joukossa vain yksi nainen, 
mikä voi kertoa miesten fyysisten ominaisuuksien ylivoimasta tässä luokassa 

-    Kaikissa muissa yhden koiran luokissa naiset ja miehet jaettu eri luokkiin 
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-    Esimerkki: viime vuonna Oulun SM-kilpailuun oli ilmoittautunut 34 kilpailijaa, 
joista 18 miehiä ja 16 naisia, eli molempiin sarjoihin olisi riittänyt paljon 
kilpailijoita 

 

Nykyinen sääntö: 
  
Luku 4: Sulanmaan kilpailujen erityissäännöt 
  
4.1 LUOKAT 

4.1.1 Yhden koiran kärryluokka, jossa naiset ja miehet kilpailevat samassa sarjassa. 
4.1.2 Koirapyöräily- ja yhden ja kahden koiran kärryajoluokissa tuloksiin kirjataan 
myös rekisteröityjen koirien rekisterinumero ja virallinen nimi, mikäli koiralla sellaiset 
ovat ja kilpailija ilmoittaa ne ilmoittautumisen yhteydessä. 
4.2 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 

4.2.1 SM-kelpoisuuden saavuttamiseksi voidaan ylituomarin päätöksellä 
koirapyöräilyn, koirajuoksun luokkia yhdistää yhdistämällä miehet ja naiset samaan 
luokkaan. 
4.2.2 SM-kilpailut järjestetään kaksipäiväisinä kilpailuina lukuun ottamatta 
koirajuoksuluokkia ja viestikilpailua 

4.2.3 Seuraavilla luokilla on SM-arvot: 
Koirajuoksu miehet nuoret (DCMJ) 
Koirajuoksu naiset nuoret (DCWJ) 
Koirajuoksu miehet (DCM) 
Koirajuoksu naiset (DCW) 
Koirapyöräily miehet (DBM) 
Koirapyöräily naiset (DBW) 
Yhden koiran kärryluokka (DS1) 
Yhden koiran kärryluokka nuoret (DS1J) 
Kahden koiran kärryluokka (DS2) 
Neljän koiran kärryluokka nuoret (DR4J) 
Neljän koiran kärryluokka (DR4) 
Kahdeksan koiran kärryluokka (DR8) 
 

Uusi sääntö: 
  
Luku 4: Sulanmaan kilpailujen erityissäännöt 
  
4.1 LUOKAT 

4.1.1 Yhden koiran kärryluokka (DS1); jos kilpailijoita on tarpeeksi molempiin 
luokkiin, voidaan yhden koiran kärryluokka jakaa miesten (DSM1) ja naisten 
(DSW1) luokkiin. 
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4.1.2 Koirapyöräily- ja yhden ja kahden koiran kärryajoluokissa tuloksiin kirjataan 
myös rekisteröityjen koirien rekisterinumero ja virallinen nimi, mikäli koiralla sellaiset 
ovat ja kilpailija ilmoittaa ne ilmoittautumisen yhteydessä. 
4.2 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 

4.2.1 SM-kelpoisuuden saavuttamiseksi voidaan ylituomarin päätöksellä 
koirapyöräilyn, koirajuoksun luokkia yhdistää yhdistämällä miehet ja naiset samaan 
luokkaan. 
4.2.2 SM-kilpailut järjestetään kaksipäiväisinä kilpailuina lukuun ottamatta 
koirajuoksuluokkia ja viestikilpailua 

4.2.3 Seuraavilla luokilla on SM-arvot: 
Koirajuoksu miehet nuoret (DCMJ) 
Koirajuoksu naiset nuoret (DCWJ) 
Koirajuoksu miehet (DCM) 
Koirajuoksu naiset (DCW) 
Koirapyöräily miehet (DBM) 
Koirapyöräily naiset (DBW) 
Yhden koiran kärryluokka, naiset (DSW1) 
Yhden koiran kärryluokka, miehet (DSM1) 
Yhden koiran kärryluokka nuoret (DS1J) 
Kahden koiran kärryluokka (DS2) 
Neljän koiran kärryluokka nuoret (DR4J) 
Neljän koiran kärryluokka (DR4) 
Kahdeksan koiran kärryluokka (DR8) 
 

Päätös: Esitys viedään liittokokoukselle äänestyksen jälkeen. Äänestystulos: 3 
puolesta, 3 vastaan, jolloin puheenjohtajan ääni ratkaisee. 
_________________________________________________________________ 
Jenna saapui 21.10 
_______________________________________________________________________ 
 
11   Toimintasääntöihin liittyvät sääntömuutosesitykset 
Suomen Olympiakomitean kevätkokous hyväksyi 25.5.2021 liikunnan ja urheilun yhteiset 
vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevat 
kurinpitomääräykset ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan 
säännöt (kts. liite 4 https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2021/05/b183f52c-liite-4-
vakavien-eettisten-rikkomusten-keskitetty-kurinpito.pdf). Järjestelmä on tullut voimaan 
1.1.2022. 

Jäsenjärjestöt voivat liittyä järjestelmään omilla päätöksillään ja omalla aikataulullaan. 
Liittyminen edellyttää muutoksia järjestönne toimintasääntöihin. Esitetään 
toimintasääntöihin seuraavaa kirjausta: 
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6§ SITOUTUMINEN ANTIDOPING- ja kurinpitosäännöstöön 

6.1. Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen 
Antidopingtoimikunnan antidopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen 
Olympiakomitean ja kansainvälisen liiton antidopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston 
hyväksymän yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen 
allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin. 

6.2 Suomen valjakkourheilijoiden liitto ry ja sen jäsenet sitoutuvat liikunnan ja urheilun 
yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin 
kurinpitomääräyksiin ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan 
toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen päätöksiin. Suomen valjakkourheilijoiden liiton jäsenet 
sitouttavat omat jäsenensä ja toiminnassaan mukana olevat henkilöt ja yhteisöt edellä 
mainittuihin kurinpitomääräyksiin ja kurinpitolautakunnan toimivaltaan, sääntöihin ja 
päätöksiin. 

Lisäksi VUL:n kurinpitosääntöjen kohtaan 2.3 lisätään: 

2.3 Rankaisuoikeus 
Rankaisuvaltaa käyttää näissä kurinpitosäännöissä mainituissa rikkomuksissa 
liittohallitus. 

Vakava epäasiallinen käyttäytyminen ja vakavat eettiset rikkomukset ratkaistaan 
urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnassa urheilun yhteisten 
vakavaa käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevien kurinpitomääräysten 
mukaisesti. 

Päätös: Esitys viedään edelleen liittokokoukselle. Tarkistetaan, että terminologia täsmää 
säännöissä käytetyn terminologian kanssa. 
 

Päätös: Esitys viedään liittokokoukselle  

 
12   Muut esille tulevat asiat 
 
12.1 Hallituksessa jatkava ja seuraavalle kaudelle käytettävissä olevat ehdokkaat. 
Kaisu -> ei käytettävissä 
Jenna -> käytettävissä. Halu kehittää maajoukkue- ja kilpailutoimintaa ja panostaa siihen.  
Sampsa -> on käytettävissä 
Riitta -> ei käytettävissä 
Niina -> on käytettävissä 
 
Muut erovuoroiset: Mikko Paajanen 
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12.2 Hiihtoliitto, Suunnistusliitto, Urheiluliitto sekä Ampumahiihtoliitto järjestävät 
yhteistyössä kestävyyslajien seurawebinaarin tiistaina 26.4. klo 18–19.30. Webinaarin 
aiheena on seurayhteistyö, jota käsitellään lajiliittojen seurojen keskenään toteuttamien 
yhteistyö esimerkkien kautta. Liitot yhdessä kannustavat samoilla alueilla toimivia seuroja 
yhteistyöhön, siitä hyötyvät hyvän suunnittelun kautta kaikki. 
https://www.suomisport.fi/events/c350a913-7cde-4c5f-bd03-592302ecd51c 
 
12.3 Pj -kaffepaussi ma 28.3. klo 19 
 
13   Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous pidetään Teams -kokouksena 6.4.2022; klo 19.00 
Alustavasti sovittu kuun ensimmäinen ke klo 19. 
 
14   Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.14. 
 

 

 

 

 
 
______________________  ______________________ 

Riitta Kempe    Niina Konttaniemi  

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

______________________  ______________________ 

Antti Hokka    Sampsa Mäki-Arvela 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 
  

https://www.suomisport.fi/events/c350a913-7cde-4c5f-bd03-592302ecd51c?fbclid=IwAR0IiW7uB2gPvM2Recud3qnpT-KKA0stxy62gwM2VVS8bFL9DccI9I--Cfk
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      Liite 1 
 

MM-mitalistien palkitseminen 
 
Kulta 400 € 
Hopea 300 € 
Pronssi 200 € 
 
Esitys 9.1: 
Vesa-Pekka Jurvelin 400 € + 200 € + 200 € 
Pekka Niemi 400 € 
Pasi Heinonen 300 € 
Saara Loukkola 300 € 
Sampsa Mäki-Arvela 300 € 
 
Yhteensä 2100 € 
 
Esitys 9.2: 
Ronny Wingren 400 € 
 
Yhteensä: 2500 € 
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      Liite 2 
 
Carelian Eastpointin esitys koskien antidoping sääntöjä 
 
1.2 Antidopingsääntöjen muuttaminen ajantasaiseksi 

Esitys: Carelian Eastpoint ry:n sääntömuutosesitys antidopingpykälien 1.2.3, 1.2.3.1, 1.2.3.2, 1.2.3.3, 
1.2.3.4 sekä lauseen “Alkoholin käyttö valjakkourheilukilpailuissa kilpailusuorituksen aikana on 
kielletty” poistamiseksi valjakkourheilun kansallisista säännöistä (liite 5).  

Perustelut: jos halutaan olla linjassa WADA:n kanssa antidopingasioissa niin em. pykälät ovat 
vanhentuneet ja ne tulisi poistaa kansallisista kilpailusäännöistä. (Vuoden 2018 alusta alkaen 
alkoholi on poistunut WADA:n kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelosta.) 
 
Nykyinen sääntö: 
1.2 ANTIDOPING 
1.2.1 VUL on sitoutunut noudattamaan Suomen Urheilun eettinen keskus SUEK ry:n ja 
WADA:n hyväksymää Maailman antidopingsäännöstöä (WADC). Suomessa urheilijoiden 
dopingvalvonnasta vastaa SUEK ry. SUEK:n Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät 
urheilussa – luettelo päivitetään internetsivuilla www.suek.fi uusien markkinoille tulevien 
lääkevalmisteiden osalta. 
1.2.2 Kansallisissa kilpailuissa SUEK ei vaadi erivapautta koskevaa lupaa tai ilmoitusta VUL:n 
urheilijoilta. SUEK tarkistaa tarvittaessa jälkikäteen, että urheilijalla on dopingaineeksi 
luokiteltavan aineen käyttöön hyväksyttävä peruste, kuten esim. lääkärin määräys (ADT 
1.5.2005). Lisäksi VUL on sitoutunut noudattamaan IFSS:n koirien antidoping 
määräyksiä ja ohjeita, jotka on luettavissa IFSS:n nettisivuilla www.sleddogsport.net. 
1.2.3 Alkoholin käyttö valjakkourheilukilpailuissa kilpailusuorituksen aikana on kielletty. 
1.2.3.1 Promilleraja on 0,3 ‰. 
1.2.3.2 Alkoholi tutkitaan hengitysilmasta. 
1.2.3.3 Valvonnan suorittaa kilpailun järjestäjä. 
1.2.3.4 Mikäli kilpailijan antama näyte ylittää em. promillerajan tai kilpailija kieltäytyy antamasta 
näytettä, hänet suljetaan pois kilpailusta tai suoritus hylätään. 
 
Uusi sääntö: 
1.2 ANTIDOPING 
1.2.1 VUL on sitoutunut noudattamaan Suomen Urheilun eettinen keskus SUEK ry:n ja 
WADA:n hyväksymää Maailman antidopingsäännöstöä (WADC). Suomessa urheilijoiden 
dopingvalvonnasta vastaa SUEK ry. SUEK:n Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät 
urheilussa – luettelo päivitetään internetsivuilla www.suek.fi uusien markkinoille tulevien 
lääkevalmisteiden osalta. 
1.2.2 Kansallisissa kilpailuissa SUEK ei vaadi erivapautta koskevaa lupaa tai ilmoitusta VUL:n 
urheilijoilta. SUEK tarkistaa tarvittaessa jälkikäteen, että urheilijalla on dopingaineeksi 
luokiteltavan aineen käyttöön hyväksyttävä peruste, kuten esim. lääkärin määräys (ADT 
1.5.2005). Lisäksi VUL on sitoutunut noudattamaan IFSS:n koirien antidoping 
määräyksiä ja ohjeita, jotka on luettavissa IFSS:n nettisivuilla www.sleddogsport.net. 
 
10.2.2022 Lieksa 
Carelian eastpoint ry:n puolesta 
Pia Isomursu  
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Carelian Eastpointin esitys koskien MD4-luokan päivämatkaa 

 

Esitys sääntömuutoksesta Suomen valjakkourheilijoiden liittokokoukselle 

 

11.2 4MD -luokan päivämatka sääntöjen muuttaminen 

 

Perustelut: Suomen MD4 -kilpailut ovat oma kansallinen erikoisuuutemme eikä IFSS tunne kyseistä 
luokkaa. Suomessa MD4 -luokan kilpailuja on ajettu 1990-luvun lopusta asti (Tervastulet, Karelia 
Charm,Jongunverran ajot, Ruuhirod jne.). 
Edellisen sääntömuutosesityksen päätöksenteossa (vuosikokous 2013) oli jäänyt aiempi sääntö 
päivämatkan minimistä (20 km) kirjaamatta, kun yhteismatka on yli 40 km. Sääntö tulee päivittää 
tältä osin. 
 

Nykyinen sääntö: 
2.2 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 

2.2.4 Seuraavilla luokilla on SM-arvot: 
KESKIPITKÄT MATKAT 

Rajoitettu 4-koiran luokka (minimi koiramäärä kolme (3) koiraa) 
Rajoitettu luokka 

Avoin luokka 

Uudeksi kansalliseksi säännöksi ehdotetaan: 
2.2 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 

2.2.4 Seuraavilla luokilla on SM-arvot: 
KESKIPITKÄT MATKAT 

Rajoitettu 4-koiran luokka (minimi koiramäärä kolme (3) koiraa) ja päivämatkan pituus 

minimissään 20 km kun kilpailu on vähintään 2 kaksipäiväinen ja yhteismatka yli 40 km. 
Maksimimatka MD4 luokassa on sama kuin muissakin MD luokissa. 
Rajoitettu luokka 

Avoin luokka 

 

10.2.2022 Lieksa 

Carelian eastpoint ryn puolesta 

Pia Isomursu 
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Liite 4 
Hallituksen esitys MD4-luokan säännöksi 
 

2.1.5    VALJAKKOAJON KESKIPITKÄT MATKAT 

2.1.5.1 Neljän koiran luokan keskimatkojen valjakossa (MD4) on korkeintaan neljä (4), mutta 
vähintään kolme (3) koiraa. Yleinen sääntö §2.7 on ehdottomasti voimassa MD4-luokassa*. 
2.1.5.2 Ajajan ikä keskipitkien matkojen 4-koiran (MD4) luokassa vähintään 16 vuotta. 
2.1.5.3 Kilpailumatka MD4 luokassa on: 60–250 km siten, että useamman osuuden kilpailussa 
jokainen osuus on keskimäärin vähintään 30 km. 
  
  

Pitkänmatkan 
kilpailut  
Luokka 

kokonaismatka 
minimi, km 

kokonaismatka 
maksimi, km 

Lisävaatimukset; 
MM 2022 

Keskipitkät 
matkat, MD4 
(Suomi 
kansallinen) 

60 250 jokainen osuus 
keskimäärin 
vähintään 30 km 

Keskipitkät matka 
(MD), kaikki 
luokat (IFSS) 

80 250 jokainen osuus 
keskimäärin 
vähintään 40 km; 
MM 42 km 

Pitkät matkat 
(LD), kaikki luokat 
(IFSS) 

yli 250 
 

jokainen osuus 
keskimäärin 
vähintään 80 km; 
MM 42 km 

 

*2.7. Ajajat eivät saa estää eivätkä vaarantaa koiriensa terveyttä tai tapahtuman kulkua eivätkä 
saattaa valjakkourheilua huonoon valoon. Näin toimivat henkilöt hylätään.  
 

Taustaa 

Talven 2022 kilpailukalenterin rakentaminen ja päätöksenteko törmäsi MD4-hakemuksissa vuosia 
jatkuneen käytännön ja sääntöjen väliseen ristiriitaan. Aikaisemmin MD4-luokan maksimi on ollut 40 
km, mutta vuonna 2013 tehty sääntömuutoksen myötä se on muuttunut minimimatkaksi. Nyt 
keskimatkoilla noudatetaan IFSS:n kaikkia MD-luokkia koskevaa sääntöä, jonka mukaan 
kokonaismatka on 80–250 km, jokainen osuus keskimäärin vähintään 40 km. SM-kilpailuissa MD4-
luokan päivämatka on vakiintunut noin 33 km:iin (yht. noin 100 km). Kilpailujärjestäjän palautteen 
mukaan kuitenkin yli 40 km päivämatka on usein ollut haasteellinen monelle MD4-valjakolle. Lisäksi 
asiassa on otettava huomioon eläinten hyvinvointi ja eläinsuojelulain eläinten kilpailuttamista 
koskeva kohta (uusi eläinsuojelulaki tulossa). 
 
      
 

 

 


