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Hallituksen kokous 8/2022       Pöytäkirja 
 
Aika: 16.5.2022; klo 18.30 
Paikka: Teams -kokous 
 

Kokoukset 2022 
 

1/2022 2/2022 3/2022 4/2022 5/2022 6/2022 7/2022 8/2022 

Kempe Riitta, pj. 
 

x x x x x x x x 

Mäki-Arvela Sampsa, vpj. 
 

x x x x - x x x 

Alasalmi Satu 
 

- - x** - - - - - 

Hokka Antti 
 

x - x - - x x****** - 

Kanko Jenna 
 

- x - - x**** x***** - x 

Konttaniemi Niina 
 

x x x x x x x x 

Loukkola Saara 
 

x* x x x x - x x 

Paajanen Mikko 
 

- - x*** - - - - x******* 

Salminen Kaisu 
 

- x x x x x - x 

Waltari Noora 
 

x x x x x x x x 

Läsnä yht. 
 

6/10 7/10 9/10 6/10 6/10 7/10 6/10 8/10 

 
 
*poistui klo 20.00 
** saapui 19.18 
*** saapui 19.19 
**** saapui 21.41 
***** saapui 21.10 
****** saapui 19.57 
******* saapui 18.50 

 
1    Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Riitta Kempe avasi kokouksen klo 18.36.  
 
2    Kokouksen järjestäytyminen 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.  
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kaisu Salminen ja Sampsa Mäki-Arvela. 
Pöytäkirja tarkastettava viikon kuluessa 23.5.2022 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 8/10 hallituksen jäsenestä. 
 
4   Asialistan hyväksyminen 
Hyväksytään asialista muutoksitta. 
 
5   Edellisten kokousten pöytäkirjat 
Pöytäkirja 7/2022 on hyväksytty ja allekirjoitettavana. 
 
6   Sähköpostipäätökset 
Ei sähköpostipäätöksiä. 
_______________________________________________________________________ 
 
Mikko Paajanen saapui 18.50 
_______________________________________________________________________ 
 
7   B-maajoukkueen nimeäminen kaudelle 2022–2023 
Esitys: Liitteessä 1 on esitetty kauden 2021–2022 MM- ja SM-mitalistit sekä MM-kilpailuissa 
10 parhaan joukkoon sijoittuneet ja Finnmarksløpetilla sijoittuneet suomalaiset. 
 
Päätös: Kutsutaan B-maajoukkueurheilijoita ensisijaisesti arvokilpailumenestyksen 
perusteella (talven MM-kilpailut) ja siellä 10 parhaan joukkoon sijoittuneet. Sulanmaan B-
maajoukkuevalinnoissa käytetään ensimmäisessä valintavaiheessa SM-tuloksia 2021, 
koska arvokilpailuja ei ollut. SM-mitalistit kutsutaan B-maajoukkueeseen. Pitkän matkan 
kilpailuissa valinnat tehdään SM- ja Finnmarksløpetin tulosten perusteella. 
 
RNB-valjakoiden osalta selvitetään onko kansallisella liitolla edelleen mahdollisuus lähettää 
RNB-urheilijoita WSA:n arvokilpailuihin kaudella 2022–23. 
 
Lisää maajoukkuevalintoja tehdään syksyllä, ennen EM-kilpailuja, näyttökilpailujen jälkeen. 
 
8   Maajoukkueurheilijasopimus kaudelle 2022–2023 
Esitys: Maajoukkuesopimukseen on tarkennettu osallistumismaksujen osalta. 
Päivitetty maajoukkuesopimus liitteenä 2. 
 
Esitetään, että sopimusluonnos lähetetään maajoukkueurheilijoille lausuntakierrokselle 
hallituksen muokkausten jälkeen ja ennen sopimuksen lopullista hyväksymistä. 
 
Päätös: Maajoukkueurheilijasopimuksen luonnos lähetetään kutsun mukana kohdassa 7 
valituille urheilijoille nähtäväksi. 
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9   IFSS:n GA 2022 
IFSS:n GA järjestetään etäkokouksena 13.6.2022.  
Iltakoulu to 26.5. klo 17–18.30. Riitta, Lauri, Sampsa, Tuomo, Noora, Jenna ja Niina 
valmistelevat. 
 
10   SM-mitalien tilaaminen 
Esitys: Tilataan SM-mitaleja lisää varastoon. Varastossa on tällä hetkellä mitaleja noin 80 
kpl / väri. 
 
Viimeksi tilattu 250 kpl. 
 
Aloituskuluja ei tule, koska edellisestä tilauksesta alle 3 vuotta. 
 
100 kpl: á 5,92 
250 kpl: á 5,53 
500 kpl: á 4,94 
1000 kpl: á 4,38 
Kaiverrus: 0,34 
Mitalinauha 22 mm: 0,34 
 
- Hinnat sisältävät arvonlisäveron 
- Tehtäessä uusintatilaus kolmen vuoden kuluessa, aloituskuluja ei veloiteta 
- Toimitusaika n. 4–5 viikkoa tilauksesta 
- Rahti Turusta lisätään hintaan 
- Maksuehto 14 pv netto 
 
Päätös: Tilataan lisää 250 mitalia. 
 
11   Seura-avustuksen raportit 
Esitys 1: SiSuVa:n ja L-SVU:n seuratuen raportit 
Esitys 2: KSVK ei toimittanut raporttia.  Heille myönnetty 245 €, joka myös maksettu. 
Pyydetään seuraa palauttamaan maksettu tuki. 
 
Esitys 3: Kokouksen aikana kävi ilmi, että KVKS on toimittanut raportin toimistolle 
myöhässä 10.5.2022. Esitetään että raportti hyväksytään. 
 
Päätös: SiSuVa:n ja L-SVU:n raportit on käsitelty kokouksessa 7/2022. KVKS:n osalta 
hyväksytään myöhässä toimitettu raportti esityksen 3 mukaisesti. KVKS:n raportti liitteessä 
3. 
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12   Tuomarikoulutuksen järjestäminen 
Esitys: Vuosittainen tuomaripäivä järjestetään 4.9.2022 Teams-kokouksena. Uusien 
tuomareiden koulutus pyritään järjestämään elokuussa Teams-koulutuksena.  

Tuomarioikeuksien saamiseksi tulee: 
5.2.1 osallistua tuomarikoulutukseen, jonka pitää IFSS:n hyväksymä kansainvälinen 

kilpailutuomari, 
5.2.2 suorittaa kurssin jälkeen kirjallinen tuomarikoe, 
5.2.3 toimia vähintään kaksi kertaa kilpailutuomarin alaisena harjoittelevana 
tuomarina liiton 

virallisessa kilpailussa. Saadakseen oikeudet kaikkiin lajeihin, pitää harjoittelu olla 
tehty 

valjakkourheilun kaikissa lajeissa (valjakkoajossa, hiihdossa ja sulanmaan lajeissa). 
5.3 Tuomarikelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi kilpailulajien tuntemus, joka on 
osoitettu 

joko osallistumalla kilpailuihin tai hankkimalla muulla liiton hallituksen hyväksymällä 

tavalla riittävä käytännön kokemus valjakkourheilulajeista. 
 
Mahdolliset kouluttajat: Eeva Äijälä, Kari Tolkkila ja Aija Mäkiaho. Tuomaritoimikunta hoitaa 
asian 15.6. mennessä. 
 
Päätös: Esitys hyväksytään. 
 
13   Syksyn kilpailukalenteriin korjaus 
Esitetään, kisakalenteri korjaukset Jämin syyskisan ja SM-kisan luokkien osalta 
DCMJ / DCWJ 11-14 → Lasten koirajuoksu 1–14 v 100 m 
 
Päätös: hyväksytään esitys 
 
14   Muut esille tulevat asiat 

• SOC-asia, täytyy ratkaista viikon 20 aikana, järjestetäänkö vai ei? 
• KIPA 2022 talven palautteen läpikäynti 
• Kilpailujärjestäjien WhatsApp -ryhmä, ohjeistuksen laadinta 

Järjestäviltä seuroilta 1 kilpailuista vastaavalle henkilölle pääsy ryhmään, tällä 
pidetään osallistujamäärä hallinnassa. Ryhmään pääsyyn edellytetään 
yhteydenottoa liiton kilpailutoimikunnalle sähköpostitse, josta lisätään ylläpitäjän 
kautta ryhmään.  
Jäsenseuroille lähetetään tiedote asiasta tai jotain muuta vastaavaa. 

• Yhteystietolomake IFSS:lle - tarkistus ja lisäykset, Riitta hoitaa 
• Kansallisten sääntöjen päivitys liittokokousten päätösten mukaiseksi (Aijalla pohja). 

Pyydetään vanhat säännöt driveen talteen. Niina hoitaa 
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15 Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous pidetään uuden hallituksen järjestäytymiskokouksena kesäkuussa. 
 
16 Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.00. 
 

 

 

 

 
 
______________________  ______________________ 

Riitta Kempe    Niina Konttaniemi  

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

______________________  ______________________ 

Kaisu Salminen   Sampsa Mäki-Arvela 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 
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      Liite 1 

Valintaperusteet B-maajoukkueeseen  
a) aiemmat kansainväliset tulokset (MM ja EM)  
b) tulokset näyttökilpailussa,  
c) valintaryhmän/hallituksen näkemys  
d) rajatapauksissa painotetaan tulevaisuuden menestyspotentiaalia. 

B-MAAJOUKKUEESEEN ENSIMMÄISESSÄ VAIHEESSA KUTSUTTAVAT URHEILIJAT 

TALVILAJIT 
Vesa-Pekka Jurvelin 
Pekka Niemi 
Taneli Pantsar 
Tuomo Niittylahti 
Arttu Ålander 
Saara Loukkola 
Maija Nivala 
Justus Laaksonen 
Riitta Kempe 
Pasi Heinonen 
Vesa-Pekka Lehtomäki 
Ronny Wingren 
Tinja Myllykangas 
Ole Wingren 
Toni Wachs 
 
SULANMAAN LAJIT 
Pasi Heinonen 
Ari Laitinen 
Vesa-Pekka Lehtomäki 
Joonas Kallio 
Antti Mäkiaho 
Riitta Kempe 
Maija Nivala 
Matti Laaksonen 
Kirsi Immonen 
Kati Mansikkasalo-Jurvelin 
Ripsa Järvi 
Henna Lappi 
Pekka Niemi 
Juha Lipponen 
Vesa-Pekka Jurvelin 
Ella Jyrkinen 
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Hanna Kaipiainen 
Tuomas Kotinurmi 
Tomi Cavenius 
Kai Immonen 
Milja Pyyhtiä 
Maija Lappalainen 
Ava Niskanen 
 
MM-mitalistit 2022 Talvilajien MM-kilpailut, Hamar, Norja (IFSS), Särna, Ruotsi (IFSS), 
Östersund, Ruotsi (WSA) sekä 10 parhaan joukkoon sijoittuneet 

KULTAA miesten kahden koiran koirahiihto (SM2), Vesa-Pekka Jurvelin 
KULTAA miesten koirahiihto (SM1), Pekka Niemi 
HOPEAA naisten pulkkahiihto (PW1), Saara Loukkola 
HOPEAA valjakkoajon kahdeksan koiran sprinttiluokka (Sp8), Pasi Heinonen 
HOPEAA valjakkoajon rekisteröityjen arktisten rotujen kuuden koiran sprinttiluokka (Sp6 
RNB1), Sampsa Mäki-Arvela 
PRONSSIA miesten hiihdon yhdistetty (CM), Vesa-Pekka Jurvelin 
PRONSSIA miesten pulkkahiihto (PM1), Vesa-Pekka Jurvelin 
4. Miesten hiihdon yhdistetty (CM), Pekka Niemi 
5. Miesten hiihdon yhdistetty (CM), Taneli Pantsar 
6. Miesten koirahiihto (SM1), Arttu Ålander 
7. Naisten kahden koiran koirahiihto (SW2), Maija Nivala 
7. Naisten hiihdon yhdistetty (CW), Maija Nivala 
7. Valjakkoajon kahdeksan koiran sprinttiluokka (Sp8), Vesa-Pekka Lehtomäki 
8. Miesten pulkkahiihto (PM1), Tuomo Niittylahti 
8. Valjakkoajon kahden koiran sprinttiluokka (Sp2), Justus Laaksonen 
9. Naisten pulkkahiihto (PW1), Maija Nivala 
9. Miesten hiihdon yhdistetty (CM), Tuomo Niittylahti 
9. Valjakkoajon kuuden koiran sprinttiluokka (Sp6), Riitta Kempe 
 
FINNMARKSLØPET 2022 

FL600 1. Ronny Wingren, 6. Tinja Myllykangas 

SM-mitalistit talvi 2022 

LDU 1. Ole Wingren, L-SVU, 2. Ronny Wingren, TULVA, 3. Toni Wachs, TULVA 
 
SM-mitalistit syksy 2021 

DR8 1. Pasi Heinonen, L-SVU, 2. Ari Laitinen, IKSY, 3. Vesa-Pekka Lehtomäki, KVKS 
DR4 1. Joonas Kallio, L-SVU, 2. Antti Mäkiaho, L-SVU, 3. Riitta Kempe, SiSuVa 
DS2 1. Maija Nivala, RPKK, 2. Matti Laaksonen, UVU, 3. Kirsi Immonen, KVKS 
DBW 1. Kati Mansikkasalo-Jurvelin, RPKK, 2. Ripsa Järvi, SiSuVa, 3. Henna Lappi, KVKS 
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DBM 1. Pekka Niemi, SiSuVa, 2. Juha Lipponen, UVU, 3. Vesa-Pekka Jurvelin, RPKK 
DCW 1. Henna Lappi, KVKS, 2. Ella Jyrkinen, KVKS, 3. Hanna Kaipiainen, KVKS 
DCM 1. Tuomas Kotinurmi, KVKS, 2. Tomi Cavenius, WRRS, 3. Kai Immonen, KVKS 
DCWJ 1. Milja Pyyhtiä, LUHU, 2. Maija Lappalainen, K-SPKY, 3. Ava Niskanen, WRRS 
DS1 1. Vesa-Pekka Jurvelin, RPKK, 2. Pekka Niemi, SiSuVa, 3. Kirsi Immonen, KVKS  
DCR 1. KVKS1 (Tuomas Kotinurmi, Petri Kiiski, Kai Immonen), WRRS1 (Tomi Cavenius, 
Heidi Liimatainen, Salla Vuoti), SiSuVa1 (Pekka Niemi, Tuomo Niittyahti, Samuli Nissinen) 
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MAAJOUKKUEURHEILIJASOPIMUS KAUDELLE 2022 - 2023 

 

 

Sopimuksen tarkoitus 

Tämän sopimuksen tarkoitus on auttaa Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry:n 

(VUL) urheilijan menestymistä kansainvälisissä kilpailuissa tarjoamalla 

urheilijalle tukea erikseen sovittavassa muodossa ja laajuudessa. 

 

1 VUL:n tuki urheilijalle 

VUL:n suora rahallinen tuki urheilijalle voi olla kilpailu- tai harjoitusmatkaan 

kohdistuva matkakulukorvaus, kilpailun osanottomaksu tai muu erikseen 

sovittava tuki, jolla on rahassa mitattava arvo. Urheilija voi hyödyntää 

maajoukkueeseen nimeämistään omassa markkinoinnissaan. Urheilija on 

oikeutettu osallistumaan liiton järjestämille maajoukkueleireille ja niihin 

kansainvälisiin arvokilpailuihin, joihin liitto urheilijan valitsee. Urheilija on 

oikeutettu käyttämään liiton maajoukkueasua maajoukkuetehtävissä. 

Maajoukkuetehtäväksi katsotaan tapahtumat, joihin liitto on urheilijan valinnut tai 

kutsunut. Maajoukkueasua voi käyttää myös muissa kansainvälisissä kilpailuissa 

ja SM-kilpailuissa. 

 

2 Urheilijan velvoitteet 

Urheilija edistää valjakkourheilun positiivista imagoa. Urheilija sitoutuu 

käyttäytymään asiallisesti VUL:n edustustehtävissä ja matkoilla VUL:n 

edustustehtäviin, sekä myös muulloin julkisuudessa toimiessaan. VUL:n 

edustustehtävillä tarkoitetaan tässä sopimuksessa niitä kilpailuja ja 

valmennustilaisuuksia, joihin VUL ilmoittaa tai nimeää urheilijan tai antaa tukea 

osallistumiseen. VUL:n edustustehtävä voi olla myös tiedotus- tai 

markkinointitilaisuus. 

 

Mikäli urheilija on pätevästä syystä (force major) estynyt osallistumaan 

arvokilpailuun, johon hänet on ilmoitettu, on siitä ilmoitettava välittömästi liiton 

toimistolle ja/tai joukkueenjohtajalle. Jos kilpailija jää pois arvokilpailusta tai 

luokasta  ilman pätevää syytä (force major), on hänen maksettava 

osanottomaksu(t) takaisin VUL:lle. IFSS ei palauta osallistumismaksuja, paitsi 

jos kilpailun järjestäjä peruuttaa luokan. 

 

 

Urheilija vastaa siitä, että hänellä on voimassa oleva kansallinen kilpailulisenssi 

ja vakuutus. MM-, EM- ja World Cup-kilpailuihin osallistuvan urheilijan on lisäksi 

lunastettava kansainvälinen DID-lisenssi. 
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Urheilija on perehtynyt sääntöihin, jotka häntä tämän sopimuksen tiimoilta 

koskevat. 

 

 

 

3 Osallistumismaksut 
● VUL kustantaa A-maajoukkueeseen valitun urheilijan yhden 

(kalleimman), luokan osallistumismaksun arvokilpailuihin. Muut luokat 

jäävät urheilijan itsensä maksettavaksi. 

● VUL kustantaa maajoukkueeseen valitun junioriluokkaan osallistuvan 

urheilijan kaikki arvokilpailujen osallistumismaksut. 

● VUL kustantaa viestijoukkueen osallistumismaksun eikä sitä laskuteta 

joukkueen jäseniltä. 

● IFSS:n esivalitsema ja kutsuma urheilija saa osallistua ilmaiseksi siihen 

luokkaan, johon hänet on valittu ja kutsuttu. IFSS tai VUL eivät peri tästä 

luokasta maksua urheilijalta. 

● B-maajoukkueeseen kuuluva urheilija voidaan nimetä arvokilpailuun, 

mutta hän osallistuu omalla kustannuksellaan ja sitoutuu maksamaan 

osallistumismaksut itse. 

● Urheilija sitoutuu arvokilpailujen osallistumismaksun maksamiseen siinä 

vaiheessa, kun hän ilmoittaa olevansa käytettävissä 

maajoukkuetehtäviin, riippumatta siitä valitaanko hänet A-

maajoukkueeseen tai lähetettäväksi kilpailuun vai ei. Tämä menettely 

siksi, että IFSS:n ilmoittautumismaksut on yleensä hoidettava jo ennen 

näyttökilpailuja ja maajoukkuevalintoja eikä IFSS palauta maksuja. 

● VUL maksaa luokkien osallistumismaksut IFSS:n määräämään 

ensimmäiseen ja halvempaan ajankohtaan mennessä. 

● Jälki-ilmoittautumisen ja anottavien lisäpaikkojen osanottomaksu on 

kaksinkertainen. Maajoukkueurheilija maksaa 2x maksun anottavasta 

lisäpaikasta. 

● VUL laskuttaa urheilijalta jälkikäteen  ne osallistumismaksut, joihin liitto ei 

ole sitoutunut. 

● Osanottomaksut ilmoitetaan kilpailukutsussa, joka julkaistaan IFSS:n 

ja/tai kilpailun järjestäjän sivuilla. Urheilijan velvollisuus on käydä itse 

tarkistamassa maksun suuruus. 
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Osanottomaksut (MM talvi 2022): 

• Ski-Dogs, 1-dog classes (WCh & Masters) 80 € 

• Ski-Dogs, 1-dog Junior classes 50 € 

• Ski-Dogs, 2-dog classes 80 € 

• Sled Sprint, 2-dog class 110 € 

• Sled Sprint, 4-dog class 100 € 

• Sled Sprint, 4-dog Mass Start 80 € 

• Sled Sprint, 4-dog Junior class 70 € 

• Sled Sprint, 6-dog class 130 € 

• Sled Sprint, 8-dog class 140 € 

• Sled Sprint, Unlimited class 150 € 

• Mid-Distance, 6-dog class 160 € 

• Mid-Distance, 12-dog class 160 € 

• Mid-Distance, 2-dog Skijoring 160 € 

• RELAY 160 €  

3  

4 Liiton ja urheilijan yhteistyökumppanit 

VUL:n maajoukkueeseen kuuluva urheilija sitoutuu liiton edustustehtävissä (MM- 

ja, EM- tai PM-kilpailuissa) kantamaan urheiluasussaan liiton 

yhteistyökumppanien mainoksia siinä laajuudessa kuin liiton ja kansainvälisen 

liiton sääntöjen mukaan on mahdollista. VUL:n sopimuskauden 2022 - 2023 

mahdollisten yhteistyökumppaneiden mainosmerkit kiinnitetään urheilijan 

harjoittelu- ja kilpailuasuun. VUL toimittaa mahdolliset merkit urheilijoille ja 

ilmoittaa merkkien kiinnityspaikat. 

 

Mikäli liitolla ja urheilijalla on keskenään kilpailevia yhteistyökumppaneita, 

osapuolten kesken sovitaan erikseen markkinointikäytännöistä. Urheilijalla on 

oikeus mainostaa henkilökohtaisia yhteistyökumppaneitaan omissa 

kilpailuasuissaan. 

 

5 Urheilijan nimen, äänen, kuvan ja urheilusuoritusten käyttö 

Tällä sopimuksella urheilija antaa VUL:lle luvan käyttää urheilijan nimeä, ääntä, 

kuvaa ja urheilusuoritusta VUL:n omassa tiedotus- ja markkinointityössä. 

Kilpailutulokset ovat julkisia. 

 

Yhteistyökumppanit pyrkivät omalta osaltaan edistämään valjakkourheilun ja 

urheilijoiden tunnettuutta ja yhteistyötä omien sidosryhmiensä piirissä. Liiton 

yhteistyökumppaneilla on oikeus käyttää urheilijan luvalla maajoukkueurheilijan 

nimeä ja erikseen sovittuja kuvia tai lausuntoja tuotteidensa 

Muotoiltu:  Ei luettelomerkkejä tai numerointia

Kommentoinut [1]: #vulkuva antaa liitolle luvan 
käyttää kuvaa liiton tiedotuksessa (some, netti, lehti) 
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myynninedistämistoimissa siinä laajuudessa ja sellaisin ehdoin kuin erikseen 

sovitaan VUL:n, urheilijan ja kyseisen yhteistyökumppanin kesken. VUL:n 

yhteistyökumppaneilla ei ole oikeutta luovuttaa näitä oikeuksia edelleen 

kolmannelle osapuolelle. 

 

6 Sitoumukset 

Urheilija sitoutuu noudattamaan Suomen Urheilun Eettisen keskuksen (SUEK) 

antidopingsääntöjä sekä VUL:n antidopingohjelmaa ja VUL:n koirien 

antidopingohjelmaa. Voimassa oleva SUEK:n antidopingsäännöstö on Internet-

sivuilla (www.suek.fi). Urheilijan tulee aktiivisesti seurata säännöissä 

mahdollisesti tapahtuvia muutoksia. Mahdollinen dopingsääntöjen rikkominen 

käsitellään IFSS:n ja VUL:n sääntöjen mukaisesti. Maajoukkueurheilijalla tulee 

olla suoritettuna Puhtaasti Paras – verkkokoulutus vuosittain ennen sopimuksen 

allekirjoittamista. 

 

Urheilijan dopingrikkomus, jonka todetaan tapahtuneen tämän sopimuksen 

voimassaoloaikana, johtaa tämän sopimuksen purkamiseen ja kaikkien 

urheilijalle tämän sopimuksen perusteella jo maksettujen tukien ja 

kulukorvausten takaisin perintään ellei urheilijan kuulemisessa tule esiin 

lieventäviä seikkoja. 

 

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan myös lajin kilpailutoimintaa ohjaavia 

kansainvälisiä (IFSS) ja kansallisia (VUL) sääntöjä, Suomen Olympiakomitean 

Reilun Pelin sääntöjä, kurinpitomääräyksiä, eläinsuojelulakia, VUL:n koiranpidon 

eettisiä ohjeita sekä tämän sopimuksen ehtoja. Urheilija sitoutuu noudattamaan 

myös joukkueenjohtajan antamia ohjeita. 

 

7 Sopimusrikkomukset 

Mikäli jompikumpi osapuolista rikkoo olennaisesti tätä sopimusta, eikä korjaa 

rikkomustaan 30 päivän kuluessa saatuaan asiasta kirjallisen huomautuksen, on 

toisella osapuolella oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. Muissa 

sopimusrikkomustapauksissa noudatetaan ensisijaisesti kohdan 7 mukaista 

neuvottelumenettelyä. Mikäli urheilija rikkoo tätä sopimusta voi VUL:n hallitus 

rankaista tätä toiminta- ja kurinpitosääntöjensä mukaisesti. Muissa kuin 

vähäisissä sopimusrikkomuksissa urheilijalle jo maksettu tuki voidaan periä 

osittain tai kokonaan takaisin. 

 

8 Erimielisyyden ratkaisu 

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 

Kommentoinut [2]: Siirto VUL-netissä Urheilija 
antidoping -sivulta -> koirien antidoping -sivulle 

muotoili: Korosta

muotoili: Korosta

muotoili: Korosta



 

www.vul.fi 

 @valjakkourheilu 

 

 

 

Mahdolliset erimielisyydet tämän sopimuksen soveltamisessa tai muussa VUL:n 

valmennus- ja kilpailutoimintaa koskevassa asiassa pyritään ensisijaisesti 

ratkaisemaan osapuolten keskinäisillä neuvotteluilla. Mikäli näissä 

neuvotteluissa ei päästä kumpaakin osapuolta tyydyttävään lopputulokseen, 

tästä sopimuksesta syntyneet riidat käsitellään Olympiakomitean Urheilun 

oikeusturvalautakunnassa. 

 

Osapuolet (VUL ja urheilija) eivät anna erimielisyyksiä koskevia tietoja 

julkisuuteen ennen kuin osapuolilla on ollut mahdollisuus keskustella keskenään 

erimielisyyksistä ja menettelytavoista niiden sovinnolliseksi ratkaisemiseksi. 

 

9 Sopimuksen voimassaolo 

Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin 

osapuolelle. Sopimus on voimassa lisenssikauden 2022 - 2023 (1.9.2022 - 

31.8.2023). 

 

Paikka ja aika 

________________________________________________ 

Urheilijan allekirjoitus  

 

_________________________________________________ 

 

Alle 18 v. urheilijan huoltajan allekirjoitus  

 

_______________________________________________ 

 

Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry 

 

 

_________________________________________________ 

Riitta Kempe, puheenjohtaja 


