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puheenjohtajalta

Erikoinen kausi kerrassaan. Kausi jolloin Etelä-Suomessa ei 
ollut lunta lainkaan, pohjoisessa lumeen hukuttiin, kausi jolloin 
kisoja oli lähes ennätyksellisen vähän ja kausi joka keskeytyi 
koronaviruspandemian vuoksi kuin seinään. Liittokokouskin 
odottaa aikaa parempaa ja toiveissa on josko voisimme pitää 
kokouksen live-kokouksena. Suuntaamme katseet nyt kesäkuu-

toimitukselta

Keväästä 2020 muodostui lajillemme poik-
keuksellinen, kun Corona-viruksen torjumi-
seksi tarkoitettujen kokoontumis- ja liikkumis-
rajoitusten takia koko kevättalven ja kevään kil-
pailukalenteri peruuntui. Myös lukematon määrä 
yhteisharjoituksia ja muita tapahtumia peruuntui. Muu-
tos ei toki kosketa vain valjakkourheilua, vaan kaikkea yhdessä 
tekemistä.

Kaiken yhtäaikainen peruuntuminen tekee osaltaan näky-
väksi sen valtavan määrän iloa jota urheiluseurat jäsenilleen 
Suomessa tuovat. Monen perheen vapaa-aika pyöriikin juuri 
harrastusten rutiinien ympärillä, ja niiden tilalle syntyneen tyh-
jiön täyttäminen vaatii itse kultakin kekseliäisyyttä ja välillä 
pitkää pinnaakin.

Tilanne jatkunee epävarmana vielä jonkin aikaa. Vai-
kutukset tulevat tuntumaan vielä pitkään sen jälkeenkin 
kun varsinaiset rajoitukset on peruttu. Toivon, että tilan-
teen salliessa pääsemme taas harrastamaan lajiamme 

yhdessä, ja kokemuksesta viisastuneena; toi-
minnan järjestäjien näkemää vaivaa kannat-

taa muistaa arvostaa ja tehdä se arvostus näky-
väksi ja kuuluvaksi. Nyt kun tiedämme miltä tun-

tuu olla täysin vailla vapaaehtoisten panosta omien 
rutiiniemme tueksi, osaamme ehkä jokainen nostaa omaa 

kynnystämme huomautella pienistä yksityiskohdista jotka olisi 
voinut - ainakin omasta näkökulmasta - tehdä paremmin ja 
toisin. Muistutan tässä lauseesta joka on mielestäni oiva ohje-
nuora: ”täydellinen on riittävän hyvän pahin vihollinen”.

Nyt kun väistyn liiton puheenjohtajan paikalta (ainakin tätä 
kirjoittaessani kuvittelen näin tulevan tapahtumaan) haluan 
kiittää kaikkia Teitä jotka olette edellisten vuosien aikana jär-
jestäneet valtavan määrä kilpailuja, harjoituksia, koulutuksia ja 
muuta yhteistä tekemistä lajimme yhteiseksi hyväksi!

Terveisin, Jukkis

hun sillä siirto toukokuulle ei ole missään tapauksessa näillä 
näkymin riittävä. Meillä on nyt siis edessä tilanne, jossa olisi 
toiveissa löytää hallitukseen uusia jäseniä sekä puheenjohta-
jisto. Tärkeintä hallituksen työskentelyssä on olla läsnä koko-
uksissa päättämässä asioista. Ilman päätösvaltaisuutta hyvin-
kin valmistellut asiat jäävät pöydälle eikä päätöksiä saada teh-
tyä.  Jos siis koet että sinulla olisi jotain annettavaa lajille ja 
olet valmis olemaan mukana päätöksenteossa, niin ilmoittele 
itsestäsi, jotta sinua tiedetään esittää hallitukseen. Voit myös 
kysyä jos jokin käytännön asia mietityttää ja on esteenä halli-
tukseen pyrkimiselle.

Itse toivon että pääsisin kentälle treenaamaan piakkoin, 
sillä tässä on ollut nyt aika pitkä tauko sen jälkeen kun hallit 
sulkivat ovensa ja kelit ovat olleet mitä tahansa lumimyrskyn 
ja vesisateen väliltä. Kuivaa kenttää siis odottelen vaikka yksi-
näistä treeniä olisikin tiedossa. Pääsiäiseen saakka täällä meillä 
on ollut kuitenkin ihan talvikelit ja reitit ovat olleet tukevasti 
jäässä joten täällä on päässyt koirien kanssa hyvin sekä potku-
kelkalla että liukulumikengillä. Vasta tätä kirjoittaessani sun-
nuntaina 19.4. ovat kelit pehmenneet niin että autolla liikku-
minen sivuteillä ja pihassa sekä kelkanjäljillä on käynyt han-
kalaksi ja odottelen mieluummin jo sulia kelejä kuin talven jat-
kumista. Toivon myös että syksyn tänään julkaistu kilpailuka-
lenteri voitaisiin kisata suunnitellusti ja korona olisi jo ainakin 
suurelta osin ikävä muisto.

Niina
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Ajankohtaisia pikku-uutisia

Lajilisenssi

Lajilisenssin vakuutuskausi on 1.9.2019 - 
31.8.2020. Lajilisenssin kaudelle 2019 - 2020 voi 
lunastaa maksupäivästä alkaen VUL:n jäsenseuraan 
kuuluva henkilö.

Lajilisenssi sisältää vuoden voimassa olevan urhei-
luvakuutuksen VUL:n jäsenseuraan kuuluville ja VUL-
lehden vuosikerran (3 numeroa) 2019 - 2020. Kan-
sallisia lajilisenssivaihtoehtoja on neljä, joista jokai-
nen voi valita itselleen sopivan vaihtoehdon ja lisäksi 
on kansainvälinen DID-lisenssi:

1. Kilpailulisenssi vaaditaan jokaiselta kilpailijalta, 
joka osallistuu Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto 
ry:n toimesta järjestettyihin kilpailuihin sekä kan-
sainvälisiin kilpailuihin. Vaihtoehtoja on kaksi, kil-
pailulisenssi sekä alle 20-vuotiaan kilpailulisenssi.

2. Harrastajalisenssillä saa kilpailla rajattoman 
määrän harrastusluokkien kilpailuja.

3. Lajilisenssi ilman vakuutusta. Henkilö, jolla on 
oma vakuutus, joka korvaa myös urheiluvammat 
valjakkourheilun kilpailutoiminnassa, maksaa lajili-
senssin ilman vakuutusta. Vakuutuksetonta lisenssiä 
hankkiessa järjestelmä pyytää kirjaamaan korvaavan 
vakuutuksen numeron ja vakuutusyhtiön. Todistusta 
ei tarvitse toimittaa enää liittoon.

4. Kilpailukohtaiset vakuutusmaksut: kilpailuluok-
kien kilpailukohtainen vakuutusmaksu ja harrastus-
luokkien kilpailukohtainen vakuutusmaksu. Kilpailun-
järjestäjä vastaa kilpailukohtaisesta vakuutuksesta 
kun kilpailija ilmoittaa asian ilmoittautuessaan kil-
pailuun. Kilpailukohtaisilla vakuutusmaksuilla ei saa 
osallistua SM-luokkiin

5. IFSS:n kansainvälinen DID-lisenssi. DID-
numero on Kansainvälisen liiton (IFSS:n) vaatima 
”Ajajan tunnistusnumero – Driver Identification 
Number (DID)” eli kansainvälinen kilpailulisenssi. 
DID-numeroa tarvitaan mikäli kilpailija aikoo osal-
listua IFSS:n  EM- ja MM-kilpailuihin. DID-lisenssin 
saa ostettua Suomisport-palvelusta kuten muut-
kin lisenssit. Huomioikaa omaa kilpailukalenteria 
suunnitellessanne, että DID-kausi on kesäkuun 
alusta toukokuun loppuun. DID-lisenssit pitää 
myös erikseen maksaa IFSS:lle. Nämä maksut 
maksetaan 2 kertaa vuodessa syyskuun alussa 
ja tammikuun alussa. Tätä ennen DID-lisenssinne 
ei ole voimassa. DID-lisenssejä hoitaa VUL:issa 
kaisu.salminen@vul.fi

Huom! Kilpailukohtaisen vakuutuksen voi lunas-
taa vain kilpailun järjestäjä. Kilpailun järjestäjän 
tulee maksaa kilpailukohtainen vakuutus ennen kil-
pailun alkua. Lisätietoja kilpailukohtaiseen vakuu-
tukseen liittyen löytyy materiaalisalkun lomak-
keelta.

Ongelmatapauksissa ole hyvä ja ota yhteyttä liiton 
toimistoon, puh. 040 539 0372.

ULKOMAILLA KILPAILEVAT: Liiton toimistosta 
saa pyydettäessä todistuksen lisenssistä ulko-
maista kilpailua varten. Ota ajoissa selvää vaadi-
taanko todistus lisenssistä ja pyydä sen jälkeen 
todistus toimistosta.

Suomen Valjakkourheilijoiden lisenssivakuutus 
LähiTapiolassa
Vahingon tapahduttua olkaa suoraan yhteydessä 
vakuutusyhtiö LähiTapiolaan.

Vakuutuslaji: 
yksityistapaturmavakuutus 
Vakuutusmuoto: 
ryhmätapaturmavakuutus 
Vakuutusnumero: 
353-3842680-5 
Vakuutuskausi: 1.9.2019-31.8.2020

Tapiolan urheiluvakuutukseen sovelletaan yksityis-
tapaturmavakuutuksen ehtoja. Valjakkourheiluliiton 
kaikki lajit ovat vakuutuksen piirissä.

Vakuutus on voimassa urheilutoiminnassa, kilpai-
luissa ja harjoituksissa sekä näihin välittömästi 
liittyvien matkojen aikana kaikkialla maailmassa. 
Vakuutuksesta ei korvata fysikaalista hoitoa eikä 
niihin liittyviä matkakuluja. Vakuutus ei ole voi-
massa ammattiurheilussa. Vakuutus ei jatku yksittäi-
sen vakuutetun osalta hänen täytettyään 70 vuotta. 
Vakuutus on voimassa vakuutuksenottajan järjestä-
mien ja valvomien valjakkokilpailujen aikana.

Hoitokulut tapaturmaa kohden enintään 5 348 euroa. 
Pysyvä haitta, kertakorvaus enintään 20 974 euroa. 
Hoitokulujen omavastuu 0 euroa.

Tarkemmat tuoteselosteet ja vakuutusehdot LähiTa-
piolan nettisivuilta.

valjakkourheilun lajilisenssi
vakuutuskausi 1.9.2019 – 31.8.2020

Lajilisenssivaihtoehdot ja Kilpailu- Harrastaja- Kilpailukohtainen
niiden hinnat lisenssi -lisenssi vakuutus

Lisenssi + vakuutus 
+Valjakkourheilu-lehti 65 euroa 45 euroa

ALLE 20-vuotiaan Lisenssi
+vakuutus + Valjakkourheilu-lehti 45 euroa

Lisenssi + Valjakkourheilu-lehti, 45 euroa 25 euroa
ei vakuutusta

Kilpailukohtainen vakuutus   Harrastusluokka
   10 euroa/kilpailu
   Kilpailuluokka
   35 euroa/kilpailu

IFSS:n kansainvälinen 
DID-lisenssi 45 euroa 

Vakuutuksen osuus lajilisenssistä on 20,12 €.

Lehden 
osoitteenmuutokset

Jatkossa kaikkien muiden kuin lehden 
lisenssin mukana saavien tulisi ilmoittaa 
osoitteenmuutoksensa VUL:n toimistoon, 
sillä Sporttirekisterin lakatessa joulukuun 
lopussa emme ole saaneet ainakaan toistai-
seksi Olympiakomitealta mitään vastaavaa 
järjestelmää käyttöömme, johon osoitteet 
päivittyisivät Postin kautta. Toivomme että 
tilanne saadaan järjestymään jossain vai-
heessa, mutta toistaiseksi joudumme toi-
mimaan näin.
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Vuoden valjakkourheilija Pasi Heinonen.

Kevään 2020 palkitsemiset
Vuoden urheilijat 2020
Valjakkourheilijoiden liiton hallitus on valinnut menestyksen pe-
rusteella Vuoden valjakkourheilijaksi Pasi Heinosen ja Vuoden 
nuoreksi valjakkourheilijaksi Aliina Mäkisen. Pasi Heinonen voitti 
EM-kultaa Åsarnan talvilajien EM-kilpailuissa ja lisäksi hänellä on 
kuluneella kaudella SM-kulta Sp10-luokassa ja SM-hopea DR8-luo-
kassa. Aliina saavutti MM-hopeaa tyttöjen koirajuoksussa ja neljän-
nen sijan nuorten yhden koiran kärryajossa  syksyn MM-kilpailuissa 
Nybrossa. Liiton hallitus onnittelee molempia valinnan johdosta!

Vuoden tulokas Ripsa Järvinen.Vuoden nuori valjakkourheilija Aliina Mäkinen..

Vuoden tulokas 2020
Valjakkourheilijoiden liiton hallitus on valinnut vuoden tulokkaaksi 
Ripsa Järven. Esityksen perusteluina oli seuraavaa: Ripsa on kilpail-
lut hyvällä menestyksellä ja sijoittunut viime kaudella 2020 elämänsä 
ensimmäisessä SP6-luokassa SM-hopealle ja lisäksi noussut syys-
kaudella 2019 DS2-luokassa myös SM-pronssille. Ripsan suoritus-
ten arvoa nostaa se, ettei hän kilpaile vielä omilla koirilla ja lähtee 
aina radalle uudella valjakolla. Ripsa on myös juuri valmistunut ur-
heilukoirahierojaksi ja tekeekin hienoa työtä nuorena yksityisyrittäjänä 
urheilukoirien eteen myös ammattinsa puolesta. Lisäksi Ripsa vetää 
koirajuoksukoulua, jonka kautta lajiin saadaan myös uusia harrasta-
jia. Liiton hallitus onnittelee Ripsaa valinnan johdosta!
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Liitolta tukea seurojen 
Covid-19 kustannuksiin  

Valtioneuvoston ja viranomaisten ohjeiden mukaisesti kaikki 
kevään tapahtumat ovat peruuntuneet. Valjakkourheilijat kan-
tavat vastuuta yhteisestä edusta. Käytännössä voimassaolevat 
suositukset tarkoittavat kaikkien yhteisten harjoitusten, tapah-
tumien ja kilpailujen peruuntumista.

“Suosittelemme omatoimista liikunnan ja urheilun harras-
tamista viranomaisten asettamat rajoitteet huomioiden.” 
-Suomen Olympiakomitea

Tehdyt päätökset ovat raskaita seuroille, jotka ovat toimintaa 
olleet järjestämässä. Liitto on seurojen tulevan toiminnan tur-
vaamiseksi varannut tukirahoitusta jaettavaksi seuroille, joiden 
valjakkourheilutapahtumat peruuntuivat Covid-19 viruksen tor-
jumiseksi tarkoitettujen toimenpiteiden johdosta.

Seuroja, jotka ovat joutuneet valjakkourheilutoimintaansa pe-
rumaan kevään aikana pyydetään toimittamaan liitolle vapaa-
muotoinen hakemus tuesta. Tukea voi saada toteutuneiden ku-
lujen tositteita vastaan. Hakemuksia vastaanotetaan huhtikuun 
loppuun mennessä ja rahoitus jaetaan toukokuun aikana.

Mikäli tukea haetaan enemmän kuin mitä liiton tukirahoitusta on 
tarjolla, jaetaan tuki hakijoiden kesken suhteessa syntyneisiin 
kustannuksiin, harkinnanvaraisesti.

Tukihakemukset tositteineen tulee lähettää sähköpostilla halli-
tuksen sähköpostiosoitteeseen huhtikuun loppuun mennessä.

Suomen Valjakkourheilijoiden 
liitto ry:n sääntömääräinen 

liittokokous 2020

Kokous siirretään edelleen kesäkuulle  
vallitsevan korona-tilanteen vuoksi.  
Tarkempi päivämäärä ilmoitetaan  
VUL:n nettisivuilla mahdollisimman pian.

Kokouksessa käsitellään liittokokoukselle kuuluvat asiat.

Seuroilla tulee olla maksettuna VUL:n jäsenmaksu sekä täy-
tettynä sähköinen seuratietolomake 15.3.2020 mennessä. 
Linkki seuratietolomakkeeseen ja infoa tulee vuoden alussa 
VUL:n nettisivuille. Sääntömääräiseen liittokokoukseen käsitel-
täväksi tarkoitetut jäsenten esitykset on lähetettävä liittohalli-
tukselle 5.2.2020 mennessä.

Seuran äänimäärä kokouksessa määräytyy seuratietolo-
makkeessa ilmoitetun jäsenmäärän mukaan. Ilman ilmoitus-
ta jäsenmäärän mukainen äänimäärä on 1.

Seura saa ääniä myös lisenssiurheilijoiden mukaan. Äänimää-
rään lasketaan mukaan viimeistään 14 vrk ennen liittokokousta 
maksetut lisenssit. Määräaikaan mennessä lisenssin lunasta-
neiden lista löytyy VUL-netistä.

Seura voi halutessaan antaa valtakirjan äänimääränsä käyttä-
misestä toisen seuran edustajalle, joka on paikalla kokoukses-
sa.
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Hy v ä y s t ä v ä j a t u o m a r i ko l l e g a Ha n n u ”Ha m i” 
mi e t t i n e n  nukkui pois 74-vuotiaana 7.3.2020 Kan-
kaanpäässä. Koiravaljakkoväelle Hami tuli tutuksi mus-

herina ja Kilpailujen ylituomarina.
Työuransa Hannu suoritti armeijan leivissä ja kuten hän 

itse sanoi ”olen armeijan vanha jäbä”. Hannu toimi laskuvar-
jojääkäreiden kersanttina, sekä YK-joukkojen kouluttajana ja 
päätti sotilasuransa Sotilasmestarina. Eläkkeelle jäätyään hän 
aloitti kaiverrustoiminnan ja monelta löytyykin palkintohyl-
lystä Hamin kaivertamia palkintoja ja muistolautasia

Ensimmäinen siperianhuskysky Hannulle ja Margetta 
Pokela-Miettiselle tuli vuonna 1989. He kasvattivat kaksi sipe-
rianhuskypentuetta kennelnimellä Huuru Hami lähinnä omaan 
käyttöön.

Hami oli Old Mushersien perustajia ja Tervastuliajot oli 
hänen lempikilpailujaan. Kipinä koiravaljakkokilpailuihin tuli 
1992 EM-kilpailuissa Jämillä, jossa Hami oli työnsä puolesta 
armeijan avustaessa kilpailujen järjestelyjä.

2000-luvun alussa Hami kävi VUL:n tuomarikoulutuksen ja 
Kennelliiton ylituomarikurssin. Hami olikin tuttu näky monissa 
tapahtumissa tuomarointihommissa, joista hän tykkäsi kovasti. 
” Kilpailuihin tulen aina mielelläni kun täällä on niin mukavaa 
porukkaa”: hän tapasi todeta.

Suomen Valjakkourheilijoiden liitto myönsi hänelle liiton 
viirin 2016 pitkäaikaiseta toiminnasta Suomen Valjakkourhei-
lun hyväksi.

Pohjois-Karjala oli Hamille mieleinen paikka ja hän osallis-
tui Finnlandia Marathon -nimiseen retkisurffauksen SM-kilpai-
luun Kolilta Bomballe (100 km) 5-6 kertaa  90-luvulla. Carelian 
Eastpoint ry:n kilpailutuomarina hän toimi kaikissa seuran kil-
pailuissa yli 10 vuotta.

Näinä vuosina ehdimme ystävystyä ja tuomarina sekä ihmi-
senä Hami oli aina reilu ja oikeudenmukainen sekä erittäin 
pidetty henkilö kilpailuorganisaatiossa ja kilpailijoiden kesken.

Hannua jäi koiravaljakkoväen lisäksi kaipaamaan vaimo 
Margetta sekä pojat Ariko ja Jarkko perheineen.

Lepää rauhassa hyvä ystävä.   
 
Lieksassa 1.4.2020  Juha Hyvönen

Kuvassa 
Hami tuomaroi 
Eastpoint Open 
300 km kilpailua 
2012 
50 asteen 
pakkasessa

Hannu ”Hami” Miettinen
10.3.1946 – 7.3.2020
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IFSS:N TALVILAJIEN 
EM-KILPAILUT 

Ruotsin Åsarnassa

Joukkue kilpailuissa on:
Anttila Mari MD6 
Bürkland Susanna SP4 RNB 
Heinonen Pasi Sp8 
Jurvelin Vesa-Pekka SM1, CM, PM1 
Kanko Jenna SW1, CW 
Kempe Riitta Sp6 
Kreivi Amanda Sp2 
Kytölä Siiri Sp4J 
Kärkkäinen Michela Sp2 
Lehtomäki Vesa-Pekka Sp8 
Liimatainen Heidi Sp2 
Mansikkasalo-Jurvelin Kati SW1, CW 
Männikkö Joonas Sp4 RNB 
Nivala Maija SW1, CW, PW1 
Notko Tuomas SM1 
Sääskilahti Jorma SM1, CM 
Tihula Tarja Sp2 
Viitahalme Maria SW1, CW, PW1 
Viitahalme Marko SM1, CM

Torstain ensimmäisen kisapäivän kooste
Ensimmäisenä päivänä kilpailuissa kilpaili 11 suomalaista, 
joista isoin osa hiihtoluokissa. Keli oli hyvä, aamun kovempi 
pakkanen hieman keveni ja ura oli hyvässä kunnossa. Suurem-
pia kommelluksia kenelläkään ollut, mutta hiihtopuolella ei 
ihan kärkeen silti päästy. Koirahiihtoluokkien kilpailu oli yksi-
päiväinen, valjakkoajossa kilpailtiin ensimmäinen kolmesta kil-
pailupäivästä.

Miesten koirahiihdossa suomalaisten sijoitukset olivat: 
Vesa-Pekka Jurvelin sija 6, Jorma Sääskilahti sija 8, Tuomas 
Notko sija 11, Marko Viitahalme sija 15.

Naisten koirahiihdossa suomalaiset sijoitukset olivat: Maija 
Nivala sija 7, Kati Mansikkasalo-Jurvelin sija 13, Maria Viita-
halme sija 15, Jenna Kanko sija 21.

Valjakkoajoluokkien ensimmäisen päivän tulokset olivat: 
juniorien SP4 Siiri Kytölä sija 2, rekisteröityjen arktisten rotu-
jen SP4 Joonas Männikkö sija 1 ja MD6 Mari Anttila sija 6.

Perjantain toisen kisapäivän kooste
Perjantaina suomalaisista starttasi torstain tapaan 11 kilpaili-
jaa, mutta eri kokoonpanolla kuin edellispäivänä. Kaikki luo-
kat olivat valjakkoajoluokkia. Keli oli mitä ihanin, mutta koi-
rille toki hieman lämpöinen. Aurinko paistoi, ei tuullut, tuo-
retta lunta puissa ja maassa. Lämpötila noin -1. Uralla oleva 
uusi lumi hieman hidasti matkan tekoa, mutta alla oli onneksi 
kova ura, joten ihan pehmeässä ei koirien tarvinnut juosta. Per-
jantaina korkattiin uutena luokkana Sp2. Muita suomalaisten 
luokkia olivat Sp6, Sp6 RNB ja Sp8. Sp2-luokka kilpailtiin kah-
dessa osassa ja sen toinen startti oli lauantaina. Luokka oli var-
sin naisvoittoinen ja Suomenkin neljä edustajaa olivat kaikki 

Valjakkourheilun talvilajien EM-kilpailut 2020 
järjestettiin pikaisella paikanvaihdoksella Ruotsin 
Åsarnassa 20. - 23.2.2019. Alkuperäinen 
paikka, Falun, vaihtui Åsarnaan lumitilanteen 
vuoksi. Joukkueenjohtajana kilpailussa toimi 
Jenni Kreivi ja mediatiiminä Noora ja Timo 
Waltari. Joukkueessa oli mukana 19 urheilijaa, 
mediatiimi ja huoltojoukot. Urheilijoista 8 oli 
hiihtäjiä ja loput valjakkoajajia eri luokissa. 
Uutena luokkana kilpailussa oli Sp2-luokka. 

teksti: Noora Waltari, Jenni Kreivi ja Niina Konttaniemi

kuvat:  Kauko Ruokolainen, Noora Waltari, Ripsa Järvi, Niclas Norlund

V-P:n valjakko
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naisia. Useampi suomalainen joutui perjantain kilpailussa sel-
vittelemään sotkuja. Siiri Kytölällä oli ollut haasteita reitillä ja 
hän oli joutunut liinoja selvittämään useamman kerran. Myös 
Susanna Bürkland ja Vesa-Pekka Lehtomäki kertoivat selvittä-
neensä koirien liinoja matkan varrella. 

Sp2-luokan ensimmäisen päivän tulokset olivat: Heidi Lii-
matainen sija 19, Amanda Kreivi sija 20, Michela Kärkkäinen 
sija 21, Tarja Tihula sija 24. Juniorien SP4-luokan toisen päi-
vän tulos oli: Siiri Kytölä sija 4. Rekisteröityjen arktisten koi-
rien SP4-luokan toisen päivän tulos oli: Joonas Männikkö sija 
1. MD6-luokan toisen päivän tulos oli: Mari Anttila sija 6.

Sprinttiluokkien ensimmäisen kilpailupäivän tulokset oli-
vat: Sp6 Riitta Kempe sija 2, rekisteröityjen arktisten koirien 
SP6 Susanna Bürkland sija 4, Sp8 Pasi Heinonen sija 2 ja Vesa-
Pekka Lehtomäki sija 4.

Lauantain kolmannen kisapäivän kooste
Lauantaina  kilpaili lähes koko Suomen maajoukkue eri 
lajeissa. Kilpailupäivä oli siis ahdettu hyvin täyteen ja kilpailut 
käytiin kahdella eri alueella. Toisella alueella oli yhdistetyn kil-
pailut ja toisella ajoluokat sekä mastersien hiihto. Keli oli varsin 
vaihteleva, oli tyyntä nollakeliä, vesisadetta, räntää, tuulta, pak-
kasta ja aurinkoa. Ura oli kilpailijoiden mukaan selkeästi liuk-
kaampi kuin edellisenä päivänä eikä kostea keli tuntunut häirit-
sevän koiria. Hiihdossa ei päästy mitalitaistoon mukaan, mutta 
ajoluokissa kyllä! Hienoimpana tuloksena oli Joonas Männi-
kön kultamitali! Vesa-Pekka Lehtomäki paransi suoritustaan 
ja nousi mitalitaistoon mukaan myös. 

Miesten yhdistetyssä suomalaisten tulokset olivat: Vesa-
Pekka Jurvelin sija 5, Marko Viitahalme sija 9 ja Jorma Sääs-
kilahti sija 12.

Team Finland mushers, kuva Ripsa Järvi.

Suomen joukkue
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Mitalistit
KULTAA 

Joonas Männikkö,  
aljakkoajon rekisteröityjen arktisten 
rotujen neljän koiran sprinttiluokka

KULTAA 

Pasi Heinonen,  
valjakkoajon kahdeksan koiran 

sprinttiluokka

HOPEAA 

Riitta Kempe,  
valjakkoajon kuuden koiran sprinttiluokka

PRONSSIA 

Susanna Bürkland, 
 valjakkoajon rekisteröityjen arktisten 
rotujen kuuden koiran sprinttiluokka

Riitta Kempe

Naisten yhdistetyssä suomalaisten tulokset olivat: Maija 
Nivala sija 10, Kati Mansikkasalo-Jurvelin sija 12, Jenna Kanko 
sija 14 ja Maria Viitahalme sija 15.

Sp2-luokan lopputulokset olivat: Heidi Liimatainen sija 
17, Amanda Kreivi sija 20, Michela Kärkkäinen sija 21, Tarja 
Tihula sija 24. Juniorien SP4-luokan lopputulos oli: Siiri Kytölä 
sija 4. Rekisteröityjen arktisten koirien SP4-luokan lopputulos 
oli: Joonas Männikkö sija 1. MD6-luokan lopputulos oli: Mari 
Anttila sija 6.

Muiden sprinttiluokkien toisen ajopäivän tulokset olivat: 
Sp6 Riitta Kempe sija 2, rekisteröityjen arktisten koirien SP6 
Susanna Bürkland sija 4, Sp8 Vesa-Pekka Lehtomäki sija 2 ja 
Pasi Heinonen sija 3.

Sunnuntain neljännen kisapäivän kooste
Viimeinen kisapäivä! Kaunis keli, mutta tuulinen. Pakkasen jäl-
keen latu oli taas jäisempi ja kovempi. Kilpailut alkoivat suo-
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Joonas Männikkö

Susanna Bürkland

Pasi Heinonen

malaisten osalta pulkkahiihdolla, jatkuivat ajoluokilla ja päät-
tyivät viestiin. Pulkkaluokissa oli selkeästi vähemmän suoma-
laisia kuin muissa hiihtoluokissa. Kilpailuissa oli jännitystä 
ja haastetta. Vesa-Pekka Jurvelin oli sairastunut edellisenä 
iltana, mutta lähti silti hiihtämään. Maija Nivalalla oli ilmei-
sesti pulkan narun kanssa jotain ongelmia, Vesa-Pekka Leh-
tomäellä pääsi valjakko karkuun uralla ja Susanna Bürklan-
dilla oli haasteita toisen kilpailijan ohitellessa sopimattomasti. 
Kaikkien haasteiden lisäksi kisassa oli paljon hyvääkin sillä saa-
tiin mitaleja! Viestissä emme päässeet kärkikahinoihin missään 
vaiheessa, mutta kaikki saivat tehtyä puhtaat suoritukset. 

Sunnuntain sprinttiluokkien lopulliset tulokset olivat: 
Sp6 Riitta Kempe sija 2, rekisteröityjen arktisten koirien SP6 
Susanna Bürkland sija 3, Sp8 Pasi Heinonen sija 1 ja Vesa-
Pekka Lehtomäki sija 6.

Miesten pulkkahiihdon suomalaistulokset oli: Vesa-Pekka 
Jurvelin sija 4.

Naisten pulkkahiihdon suomalaistulokset olivat: Maija 
Nivala sija 8, Maria Viitahalme sija 12.

Viestin tulos suomalaisittan oli sijoitus yhdeksänneksi. Vies-
tissä kilpailivat: koirahiihdossa Maija Nivala, Sp2-luokassa Kati 
Mansikkasalo-Jurvelin ja Sp4-luokassa Riitta Kempe.
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Milloin viimeksi olet pohtinut liiton nimeä, 
mitä se sinulle tarkoittaa - Suomen valjakkourheilijoiden liitto Ry? 

Saatko juuri sinä mielestäsi liitolta sen tiedon ja tuen, jonka liitto on velvoitettu 
sinulle antamaan ja joka edistää sinun liikkumista yhdessä koiran tai koirien kanssa? 

Entä millaisia mielikuvia uudelle  -kenties valjakkolajeista vasta kiinnostuvalle 
henkilölle liiton kotisivut herättävät? 

Voiko jo pidempään harrastaneilla tai kasvattajilla olla 
iso merkitys harrastuksen tulevaisuudelle?

Ko i n ta r p e e l l i s e k s i  k i r j o i t ta a ly H y e s t i  jotain 
kuvittelemistani liiton tarkoitusperistä, sillä lukies-
sani erilaisia juttuja lehdistä sekä internetistä ja olles-

sani tekemisissä paljon niin kutsuttujen kotikoirien omistajien 
kanssa olen huomannut, että kynnys ottaa osaa valjakkoharras-
tuksiin on suuri, vaikka jonkinlainen kiinnostus on olemassa.  
Lisäksi valjakkokoirarotujen jalostustavoitteet sekä osallistuja-
määrien hupeneminen tapahtumista ja kilpailuista pohditutta-
vat monen muun ohella myös itseänikin.

Suomen valjakkourheilijoiden liitto on ensisijaisesti lii-
kunta- ja urheiluliitto, joka toimii muun muassa yhteistyössä 
Olympiakomitean ja Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.  
Kyseessä on siis ensisijaisesti ihmisten liikuntaan, harrastu-
neisuuteen ja kilpailemiseen panostava liitto, jonka yhteyteen 
myös koirat oleellisesti kuuluvat -Kuten kaikki tiedämme! 
Ilman koiria ei olisi tietenkään edes koko valjakkourheilua.

Koirien vaikutus meihin ihmisiin on hyvin merkit-
tävä monella eri tavalla: Koirat voivat olla perheenjäse-
niä, tärkeitä seuralaisia ja ihmisen säässä kuin säässä liik-
kumaan vieviä kavereita. Ne voivat olla meille intohimo, joi-
den kokonaisvaltaiseen kasvatukseen, hoitamiseen ja fysii-
kan kehittämiseen panostamme liki kaiken vapaa-aikamme. 
Koirat saattavat saada meidät tuntemaan itsemme tärkeiksi, ne 
voivat poistaa yksinäisyyden kokemuksen tai ne saattavat osal-
taan tehdä meistä huippu-urheilijoita. 

Toisaalta meidän harrastuneisuus vaikuttaa myös kokonais-
valtaisesti koiriin; muun muassa koirille tarjottavaan liikuntaan 
sen määrän ja laadun osalta, koiran sosiaalisiin suhteisiin, sille 
tarjottavaan ruokaan ja asemaan kotona sekä koirien jalostuk-
seen -Saatamme pyrkiä tekemään koirista huippu-urheilijoita 
itsemme ohella, jolloin vaikutamme kokonaisvaltaisesti koiran 
tapaan elää ja olla. 

Olipa suhde koiriin ja valjakkoharrastuksiin tavoitteellinen 
tai ei, tulee liiton ylläpitämässä toiminnassa olla lähtökohtai-
sesti sijansa jokaiselle valjakkourheilusta kiinnostuneelle hen-
kilölle.

Kilpailu- ja huippu-urheilijoiden kuulumisia, etenkin 
menestystarinoita, on aina ilo kuulla ja arvostan liittoa, joka 
osaltaan tukee menestyviä valjakkourheilijoita ja kuuntelee 
myös heidän toiveita lajin saralta. Samaan aikaan tulisi huo-
mioida, että painopisteen siirtyessä voimakkaasti vain kilpailu- 
ja huippu-urheilijoiden asioiden esille tuomiseen tästä voi olla 
merkittävää haittaa harrastuksen jatkumiselle, tulevaisuuden 
huippu-urheilijoiden kehkeytymiselle ja jopa koirien jalosta-
miselle. Tästä lisää hieman tuonnempana. 

Harrastuksen aloittaminen 
Kuka tahansa voi aloittaa valjakkoharrastamisen omaksi ja 
koiran iloksi periaatteessa milloin tahansa omalla vapaa-
ajallaan. Liiton sivulta otsikon  “Aikuis- ja harrasteliikunta” 
alta löytyy sivu “Koiravaljakkourheilu harrastuksena”, josta 
voi lukea lajiesittelyitä ja ohjeita alkuun pääsemiseksi.  
Harrastuksen aloittamisessa tärkeintä on iloinen mieli ja mie-
lekäs yhdessä liikkuminen koiran kanssa.  Joskin pieni ajatus 
kannattaa antaa heti alussa myös turvallisuusnäkökulmille ja 
pohtia missä ja millä tavalla on turvallista harjoitella oman koi-
ransa kanssa ja miten käytettävät varusteet tukevat osaltaan 
turvallisuutta. Kokonaisvaltaisessa turvallisuudessa on kyse 
koiran, omistajan ja kaikkien muiden ympäristössä liikkuvien 
huomioimisesta ja koira tulee olla riittävällä tavalla ihmisen 
hallinnassa.

Jos kaipaa apua, näkökulmia ja kenties harjoitteluseu-
raa heti kokeiluvaiheeseen tai tovin jo yksin lajin parissa 
puuhasteltuaan, kannattaa kurkata liiton jäsenseuralistaa  
ja ottaa yhteyttä sopivalta vaikuttavaan seuraan ja/tai omaan 
rotujärjestöön.

Kasvattajalta ja Facebookin ryhmistä voi myös saada vink-
kejä siihen, miten harrastustoimintaan pääsisi mukaan, kun-
han uskaltaa kysyä ja innostamalla omia tuttavia harjoittele-
maan saa pian muodostettua mukavan oman harjoitusporukan.  
Seuratoimintaa on ympäri Suomen ja oman käsitykseni 

teksti: Satu Alasalmi

KAIKKIEN LIITTO
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mukaan aloittelijat otetaan miellyttävästi vastaan. Toi-
saalta on havaittavissa, että paikoin vasta-alkajien on vai-
kea päästä alkuun ja kynnys osallistua tuntuu korkealta. 
Mikäli uutena harrastajana kokee, ettei löydä tarvitsemaansa 
tukea yllä mainituista lähteistä ja tahtotila kehittymiselle on 
olemassa, ei ole lainkaan huono ajatus laittaa sähköpostia Suo-
men Valjakkourheilijoiden liitolle. 

Suomen Valjakkourheilijoiden liitto on niin kutsuttu har-
rastajien kattojärjestö.

Tämä tarkoittaa sitä, että liitolla on useita jäsenseuroja, joi-
den toimintaa valjakkourheilussa liitto tukee ja ohjaa. Jäsen-
seurojen toiminta on oleellista liiton tapahtumien toteutumi-
selle ja sitä kautta voidaan todeta, että jokaisen jäsenen jäsen-
seuran hyväksi tekemä työ on arvokasta ja osaltaan meistä 
jokainen voi tukea valjakkoharrastuksen jatkuvuutta tällä 
tavoin.

Huippu-urheilijat ja  
tulevaisuuden menestyjät
Kuulumiset suomalaisten urheilijoiden pärjäämisestä 
maailmalta ja kotimaasta sekä kuvat kisoista ja tapahtu-
mista herättävät ainakin minussa mielenkiintoa, ihastusta ja 
arvostuksen tunnetta kilpailijaa ja hänen koiriaan kohtaan.  
Näitä kuulumisia ja kuvia varmasti myös Suomen Valjakkour-
heilijoiden liitto arvostaa ja onhan tämä selvää; liekö olemassa 
yhtään urheiluseuraa tai -liittoa, jonka yhtenä tavoitteena ei 
olisi kisoissa pärjäävät urheilijat? -Tuskinpa ja varmasti liitto 
pitää näiden urheilijoiden tukemista ja esille tuomista tärkeänä 
kuten kuuluukin.

Mutta mitä siitä voisi seurata, jos liiton toiminnan paino-
piste näyttäisi vahvasti painottuvan huippu-urheilijoiden tuke-
miseen ja kisamenestyjien arvostamiseen, millaisia haittoja 
tällä voisi olla?  Asiaa voisi pohtia ainakin alla olevasta kol-
mesta eri näkökulmasta:

Harrastajamäärät
Mikäli liitto toisi korostetusti esille kotimaan ja ulko-
maan kisamenestyjiä ja painottaisi vain huippu-urheili-
joiden asemaa, voisiko suurin osa harrastajista kokea jon-
kinlaista riittämättömyyden tunnetta jo paljon ennen pie-
nimmänkään henkilökohtaisen menestyksen saavutta-
mista, joka kuitenkin olisi edellytys kehitykselle ja lajin 
parissa viihtymiselle? Voisiko tällaisen kokemuksen vaiku-
tus harrastajiin olla myös sellainen, että he laskisivat mer-
kittävästi oman tavoitteen ja sen myötä harjoitusten tasoa? 
 -Valitettavasti pidän tätä todennäköisenä ja tällöin liitännäis-
seuraukset voivat olla myös merkittäviä. Tällaiselta kokemuk-
selta suojaavana seikkana voisi toimia oma jäsenyhdistys ja 
mukava yhteishenkeä huokuva tavoitteellinen harjoituspo-
rukka. 

Kisaajien ja huippu-urheilijoiden merkittävä korostaminen 
voisi myös luoda vasta valjakkolajeihin tutustuvalle mieliku-
van kokonaisuudessaan hyvin korkeatasoisesta toiminnasta.

Tämän mielikuvan myötä aloittelija saattaisi kokea, ettei 
hänellä ole mahdollisuuksia pärjätä valjakkolajien parissa 
lainkaan ja voisi olla, ettei potentiaalinen harrastaja ota osaa 

yhteenkään tarjolla olevaan ja hänelle sopivaan tapahtumaan; 
hän ei rohkene osallistua leireille, tapahtumapäiville saati kisoi-
hin tai hän saattaa jopa jättää harjoittelun tyystin. 

Onko mahdollista, että aloittelevien ja jo hieman harrastuk-
seen mukaan päässeiden kokemus ja mielikuva olisi jo tämän 
tyyppinen? Harrastajamäärien väheneminen on varmasti 
monisyinen asia eikä varmasti selity yksin tällä näkökulmalla, 
mutta kenties tämäkin olisi huomionarvoinen seikka sekä seu-
rojen että liiton taholla. 

Koirien jalostus
Valjakkolajien jatkuvuus tarvitsee liikkuvia ihmisiä sekä urhei-
lijoita ja ihmiset lajeihin sopivia koiria. Jos toivotaan, että 
entistä enemmän saataisiin jo perimänsä puolesta tasok-
kaita valjakkokoiran alkuja harrastajille, vaikuttaa asiaan 
myös yllä esittämäni asia harrastajamääristä ja harrastajien 
tasosta; ainoastaan tavoitteelliset innostuneet harrastajat ja/tai 
menestykseen vaikuttaviin tekijöihin syvästi paneutuneet hen-
kilöt pystyvät kasvattamaan tasokkaita valjakkokoiran alkuja.  
Jos kasvattajan oma harrastustavoite madaltuu, on riskinä, 
että hän madaltaa myös kasvatukseen kelpaavien koirien tasoa.  
Monesta rodusta löytyy osin jopa merkittävässä määrin kas-
vatustoimintaa, joka ei millään tavalla ylläpidä käyttöominai-
suuksia eikä kasvattaja ole tutustunut valjakkoharrastuksiin. 
Tällaisen kasvattajan tutustuminen valjakkolajeihin ja uskal-
lus kokeilla koirillaan jotain harrastusmuotoa voi myös osal-
taan käynnistää muutoksen hänen kasvatustoiminnan tarkoi-
tusperissä. 

Liitolle sinänsä ei kuulu millään tavoin koirien kasvatus, 
mutta valjakkourheiluun koirat kuuluvat olennaisena osana, 
jonka vuoksi nostin asian esille; laaja harrastajakunta tukee 
myös kaikella tavalla laajaa valjakkokoirajalostusta. 

Olympiakomitea ja  
Opetus- ja kultturiministeriö
Suomen valjakkourheilijoiden liitto toimii tiiviissä yhteistyössä 
Olympiakomitean ja Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa 
sitoutuen näiden tahojen arvoihin ja säädöksiin. Jo yksin täs-
täkin syystä Suomen valjakkourheilijoiden liitto tukee ja kan-
nustaa valjakkourheiluun kaikenikäisiä ja kuntoisia henkilöitä 
sukupuolesta riippumatta.  Liiton arvoihin ei yksinkertaisesti 
kuulu korostaa vain kilpailijoita ja huippu-urheilijoita.

Suomen valjakkourheilijoiden liitto on meitä kaikkia var-
ten ja kaikkia yhdistävänä tekijänä voidaan nähdä halu liikkua 
yhdessä koiran/koirien kanssa.

Toivottavasti tulevaisuudessakin saadaan lukea paljon 
menestystarinoita, saadaan ihastella kuvia kilpailuista ja 
päästään onnittelemaan palkintopallilla seisovia harrastajia, 
mutta yhtä kovasti toivon myös sitä, että valjakkolajien pariin 
saadaan rohkaistua paljon lisää lapsia, nuoria ja aikuisia. 
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teksti:  Jenna Kanko

Sm-viikko tuotti valjakkoHiiHdolle  vähän niin kuin 
uuden aikakauden Suomessa. Ruotsin kisoja on pysty-
nyt jo jonkin aikaa seuraamaan tv:n välityksellä, mutta 

nyt vihdoin saatiin suomessakin tv-lähetykseen koirahiihtoa. 
Tv-lähetys tuotti koirahiihdolle 164 000 katsojaa ja SM-kiso-
jen kisasivuilla Facebookissa kävi 12 000 ihmistä, joten laji 
osoitti kiinnostavuuden ja minusta tätä kannattaa ehdotto-
masti jatkaa.  Vaikka näkyvyyden tuottaminen vaatii paljon 
tunteja ja yhteistä asennetta viedä lajin näkyvyyttä eteenpäin, 
niin minusta lajin harrastajat ovat nyt jo hyvän yhteisen asian 
kanssa tekemisissä. Tulevaisuudessa toivon, että pystymme 
mahdollistamaan koirahiihdon tv-näkyvyyden SM-viikolla tai 
samankaltaisissa tapahtumissa. Tavoitteena voisi olla myös 
valjakkoajon tai kesälajien tv-näkyvyyden mahdollistaminen. 
Pystymme myös tarjoamaan katsojille paljon, koska laji on 
hyvin monipuolinen ja meillä on paljon erilaisia kilpailuluok-
kia.   Lajin näkyvyys tuo varmasti lisää harrastajia lajiin ja 
innokkaita nuoria, joita me tulevaisuudessa tarvitaan ehdot-
tomasti. Näkyvyys lisää myöskin varmasti kilpailujen kiin-
nostavuutta myös suuremmalle yleisölle, ja tämähän tarkoit-

Tehtiin SM-viikolla koirahiihdolle 
Suomessa historiaa,  

mutta mitä historian tekeminen 
vaati?

taa myös suurempien sponsoritulojen kanssa tekemistä niin 
liitossa kuin urheilijoidenkin parissa, kun pystymme tarjoa-
maan yrityksillekin parempaa näkyvyyttä. 

Vaikka Kontiolahdessa oli järjestetty pari vuotta sitten SM-
kisat ja paljon oli valmiiksi tehtyjä asioita, niin kisat kuiten-
kin tuottivat järjestäjälle paljon hommia, kun tehtiin yhteis-
työtä sekä YLE:n että samalla hiihtosuunnistajien kanssa. 
Molemmat kisat kun olivat samaan aikaan stadionalueella. 
Palavereita oli paljon ja suunnittelu vaati tunteja, mutta itse 
koin projektin hyvinkin oppimisseikkailuna ja nautin suu-
resti siitä mitä tein, vaikka välillä lyötiinkin päätä seinään. 
Suurin ihmetykseni kisojen järjestämisessä oli itse lajiliiton 
vastarinta, mutta onneksi saatiin kumminkin yhteisymmär-
rys kisojen järjestämisen hyödyistä ja oma tuntemukseni on, 
että onnistuimme kisoissa kokonaisuutena tosi hyvin.  Tun-
nelma oli hyvä kisapäivinä ja koettiin paljon unohtumatto-
mia hetkiä.

Kisojen talkoolaisissa toimi paljon ensikertalaisia niin pie-
nemmissä kuin isommissa tehtävissä, jotta saatiin homma 
pyörimään myös kisapäivinä hyvin. Pyrin siihen jo ennen 
kisojen alkamista, että asiat olisivat mietitty sen verran hyvin 
valmiiksi, että kisapäivät olisivat suhteellisen stressittömiä.  
Haluan kuitenkin välittää tätäkin kautta suuret kiitokset kai-
kille talkoolaisille. 

Haluan kiittää myös kaikkia kisojen sponsoreita kisojen 
yhteistyöstä.

”Sain viestin hiihtosuunnistajalta yhtenä kauniina 
alkusyksyisenä iltana, että olisiko valjakkohiihto 
kiinnostunut Joensuun SM-viikolle osallistumi-
sesta, ilmoittautumisaika on pian päättymässä. 
Siitä se ajatus sitten lähti.. ”

KOTIMAISET KOIRIEN
LISÄRAVINTEET
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SUOMENMESTARUUS-
MITALISTIT TALVI 2020

SM-viikko, 1. – 2.2.2020,  
Koirahiihdon ja 
yhdistetyn SM, 
Kontiolahti, VUL

CM A
1. Vesa-Pekka Jurvelin
2. Jorma Sääskilahti
3. Marko Viitahalme

CW A
1. Kati Mansikkasalo-Jurvelin
2. Maija Nivala
3. Maria Viitahalme

SM1 A
1. Vesa-Pekka Jurvelin
2. Marko Törmänen
3. Tuomas Notko

SW1 A
1. Kati Mansikkasalo-Jurvelin
2. Maija Nivala
3. Jenna Kanko

SW1 B
1. Tellervo Ranto
2. Linda Siekkinen
3. Heidi Liimatainen

Eastpoint Open, 
7. – 8.2.2020, LDL SM, 
Lieksa, Pankakoski, 
Carelian Eastpoint

1. Ole Wingren
2. Ronny Wingren
3. Daniel Vollsted

Ruunaa Race, 14. – 
16.2.2020, MD SM, 
Lieksa, Pankakoski, 
Carelian Eastpoint

MD12
1. Kimmo Laasonen
2. Toni Ojatalo
3. Jussi Pietikäinen

MD6
1. Jenna Behm
2. Tero Piilola
3. Jani Heikkilä

MD6 RNB1
1. Tero Piilola
2. Jani Heikkilä
3. Heidi Pulkkinen

MD4
1. Sanna Polso
2. Sini Honkanen
3. Sini Paukkuri

MD4 RNB2
1. Sami Pyhäjärvi
2. Janne Härkönen
3. Juha Majalainen

SM-Sprint, 
29.2. – 1.3.2020, 
Sp SM, Rautavaara, SHS

Sp10
1. Pasi Heinonen
2. Pia-Lisa Alpua
3. Vesa-Pekka Lehtomäki

Sp10 RNB1
1. Susanna Bürkland
2. Jussi Pietikäinen
3. Linda Hautala

Sp6
1. Riitta Kempe
2. Ripsa Järvi
3. Sampsa Mäki-Arvela

Sp4
1. Joonas Männikkö
2. Tanja Ignatius
3. Michela Kärkkäinen

Sp6 RNB1
1. Sampsa Mäki-Arvela
2. Saana Montén
3. Reijo Jääskeläinen

Sp4 RNB1
1. Joonas Männikkö
2. Tanja Rantanen
3. Pia Lumme

Sp4 RNB2
1. Riitta Tuomaala
2. Riku Laine
3. Satu Rohkimainen
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Kati Mansikkasalo-

Jurvelin

Tellervo Ranto

kuvat:  Tiina Jurvakainen
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SM-kisojen työmyyrä Jenna Kanko

Vesa-Pekka
Jurvelin
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teksti:  Aija Mäkiaho, ADO

URHEILIJA:  Mikäli käytät lääkkeitä, tarkista käyttämäsi 
lääkkeet suek.fi sivuilta Kamu-lääkehausta. Mikäli lääke ei ole 
sallittu urheilussa, hanki / tulosta kanta.fi:stä lääkärinlausun-
not, tutkimustulokset ja hoitavan lääkärin teksti. Valjakkour-
heilun kansallisiin kilpailuihin erivapaus kielletylle lääkkeelle 
haetaan jälkikäteen, kun on testattu, mutta dokumentit pitää 
olla valmiina. Mikäli suunnataan kilpailuihin ulkomaille kan-
sainvälisiin kilpailuihin, erivapaus lääkkeen käyttöön tulee 
hakea etukäteen kansainväliseltä lajiliitolta IFSS:ltä. Eriva-
paus (TUE) -hakemukseen tulee liittää määritellyt dokumen-
tit kunkin sairauden osalta, jonka hoitoon lääke on tarkoitettu. 
Lisätietoa tarvittavista dokumenteista saa WADA nettisivuilta 
haulla TUE. Kansainväliselle lajiliitolle lähetettävän Erivapa-
ushakemuksen täyttää hoitava lääkäri ja se on liitteineen toi-
mitettava IFSS:n lomakkeessa mainittuun sähköpostiosoittee-
seen vähintään 1 kk ennen suunniteltua kilpailua.

Hanki lisenssi, kun uusi lisenssikausi alkaa. Mikäli suun-
nataan kansainvälisiin kilpailuihin, hanki myös DID-lisenssi. 
Arvokilpailuihin ja World Cup-pisteiden saamiseksi DID-
lisenssi on pakollinen. VUL tilittää DID-lisenssit IFSS:lle, joten 
mikäli suunnitteilla on kilpailla ulkomailla, hanki DID-lisenssi 
ajoissa, se ei tule reaaliajassa voimaan.

KOIRAT: tarkista koirien rokotukset. Perusrokotukset kan-
nattaa tehdä ennen kilpailukauden alkua. Mikäli kilpailet 
ulkomailla, selvitä mitä rokotteita kilpailumaa vaatii pakolli-
siksi kilpailuihin. Kansainvälisissä kilpailuissa on alettu myös 
vaatimaan kennelyskää vastaan rokotetta, jolla on tehoa sekä 
parainfluenssaa että Bordetella bronchisepticaa vastaan ja sitä 

myydään Suomessa ainoastaan nenäsumutteena. Huomioi, 
ettei tavallinen 4-rokote siis välttämättä riitä! Paljon tapah-
tumissa käyvän koiran osalta olisi erittäin suositeltavaa pitää 
kennelyskä rokotus voimassa. Tavallinen 4-rokote on parvovi-
ruksen, tarttuvan maksatulehduksen sekä penikkataudin osalta 
voimassa valmisteesta riippuen 2 tai 3 vuotta, mutta kaikissa 
valmisteissa kennelyskärokotteen voimassaoloaika on 1 vuosi. 

Pidä ajan tasalla lista koirien saamista lääkityksistä. Mikäli 
koira valitaan dopingtestiin, testilomakkeelle pyydetään ilmoit-
tamaan kaikki lisäravinteet ja lääkitykset viimeisen 6 kk ajalta. 
Pidä huolta, että koirien lääkityksistä on olemassa eläinlääkä-
rin dokumentit, pyydä eläinlääkärikäynneillä aina täyttämään 
myös Eläinlääkintälomake 1. Koirilla on myös sallittuja lääk-
keitä, mutta nämä ovat sallittuja ainoastaan esittämällä Eläin-
lääkintälomake 1 tai tyroksiinilääkityksen osalta koiran eriva-
paus (TUE, joka haetaan Eläinlääkintälomake 2-hakemuksella 
liitteineen)

Ennen kilpailuja, erityisesti ennen kansainvälisiä kilpailuja, 
tarkista, että koiralla on toimiva mikrosiru ja passi, jossa on 
rokotukset ajantasaisesti ja oikein merkittynä.

Mikäli koiralta ei löydy sirua – ei voida todentaa, että koi-
ralla on rokotukset voimassa ja se pitää rokottaa uudelleen.

Lisätietoja:
vul.fi 
suek.fi
wada-ama.org
sleddogsport.net

Kilpailijan 
MUISTILISTA
Kesällä, ennen kilpailukauden alkua kannattaisi tehdä 

suunnitelma ja tarkistaa, että kaikki vaadittava on 
kunnossa ennen kuin osallistuu kilpailuihin.
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TRAILDOG 
FINLANDIN 
KOIRAJUOKSU-
HAASTEESTA

traildog
| luonnossa liikkuvan koiraihmisen paras ystävä* |

  koiraretkeily | valjakkourheilu 
 * VUL:n virallinen yhteistyökumppani

Traildog Finland lähestyi lajiliittoamme seuraavanlaisella haasteella:
TRAILDOG VIRTUAL CANICROSS CHALLENGE 2020

Traildog Finland järjestää Suomen ensimmäisen virtuaalisen canicross-kisan! 
Kevään vetourheilutapahtumien peruunnuttua Traildog järjestää kilpailun,

 joka ei vaadi kokoontumista, eikä katso aikaa tai paikkaa. 
Vain sinä ja koirasi – ja koko muu Suomi!

Jotta saimme tapahtuman kuukauden pituiseksi myös Facebook Eventiin, 
niin jokaiselle päivälle tuli määrittää osallistumisaika. 

Sinun ei ole tarpeen klikkailla osallistumista tietylle päivälle.

Osallistuminen on ilmaista ja kaikille avointa! 
Osallistujien kesken arvotaan tuotepalkintoja!

KILPAILUN NETTISIVUT: www.traildog.fi/sivu/virtual-canicross-challenge
Tapahtuman Facebook-sivut: https://www.facebook.com/events/297007534596484/

Lisätietoja myös www.vul.fi –> etusivu artikkelit

HUOM: Kisa-aika on 3.4.– 3.5.2020.

1. JUOKSE KOIRASI KANSSA 3 KM MATKA 
2. TALLENNA SUORITUKSESI GPS-JÄLKI 

3. JAA SUORITUKSESI TRAILDOGILLE 
4. SEURAA SIJOITTUMISTASI JA JÄNNITÄ!

PIRISTYSTÄ KORONAKEVÄÄSEEN 
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Suomen Valjakkourheilijoiden liitto haastaa kaikki jäsenjärjestömme järjestämään omalla
paikkakunnallaan matalan kynnyksen koirajuoksutapahtumia 6.9. 

Nyt kaikki mukaanjuoksemaan koiran kanssa!

Tapahtuman yhteydessä käytettävässä viestinnässä pyydetään käyttämään
#juoksekoirankanssa -hashtagia.

Projektin tarkoituksena on liikuttaa suomalaisia ja tuoda valjakkourheilua ja 
koirajuoksua esille positiivisella tavalla. 

Suomessa on yli 600.000 rekisteröityä koiraa ja satoja tuhansia koiratalouksia, 
joista useissa harrastetaan valjakkourheilua oman koiran kanssa, sitä tietämättään!

Lisätietoja liiton kotisivuilta: vul.fi/juoksekoirankanssa

6.9.2020

VUL HAASTAA JÄRJESTÄMÄÄN
KOIRAJUOKSUPÄIVÄN 6.9.
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1 KVKS .................... 97

2 RPKK .................... 73

3 SISUVA ................. 71

4 SHS ...................... 65

5 T-LVU ................... 57

6 L-SVU ................... 41

7 KSPK .................... 37

8 CE ........................ 31

9 UVU ...................... 26

10 TAVES .................. 22

11 WRRS .................. 19

12 IKSY ..................... 19

13 POKS ................... 19

14 HMLKK ................. 16

15 P-LVU ................... 16

16 AVEK .................... 12

17 LKK....................... 10

18 SiMPeK ................ 10

19 ALMA ...................... 9

20 K-SPKY .................. 6

21 SRK ........................ 4

22 OPKY ..................... 3

23 HKK ........................ 2

24 OKK ........................ 1

25 PKKK ...................... 1

26 KPKY ...................... 1

VUL:n seuramestaruuspisteet on laskettu 
lyhyeksi jääneen kauden jälkeen ja niinhän 
siinä kävi että Kymen Vetokoiraseura uusi 
seuramestaruutensa ja saa näin pitää kiertopal-
kinnon vielä seuraavankin kauden ja poika 
saunoo taas Kymenlaaksossa. 
Onnea KVKS!

VUL:N 
seuramestaruus

Teemu Lojamo, V-P Lehtomäki ja “poika”.



24

1/2020 1/2020

P ä ä l l i m m ä i n e n H u o l e n i  a i H e u t u u  siitä turhautumi-
sesta, jonka sekä itse, että muut mukana olleet koimme 
yrittäessämme järjestää laatuvaatimukset täyttäviä kil-

pailutapahtumia. Tammikuun lopulla luotiin Jämille puitteet 
kansainväliselle Eurooppa-Cup ja World Cup osakilpailulle kai-
kissa ajoluokissa. Valmistelimme aikaa ja kustannuksia säästä-
mättä huippunopeat, turvalliset radat, kävimme ankaran pape-
risodan cup-arvon saamiseksi, varauduimme usean kymme-
nen kilpailijan tuloon ja havaitsimme, että toinen liiton jäsen-
seura oli jälkikäteen siirtänyt oman, kalenteriin merkityn kil-
pailunsa cup-kisamme kanssa samalle viikonlopulle. Niinpä 
paikalle saapui vain parikymmentä valjakkoa, kärkiajajiamme 
tosin, mm. tavallisesti suosittuun kuutoseen kokonaista kolme 
osanottajaa! Ellei palkintosponsoria olisi ollut, seuramme olisi 
ollut konkurssissa. 

Takkiin tuli myös seuraavassa yrityksessämme. Maalis-
kuulle olimme ideoineet uutuuden, valjakkoviestin. Teimme 
yhteislähtöä varten kymmenen radan lähtösuoran ja maas-
toon ilman tienylityksiä kuuden kilometrin mittaisen hienon 
uran, joka mahdollisti täysvauhtisen suorituksen. Alun perin 
nelihenkisiksi aikomiemme joukkueitten sijaan saimme pai-
kalle kaksi kahden hengen vuorottelevaa ja yhden kolmihen-
kisen joukkueen. Näistä kaksi edusti omaa seuraamme. Olo-
suhteet, mm. sää, olivat upeat, mikä ei juuri lieventänyt petty-
mystämme. Rahallista tappiota ei seurallemme onneksi tullut 
kahtakaan sataa euroa! 

Kolmas samansuuntainen kokemus oli kuuden koiran ja 
avoimen luokan SM-kilpailu Rautavaaralla. Olin ylituomarina 
IKSY:n järjestämässä kisassa. Se ajettiin samoilla urilla, joilla 
kaksi viikkoa aikaisemmin oli pidetty SHS:n mestaruuskilpai-
lut, erona vain se, että nyt radat olivat todella kestävät, osaksi 
suotuisien säiden ja osaksi ratamestarin vaivannäön ansiosta. 

teksti:  Kalevi Vainio,  
julkaistu Valjakkourheilulehti 1/2004

Kokonaista kuusitoista valjakkoa osallistui näihin SM-kisoihin. 
Vaikka kalenterissa samalla viikonlopulla ollut toinen kilpailu 
peruuntui, ei sillä ollut vaikutusta osallistujamäärään Rauta-
vaaralla. 

Näiden kokemusten perusteella tulimme johtopäätökseen: 
Hyvin järjestettyjä kilpailuja ei Suomessa tarvita. Aivan liian 
pieni joukko on kiinnostunut kilpailemaan hyvin tehdyillä, 
nopeilla urilla, jotka on merkitty kunnolla, sulutettu harhapo-
lut ja vartioitu tieylitykset. (Toisaalta en usko, että osallistuja-
määrät lisääntyisivät, vaikka kuinka laiminlöisimme järjeste-
lyt.) Ainakin LSVU:n piirissä ovat kisojen järjestämishalut ensi 
kautta ajatellen täysin nollassa. Vaivannäkö ei todellakaan ole 
kannattanut. Pelkäänpä myös, että kilpailupaikat alkavat myös 
huveta. Monenkaan intresseissä ei liene ottaa esim. radanteko-
kustannuksia vastuulleen näin vähäisen kilpailijamäärän takia. 
Ja kuka vakavissaan ryhtyisi sponsoroimaan tämän kokoluo-
kan tapahtumia? 

Ei voi olla vertaamatta tilannetta muihin pohjoismai-
hin. Pieni sitkeä edustusjoukkue kävi meiltäkin muutamassa 
Ruotsin ja Norjan kilpailussa. Heidän kokemuksensa korosta-
vat suomalaisten kilpailujen vaatimattomuutta. Onneksi näi-
den edustajiemme kilpailusuorituksissa ei ole ollut valittamista. 

Oma lukunsa on valjakkohiihdon tilanne. Että EM-kisoihin, 
jotka tosin peruuntuivat viime hetkellä, ei olisi lähtenyt lain-
kaan suomalaista valjakkohiihtoväkeä, on paha merkki. 

Edellä oleva saattaa tuntua valitusvirreltä ja ehkä se sitä 
onkin. Kilpailujen kuluessa ja jälkeenpäin käytiin pitkiä keskus-
teluja, joissa tilanne ja erityisesti pettymyksen tunteet kuvat-
tiin edellä kertomallani tavalla. Ehkäpä valitukseen on todella 
aihetta. 

Olisiko sitten mitään tehtävissä? Ensimmäiseksi tulee mie-
leeni kilpailukalenteri. Päättynyt kausi oli mitä ilmeisimmin 

Päättyneen talven kokemukset ovat painaneet mielessä ja synnyttäneet 
pohdiskelua, jota tässä yritän muotoilla muun valjakkourheiluväen pures-
keltavaksi. Otsikko saattaa kuulostaa provosoivalta, mutta olkoon: Ei niin 
pientä pilaa, ettei totta toinen puoli!

Seuraavassa on julkaistuna kevään aikana puhuttaneet artikkelit. Alkuperäinen 
artikkeli Onko vielä suomalaista valjakkourheilua osa 1, on Kalevi Vainion 2004 
Valjakkourheilulehdessä julkaistu artikkeli. Onko vielä suomalaista valjakkourheilua 
osa 2 ja selvennös siihen ovat L-SVU:n julkaisemat artikkelit tältä vuodelta ja 
viimeinen on Juha Hyvösen vastine edellä mainittuihin. Toivottavasti tuleva talvi on 
lumiolosuhteiltaan parempi kuin kulunut ja nämä artikkelit herättävät seurojamme 
järjestämään tulevalle kaudelle vähintään kaksi hiihto- ja sprinttiluokkien kilpailua 
SM-kilpailujen lisäksi. MD- ja LD-luokilla näyttäisi kalenteria katsomalla menevän 
paremmin?

Onko vielä suomalaista 
valjakkourheilua?

OSA 1
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liian tiivistahtinen. Alun hiljaiselon jälkeen kisoja oli joka vii-
konlopuksi ja se on selvästi liikaa. Missään tapauksessa ei saisi 
olla päällekkäisiä kilpailuja, paitsi jos ne pidetään samassa pai-
kassa! Jotta kilpailujen järjestäminen olisi mielekästä, pitää 
samaan paikkaan saada kaikki kynnelle kykenevät, vaikkapa 
sitten kilpailemaan omissa sarjoissaan ja haluamillaan mat-
koilla. Tärkeintä on, että vähäinen joukkomme ei hajaannu eri 
paikkoihin, vaan näyttää ulospäin koko voimansa. Vain siten 
luomme lajillemme uskottavuuden ja sitä tarvitaan sekä jul-
kisuuden saamiseksi että mahdollisten sponsorien houkutte-
lemiseksi meitä tukemaan. Myöskään saman kilpailupaikan 
käyttö kahden viikon välein ei näytä olleen hyvä idea. Erikois-
kilpailuja, kuten Thriatlon ja Ruuhirod, ei niinkään saa sijoit-

taa muiden kisojen kanssa samoille viikonlopuille. Unohtaa ei 
sovi myöskään valjakko- ja koirahiihtoa. Jos kilpailupaikka vain 
antaa mahdollisuuden, kaikkien lajien yhteiskisat ovat hyvä 
vaihtoehto. Tästä on viime talvilta kokemuksia ainakin Kajaa-
nista ja Valkeakoskelta. 

Kilpailujen laatuvaatimuksista ei pitäisi myöskään tinkiä. 
Uskon edelleen, että vakavissaan treenaavia ajajia ja hiihtäjiä 
on enemmän kuin edellä kuvaamissani kisoissa oli mukana. 
Jokaisella heistä tulisi olla osallistumissaan kilpailuissa oikeus 
voida näyttää valjakkonsa sen hetkinen kunto olosuhteissa, 
jotka takaavat tasapuoliset urheilulliset mahdollisuudet kai-
kille. Siksi olisi ehdottoman tärkeää valmistella ratapohjat 
kunnollisesti, varmistaa huolellisella merkinnällä ja sulutuk-
sella reitti kaikille yksiselitteiseksi ilman harhaan ajon mah-
dollisuutta sekä käyttää kaikissa kilpailuissa virallisia sään-
töjä ja niiden noudattamista valvovaa kilpailutuomaria. Liiton 
tärkeä tehtävä olisikin käynnistää sääntöjen suomennostyö ja 
pikainen tuomarikoulutus. Erilaiset seikkailu- ja retkeilykilpai-
lut saakoot myös oman paikkansa kalenterissa, mutta mieles-
täni niitä ei tule sijoittaa siten, että ne houkuttelevat jättämään 
muut kisat väliin. 

Myös kansainvälisiä kontakteja tulisi jälleen saada solmi-
tuksi. Olemme viime vuosina onnistuneet = eristäytymään 
muusta maailmasta harvinaisen täydellisesti. Ainakin pohjois-
maiset kontaktit ovat ilmeisesti ainakin liitto- ja seuratasolla 
poikki. Vain muutama uskalikko käy ulkomailla kilpailemassa 
ja ainakin osaksi siitä johtuen, vaatimukset omille kilpailuille 
ovat laskeneet luvattoman alas. Kun ei ole vertailukokemuksia 
muualta, ei osata täälläkään odottaa parempaa. Viimevuotisia 
EM-kilpailuja lukuun ottamatta eivät ulkomaalaiset kilpailijat 
myöskään juuri ole löytäneet tietään Suomeen. Useat keskieu-
rooppalaisetkin näyttävät treenaavan ja kilpailevan Ruotsissa 
ja Norjassa. Ainakaan arvokilpailuissa ei siellä näy olevan osal-
listujapulaa. 

Yksi selkeä ongelmakohta on vielä puhdasrotuisilla siperia-
laisilla ajavien eristäytyminen. Liiton tulisi ehdottomasti hoitaa 
diplomatialla asiat niin, että siperialaisilla kilpailevat kokisivat 
myös olevansa arvostettuja valjakkourheilijoita. Meillä ei todel-
lakaan ole varaa jakautua kahteen leiriin, eikä siihen ole mie-
lestäni mitään syytäkään. Siperialaisvaljakoilla on aina myös 
kilpailtu. Kilpaileminen edellyttää paitsi määrätietoista tree-
nausta, myös selkeitä tavoitteita. Nyt näyttää olevan vallalla 
käsitys, että avoimissa kisoissa ei sh-valjakoilla ole mahdolli-
suuksia. Olen tässä asiassa esittänyt epäilyn, että parasta ei ole 
edes yritetty. On taidettu palata kehityksessä taaksepäin tyyty-
mällä siihen, että kilpailuissa on hauskaa. Radalla, valjakoiden 
vauhdilla ja kilpailusäännöillä ei ole niin väliä. Asennemuutos 
olisi kai tarpeen. Sitä tukemaan voisi kehitellä erilaisia palkit-
semistapoja. Jos ESDRA:nkin käyttämät puhdasrotuisilla aja-
vien erikoispalkinnot eivät riitä, tulee kisat suunnitella niin, 
että niissä on eri sarjat ja omat palkinnot erilaisilla koirilla aja-
ville. Diplomatia koskee tässä tapauksessa myös sh väen asen-
teita esim. kilpailulisenssiä kohtaan! 

Tämän vuodatukseni lähtökohtana on ollut ajatus, että tär-
keä osa liiton toiminnasta on kilpaurheilu. Liitto on osa maail-
manlaajuista organisaatiota, jonka piirissä nimenomaan kilpai-
lemisella on keskeinen asema. Suomi olisi periaatteessa lähes 
ihanteellinen maa talviselle lajillemme, mutta siitä huolimatta 
olemme edelleen auttamatta kehitysaluetta, ainakin jos osallis-
tujamääristä voi vetää jotain johtopäätöksiä. Toivon hartaasti, 
että ajatukseni provosoivat ainakin joitakin lukijoista pohti-
maan tilannetta ja keksimään todellisia toimia sen varmista-
miseksi, että ensi talvena joku järjestää kilpailuja eikä otsikon 
kysymykseen tarvitse vastata kieltävästi.
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Ki r j o i t u s H e t k e l l ä o n v u l:n ka l e n t e r i s ta  löydet-
tävissä kaksi sprinttikisaa koko talvelle. Eroa neljännes-
vuosisadan takaiseen tilanteeseen voisi luonnehtia mer-

kittäväksi. Lajissa vaikuttaa olevan melko negatiivinen kierre 
käynnissä tällä hetkellä. Sprintin osalta kilpailuja on niukasti ja 
varmasti kilpailijat kokevat sen myötä motivaatiopulaa satsata 
lajiin. Vastaavasti niissä vähissäkään tapahtumissa ei päästä 
juhlimaan järeillä osanottajamäärillä ja järjestäjät miettivät 
muiden hyväksi uhraamansa ajan ja vaivan mielekkyyttä.

Tämä ei tietenkään kerro lajin koko tilaa, vaan luonnolli-
sesti kalenteria lukemalla on huomattu muita kilpailuformaat-
teja ilmestyneen sprintin rinnalle. Mietteliääksi ilmiön edessä 
kuitenkin vetää tieto sprinttiluokkien merkityksestä koko lajin 
kannalta. Pienemmät luokat ovat luonnollinen tie tutustua 
lajiin ja turvaavat lajin jatkuvuutta uusia harrastajia rekrytoi-
malla. Vastaavasti suurimmat sprinttiluokat ovat olleet kantava 
voima lajissa huolehtien kehityksestä tai ainakin koirakannan 
ominaisuuksien säilymisestä.

Korkea nopeus vaatii aina rajua halua vetämiseen. Ilman 
tätä halua koira ei tuota liinoihin sellaista voimaa, joka nopeu-
den nostaisi korkeaksi. Suuremmissa luokissa matkojen veny-
essä ja äärirajoilla juostessa hapot polttelevat lihaksissa ja koi-
ralta kysytään hyvän fysiikan lisäksi paljon myös henkistä 
kovuutta vauhdin ylläpitämiseksi. Sprintissä pieniäkään vir-
heitä tai puutteita ei pysty häivyttämään, vaan suorituksen täy-
tyy hipoa täydellisyyttä hyvän sijoituksen takaamiseksi - sillä 
oletuksella, että kilpailussa on vastassa muita tasokkaita val-
jakoita. Mikäli valjakko ei ole täydellisen keskittynyt juokse-
miseen ja omaan työskentelyynsä vaan esim. ohitustilanteessa 
ihmettelee muita koiria, näkyy tämä suurella todennäköisyy-
dellä myös lopullisessa sijoituksessa. Kaikkineen näissä luo-
kissa punnitaan tehokkaasti hyvän rekikoiran perusominai-
suuksia ja suurempien luokkien menestyneistä koirista on 
kautta aikojen haettu tukea jalostukseen, niin lyhyemmille kuin 
pidemmillekin matkoille.

TEKSTI JA KAAVIOT: L-SVU:n hallitus, Jämijärvi 13.01.2020

LAINAUKSET: Valjakkourheilulehti 1/2004, Kalevi Vainio, Onko 

vielä suomalaista valjakkourheilua?

VUL:n lehdessä 25 vuotta sitten, julkaistiin silloi-
sen alkavan talven kilpailukalenteri, joka poikke-
aa melkoisesti nykyisestä . Jo tammikuun puoli-
väliin mennessä oli kilpailijalla tuolloin mahdolli-
suus kiertää neljä eri kisaa ja kalenteri jatkui ke-
vättalveen. Lehden selailu antoi syyn kirjoittaa 
harrastajien keskuudessa käytyjen keskustelui-
den mietteitä kirjalliseen muotoon. 

Onko vielä suomalaista 
valjakkourheilua?

OSA 2
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Suurien sprinttiluokkien merkityksestä johtuen, saimme 
ajatuksen vertailla lajin kehitystä tällaisen luokan näkökul-
masta. VUL:n verkkosivuilla oli kilpailutuloksia nähtävillä tal-
vesta -96 lähtien. Vertailimme kehitystä Sp8-luokassa paitsi 
sen merkityksellisyydestä johtuen myös, koska tästä luokasta 
löytyi kohtalaisen yhtenäistä tietoa. Pyrimme kultakin vuodelta 
löytämään tämän luokan SM-kilpailun tulokset ja laittamaan 
esille arvot sekä yleisen luokan voittajavaljakosta että nopeim-
masta sh-valjakosta. Sh-harrastajia on lajin parissa runsaasti 
ja näiden harrastajien aktiivisuudella on merkitystä koko lajin 
kehitykselle - tämän vuoksi vertailu kiinnosti.

Kilpailuissa olosuhteet vaihtelevat, mutta mielestämme ver-
tailusta kävi ilmi, että yleiskilpailun vauhdit ovat pysyneet koh-
tuullisen muuttumattomina nämä vuosikymmenet. Sh-valja-
koiden nopeuksissa oli selkeästi suurempaa vaihtelua ja huo-
mio kiinnittyi ettei 97-talven jälkeen rotu ole kyennyt tuotta-
maan yhtä vauhdikkaasti liikkuvaa valjakkoa. Tuolloin sh-val-
jakolla ajettiin vielä selkeästi yleiskilpailun kärkisijoista. Mie-
lestämme tällaisen kehityksen syiden selvittäminen olisi eri-
tyisen tärkeä asia.

Syiden mietiskely johti pariin havaintoon. 2004 oli VUL:n 
lehdessä julkaistu artikkeli, jossa myös ruodittiin lajin tilaa. 
Yllättäen, tuokin artikkeli vahvasti linkittyy tämän kirjoituk-
sen tuottaneeseen seuraan, lajin tilan seuraamisella ja analy-
soimisella vaikuttaa seurassa olevan perinteitä. 

”Näiden kokemusten perusteella tulimme johtopäätökseen: 
Hyvin järjestettyjä kilpailuja ei Suomessa tarvita. Aivan liian 
pieni joukko on kiinnostunut kilpailemaan hyvin tehdyillä, 
nopeilla urilla, jotka on merkitty kunnolla, sulutettu harhapo-
lut ja vartioitu tieylitykset. ( Toisaalta en usko, että osallistuja-
määrät lisääntyisivät, vaikka kuinka laiminlöisimme järjeste-
lyt.) Ainakin LSVU:n piirissä ovat kisojen järjestämishalut ensi 
kautta ajatellen täysin nollassa. Vaivannäkö ei todellakaan ole 
kannattanut.”

Artikkelissa nousivat pitkälti samat asiat esille, jotka huoles-
tuttavat tälläkin hetkellä. Tuolloinkin ihmeteltiin etteivät hyvin 
järjestetyt kilpailut vedä kunnolla osanottajia. Erona nykyhet-
keen on, että tuolloin osaongelmaksi koettiin kilpailuiden run-
saus, mitä ei tällä hetkellä tilanteesta voine syyttää. Selkeäksi 
ongelmaksi artikkelissa kuitenkin nostettiin sh-valjakoilla aja-
vien eristäytyminen.

”Yksi selkeä ongelmakohta on vielä puhdasrotuisilla siperia-
laisilla ajavien eristäytyminen. Liiton tulisi ehdottomasti hoitaa 
diplomatialla asiat niin, että siperialaisilla kilpailevat kokisivat 
myös olevansa arvostettuja valjakkourheilijoita. Meillä ei todel-
lakaan ole varaa jakautua kahteen leiriin, eikä siihen ole mie-
lestäni mitään syytäkään. Siperialaisvaljakoilla on aina myös 
kilpailtu. Kilpaileminen edellyttää paitsi määrätietoista tree-
nausta, myös selkeitä tavoitteita. Nyt näyttää olevan vallalla 
käsitys, että avoimissa kisoissa ei sh-valjakoilla ole mahdolli-
suuksia. Olen tässä asiassa esittänyt epäilyn, että parasta ei ole 
edes yritetty. On taidettu palata kehityksessä taaksepäin tyyty-
mällä siihen, että kilpailuissa on hauskaa. Radalla, valjakoiden 
vauhdilla ja kilpailusäännöillä ei ole niin väliä. Asennemuutos 
olisi kai tarpeen.”

Kaavioita tutkimalla havaitsee, että em. artikkelia on edel-
tänyt merkittävä tasoerojen kasvu yleiskilpailun nopeim-
man ja nopeimman sh-valjakon välillä. Mieleen nousee kysy-
mys, että löytyykö tästä selittävä tekijä ajan ongelmalle ja toi-
saalta onko nykyisessä tilanteessa havaittavissa yhtäläisyyk-

siä? Mitään merkittävää lajipoliittista päätöstä ei nouse mie-
leen selittämään tilanteen kehittymistä tuolloin. Oletus on, 
että erojen kasvun on luonut tasokkaan sh-kennelin siirtymi-
nen lajin sisällä toiselle osa-alueelle, eikä korvaavaa ole löytynyt 
tilalle. Toisaalta tämä edelleen ihmetyttää, koska määrällisesti 
sh-harrastajia on runsaasti ja tämän määrän olettaisi tasaavan 
tasoerojen heilahteluita. Olisi tärkeää miettiä, löytyykö jotakin 
seikkaa, joka haittaa joko koirakannan ominaisuuksien tai har-
rastajakunnan osaamisen säilymistä. Toimiiko esim. koejärjes-
telmä toivotulla tavalla? Nousevatko koirat arvostetuiksi yksi-
löiksi ansaitusti, säilyttäen populaatiossa lajissa vaadittavia 
ominaisuuksia? Pitäisikö koejärjestelmää päivittää tiukem-
maksi? Olisiko kokeiden paikka vain isommissa kilpailuissa, 
tai pitäisikö kokeen toteutumiseen vaadittavien valjakoiden 
lukumäärää lisätä?

Artikkelia edeltäneen ajan tuloksista voi todeta, että erilai-
sia perinteisestä formaatista poikkeavien kilpailujen määrä on 
lisääntynyt. Normaalisti talven sprinteissä on harjoittelua miet-
tiessä voinut lähteä liikkeelle perinteisestä ajatuksesta, että kil-
pailumatkat ovat kilometreissä noin 2 x koiramäärä. Artikkelia 
edeltäneeltä ajalta löytyy kilpailuja, joissa kutosessa on ajettu 
esim. lähemmäs 30 km. Kukaan kansainvälisiin arvokilpailui-
hin tähtäävä ei luonnollisesti harjoita koiriaan tuollaista mat-
kaa varten, koska koiria täytyy ”taittaa” rauhallisempaan suun-
taan. Onko tarkoituksena ollutkin etteivät ”liian” kovaa ajavat 
saavu tapahtumiin - tähänkö viitataan eristäytymisellä?

Liekö artikkelin ripitys aikanaan tuottanut tulosta, mutta 
tasoerot ovat tuon jälkeen lähteneet kaventumaan. Hyvä kehi-
tys tasoerojen kaventumiseksi on jatkunut päättyneen vuosi-
kymmenen puoliväliin ja lajissa oli jonkinlainen noususuh-
danne myös osanottajamäärillä mitattuna. Tasoerot eivät kui-
tenkaan kaventuneet 90-luvun lopun tasolle ja parina viime 
vuonna on taas ikävä kyllä havaittavissa erojen kasvua. 

Viime vuosina myös osa sprintin harrastajista on siirtynyt 
MD-kisoihin. Näin on tietysti ollut aina, mutta yhä useammin 
kuullaan sanat ”nämä ovat pitkänmatkan koiria, eivätkä oikein 
sovellu sprinttiin”. Koetaanko pidempi kilpailu jotenkin hel-
pompana vaihtoehtona tällä hetkellä? Mistä kumpuaa käsitys, 
että jos sprintillä ei koiriin saa vauhtia, niin niistä tulee pit-
känmatkan koiria? MD-kilpailuissa pitäisi koirien kuitenkin 
kyetä pitämään yllä suurta nopeutta huomattavan pitkä matka. 
Hyvä ison valjakon sprinttikoira, kykenee oikein treenattuna 
juoksemaan pidemmänkin kilpailun, keskinopeuden pysyessä 
25km/h paremmalla puolella. 
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Tasoerojen kasvaessa suurempaan suun-
taan on samaan aikaan tehty myös selkeä 
lajipoliittinen päätös. Kevään 2014 liittoko-
kouksessa RNB-roduille kirjattiin sääntöihin 
omat luokkansa. Tehtiinkö tuolla päätöksellä 
hyväksyttäväksi, ettei tiettyjen rotujen edus-
tajia enää tarvitse verrata parhaiten kun-
nostautuneisiin koiriin ja luotiinko edelleen 
hyväksyttävämmäksi suoriutua tehtävästä 
hieman heikommin? Toivottavasti ilmiö on 
väliaikainen, eikä tällaista johtopäätöstä tar-
vitse vetää.

Lajissa näkyy ajoittain toistuva aaltoliike, 
jossa tasoerot kääntyvät kasvuun. Vaikut-
taisi siltä, että kasvavat tasoerot lajin sisällä 
vähentävät osallistumishalukkuutta ”stan-
dardien” mukaisiin tapahtumiin ja lisäävät 
eristäytymistä, mikä edelleen ruokkii taso-
erojen kasvua. Kaikkineen kehitys näyttäytyy 
harrastajien ja tässä tapauksessa myös kisa-
järjestäjien kannalta kaikkea muuta kuin toi-
votulta. Erityisesti tämä kehitys huolestuttaa 
aktiivisesti kilpailuja järjestävää seuraa, joka 
pääasiallisesti keskittyy lajin tason kehittä-
miseen. 
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Se u r a n j u l ka i s e m a a r t i k k e l i  o n s a a n u t H u o m i-
o ta  ja kirvoittanut keskustelua, hyvä, tämä oli tarkoi-
tuskin. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että kaikilta osin artik-

kelin ydintä ei ole aivan hahmotettu ja seura haluaisikin vielä 
muutamaa kohtaa täsmentää.

L-SVU on lähes kolmenkymmenen vuoden ajan järjestänyt 
suuren määrän kilpailuja, treenitapahtumia, luentoja ja muuta 
valjakkoharrastukseen liittyvää toimintaa. Samalla on muodos-
tunut aika tarkka kuva siitä, missä on oltu ja missä ollaan nyt. 
Seurassa on pidemmän ajan kuluessa herännyt huoli tason 
kehittymisestä ja sen seurauksista. Harrastajat ovat ehkä huo-
manneetkin seuran pyrkineen keräämään palautetta järjestä-
mistään kilpailuista jo pidemmältä aikaväliltä. Vuosien saa-
tossa palautteissa ja keskusteluissa rupesi entistä useammin 
nousemaan esille toivomuksia totuttua matalammasta vaa-
timustasosta - harrastajakunnasta siis kumpusi huoli ettei-
vät kilpailijat koe selviävänsä kilpailumatkoista (koskee myös 
Sp4:ää), joita on totuttu pitämään standardina vuosikymmeniä.

Tätä taustaa vasten heräsi halu katsoa löytyykö numeroi-
den valossa tukea tälle palautteesta syntyneelle käsitykselle, 
että koirakannan ominaisuudet ja / tai omistajien taidot eivät 
ole enää sillä tasolla kuin joskus aiemmin. Oletuksena oli, että 
jos kärkikuskien tasoa vertaamalla havaittaisiin tason laskua, 
olisi tuo ilmiö kärjen takana vielä voimakkaampi ja selittäisi 
seuran saamaa palautetta.

Tilastoissa käytettävää aineistoa pohdittiin jonkin verran. 
Ensinnäkin haluttiin saada yhtenäinen käsitys mahdollisim-
man pitkältä ajalta. Tässä sprintti tarjosi selkeästi paremmin 
aineistoa kuin MD- tai LD-matkat. Jo varsinaisessa artikkelissa 
todettiin, että lyhyimmillä sprinttimatkoilla ei kaikkia kunnol-
lisen rekikoiran ominaisuuksia mitata yhtä tehokkaasti kuin 
pidemmissä sprinteissä ja siksi aineistoa etsittiin suuremmista 
luokista.

Vertailu olisi mieluiten tehty avoimesta luokasta, mutta 
siitä ei katsottu löytyvän yhtä hyvin ja etenkään yleisen luo-
kan osalta riittävän tasalaatuista aineistoa kunnollisen vertai-
lutason muodostamiselle. Siksi luokaksi valittiin Sp8. Kilpai-
lusuoritusten ollessa 30 - 45 min välillä, aletaan koirista koh-
tuullisen tehokkaasti mittaamaan hyvän fysiikan lisäksi myös 
henkistä kovuutta, kun tuo aika juostaan ns. täydellä vauhdilla 
lähdöstä maaliin. Tätä ei pienimmissä sprinttiluokissa mitata 
samoissa määrin. 

Tarkoituksena ei ollut esittää mitään rotua epäedullisessa 
valossa vaan muodostaa mahdollisimman totuudenmukainen 
kuva suorituskyvyn kehityksestä rodun sisällä. Yleisen sarjan 
nopeudet esitettiin kaaviossa vertailutasona, jolla voitiin osoit-
taa, että mikään ulkopuolinen syy ei ole selittämässä tipahta-
neita keskinopeuksia. Pyrkimyksenä ei siis ollut niinkään ver-
tailla siperialaisia x-rotuisiin vaan tutkailla rodun sisäistä kehi-
tystä ajan saatossa.

Selvennys aikaisempaan 
artikkeliin

L-SVU:n Hallitus 03.04.2020

Siperialaisilla harrastavia on kohtuullisen suuri määrä ja 
osittain tästä syystä rotuun keskityttiinkin. Mikäli rodussa taso 
laskee ja suuri joukko harrastajia sen johdosta on haluton osal-
listumaan kisoihin epäillessään menestymisen mahdollisuuk-
siaan, on asialla merkitystä koko lajin kannalta. Mikäli näen-
näistä menestymistä lähdetään tavoittelemaan sulkeutumalla 
pienempiin ryhmiin suljettujen kilpailujen muodossa, ei mil-
lään taholla näin pienessä maassa riitä resursseja laadukkaiden 
tapahtumien järjestämiseksi. Pelkona on lisäksi, että tällainen 
toiminta entisestään ruokkii kehitystä, jossa koirapopulaation 
suorituskyky putoaa kilpailun vähentyessä.  

Tässä kohtaa lienee paikallaan mainita, että seuran hallituk-
sen jäsenistä jokainen on tekemisissä siperialaisten kanssa ja 
huoli on osoitettu ”omaa” rotua kohtaan. Miksi ei enää löydy 
valjakoita, jotka kykenisivät hätyyttelemään 30 km/h keski-
nopeuksia hieman pidemmillä sprinttimatkoilla, kun tähän 
on kuitenkin ennen kyetty rotumääritelmän mukaisilla sipe-
rianhuskyillä? Jokaisen pitäisi ymmärtää, että on haastavam-
paa saada koirat kulkemaan tuota nopeutta esim. 20 km, kuin 
10 km. Siinä missä korkeisiin nopeuksiin kyettiin pari vuosi-
kymmentä sitten vielä SP8-luokassa, niin nyt samaan pysty-
tään enää pienimmissä luokissa lyhyimmillä sprinttimatkoilla. 
Tämän pitäisi olla huolta herättävä tekijä, jos rodun käyttöomi-
naisuuksia halutaan pitää yllä ja siksi olettaisi rotujärjestön ole-
van asiasta kiinnostunut.

Seura halusi nostaa esiin pohdintaa syistä, jotka vaikutta-
vat kehityksen taustalla. Mitä sellaista on tehty tai jätetty teke-
mättä, että kehityssuunta on ollut kuvatun kaltainen? Tämä ei 
kohdistu pelkästään sh-rotuun, vaan myös x-rotuisten osalta 
on havaittavissa lievää tason laskua parhaista vuosista. Ero 
on huomattavasti pienempi kuin siperialaisilla, mutta herät-
tää kysymyksen onko koko kilpailujärjestelmässä tapahtunut 
joku muutos, joka osaltaan selittää tason laskua? 

Pitää myös muistaa, että tason säilyttämiseen kilpailuissa ja 
koirapopulaatiossa ei riitä pelkästään vertailu kotimaan sisällä, 
vaan meidän pitää tiedostaa missä taso muualla menee. Mei-
dän on järjestettävä standardien ja sääntöjen mukaisia kilpai-
luja, jotta pystymme lähettämään kansainvälisiin arvokisoihin 
parhaassa mahdollisessa kunnossa olevia valjakoita. Kun koti-
maassa tehdään asiat oikein, niin menestyminen rajojen ulko-
puolella on todennäköisempää. ”Erikoiskilpailut” ovat sinänsä 
kivoja, mutta ne eivät oikein toimi arvokisoihin valmistautu-
misessa ja siksi niiden ajankohtaa kilpailukalenterissa kannat-
taa miettiä.

Tällaisista syistä olisimme mielellämme nähneet pohdiske-
lua ja etenkin toivoneet näkemystä lajiliitolta. Jos ongelmia on 
olemassa, ne eivät korjaudu asian kieltämisellä.
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K u u d e n t o i s ta v u o d e n ta ka i n e n  kirjalliseen muo-
toon saattamani teksti on putkahtanut pohdintojen 
pohjaksi. Luin vanhan kirjoitukseni ja siihen osittain 

pohjautuvan L-SVU:n uuden arvioinnin. Tilastoista parhaiten 
ymmärsin kilpailujen määrien kehityskaavion. Yllätystä siinä 
on oikeastaan vain se, mihin kehitys tänä ”talvena” on johtanut. 
Vaikka kilpailut on suunniteltu jo viime vuoden loppukesästä, 
eikä  tietoa tulevasta epävarmasta talvesta vielä ollut, kilpailu-
kaudesta näytti jo paperilla tulevan sprinttiajon ja valjakkohiih-
don osalta käsittämätön. Tätä ihmettelin  jo syyspuolella liiton 
hallitukselle kirjoitelmassa, jonka olin otsikoinut  muistaakseni 
”Pohjanoteeraus vai suunnanmuutos?” Kunnollisia komment-
teja en asiasta saanut, lähinnä selityksenä oli sinänsä oikea jär-
jestävien seurojen resurssien tai halujen puute. Tässä lienee 
todellinen vakavan pohdinnan paikka. Vakavasti otettavaksi 
kilpaurheiluksi on näköjään edelleen matkaa. Sinänsä hyvä 
yritys, valjakkohiihtokisa Kontiolahdella, jäi vaisuksi ja toisen 
kilpailupäivän aikana tv esittelikin jo tikkaurheilua, (kaikella 
kunnioituksella tikanheitton kohtaan).

Puhdasrotuiset rekikoirat ovat varsinaisesti tuoneet koko 
lajin maahan.  On varmaa kohtuullista yrittää huolehtia näi-
den koirien kilpailukyvystä ainakin kohtelemalla niitä mahdol-
lisimman tasapuolisesti. Tästä huolehtimisen luulisi kuuluvan 
pääasiassa ao. rotujärjestöille. En osaa sanoa, missä määrin 
nämä ovat käytännössä vaikuttamassa lajiliiton toiminnassa. 
Ilahduttavaa on, että ainakin L-SVU:ssa toimivat kantavat asi-
asta huolta. Omalla aktiiviajallani sekä SHS:ssa että VUL:ssa 
puolustin ajatusta, että koirien kilpailukykyisyys kehittyy vain 

Valjakkourheilun tilannearvio
kilpailemalla mahdollisimman kovien valjakoitten kanssa. Tätä 
ajateltiin myös Amerikassa 80-luvulla, kun kehitettiin jalostus-
kelpoisien koirien löytämiseksi Sepp-testi. Tavoitteena oli jat-
kaa alaskalaiskasvattajien periaatetta, jonka Atla tiivisti , kun 
kysyttiin millaisia koiria hän käyttää jalostuksessa, vastaamalla: 
Parhaita.

Jotta parhaat koirat löytyvät, tarvitaan laadukas treenaus , 
ruokinta ja koirien muu huolto sekä kilpaileminen mahdolli-
simman hyvien valjakoitten kanssa. Eli tarvitaan siis järjestet-
tyä kilpailutoimintaa. Jotta tätä saataisiin aikaan, pitää valjak-
konsa ja oman kilpailukykynsä kehittämistä haluavien osallis-
tua toimintaan muutenkin kuin facebookiin kirjoittelemalla.

Näiden ajatusten pohjalta on ehkä vähän epäiltävä nyt käy-
tössä olevan puhdasrotuluokan hyödyllisyyttä. Mieleeni palaa 
ajatus, jota aiemmin olen esittänyt. Mahtaisikohan suoma-
lainen yleisurheilu kehittyä, jos päätettäisi kilpailla vain val-
koihoisten kilpailijoiden sarjoissa? 

Tällaisten ajatusten jatkoksi pahoittelen tilannetta kiso-
jemme tulospalvelussa. Voidaanko lajiamme pitää vakavasti 
otettavana kilpaurheiluna, jos kilpailujen tulospalvelussa on 
puutteita. Tuloksien julkaisu kestää jopa viikkoja, niistä puut-
tuu tietoja ratojen pituuksista, osallistujien seuroista jne.

Onko mahdotonta kehittää liiton yhteistä tulospalvelusys-
teemiä helpottamaan vähäisten järjestäjävoimien työtä?

Mäntsälässä  9.2.2020  
Kalevi Vainio
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Onko vielä suomalaista 
valjakkourheilua 

kysyy L-SVU ja esittää huolensa sprinttikisojen 
vähyydestä tänä päivänä

teksti:  Juha Hyvönen

Ju t t u p e r u s t u u ka l e v i  va i n i o n v u o n n a 2004  kir-
joittamaan artikkeliin Valjakkourheilulehdessä jossa ruo-
dittiin valjakkourheilun tilaa silloin. Tilastoja L-SVU oli 

kerännyt sprintin 8 koiran luokasta vuodesta 1996 alkaen. 
Haluan tässä esittää oman näkemykseni asiaan, koska vuonna 
1996 ajoin ensimmäisen kilpailuni ja 2004 aloimme järjestää 
koiravaljakkokilpailuja Lieksassa.

Tähän nyt aluksi tarkennus. IFSS:lla on valjakkoajossa kaksi 
lajia: sprintti eli pyrähdys, jossa ajetaan noin 2 x luokan koira-
määrä eli 8-20 km pituisia matkoja ja distance eli matka joka 
on vielä jaettu kahteen lajiin keskipitkä matka 50 - 100 km / 
päivä ja pitkä matka yli 100 km  / etappi.

Yhdyn L-SVU:n huoleen sprinttikisojen vähyydestä, koska 
omasta mielestäni kaikkia kilpailumuotoja pitäisi olla tasaisesti 
ja nyt näyttää että keskipitkille matkoille on tulossa jo ylitar-
jontaa vuonna 2021. Huomioni jutussa kohdistui myös siihen 
että 1995 seitsemässä kilpailussa oli lajeina sekä ajo että hiihto. 
Viimeinen yhteiskisa käytiin vuosituhannen alussa Karelia 
Charmissa, jossa oli hiihdot, sprintit ja keskimatkat. Siellä oli 
pulkkahiihtäjien kanssa hyvä meininki. Kilpailuissa oli run-
saasti kilpailijoita ja yleisöä sekä lehdistöä ja TV paikalla. 

L-SVU toi omituisen huolen esille siperianhusky-
jen kilpailukyvystä ja tasosta, sekä hieman väheksyi 
artikkelissaan keskipitkiä matkoja. Mitä siperianhuskyihin 
tulee niin jutussa mainittiin että 1997 jälkeen siperianhus-
kyilla ei ole sprintissä ajettu huippunopeuksia. Tähän löytyy 
yksinkertainen syy kun katsoo sen ajan kilpailujen kehitystä. 
1998 ja 1999 ajettiin Scandream, joka oli viikon pituinen 700 
km kilpailu ja kaikki huiput siperianhuskyvaljakot keskittyivät 
siihen, eli jos pääkilpailussa etapit ovat 100-130 km niin ei sil-
loin sprinttikilpailuissa käydä ajamassa 18 km edes huvikseen.

1998 - 2005 ajettiin myös Karelia Charm Nurmeksessa 
ensimmäisenä vuonna 300 km ja seuraavina noin 3 x 70 km 
MD-matkoja. Kahdet EM-  ja yhdet PM-kilpailut eli huippukus-
keista suurin osa oli siirtynyt pidemmille matkoille ja samaan 
aikaan koiramateriaali vaihtui monella.

2004 meinasivat MD-kilpailut loppua ja aloimme järjes-
tämään keskipitkän matkan kilpailuja Lieksassa.  Tein 2000-
2020 keskipitkänmatkan suomenmestaruus kilpailuista vas-
taavan kaavion. Ruunaa Racen 3 päivän 135 km kilpailuennä-
tys on Teuvo Mikkosella keskinopeus yli 25,5 km /h  ja lähelle 
samoja aikoja on ajelleet muutkin. Parhaat siperianhuskyval-
jakot ovat ajaneet yli 22 km/h eli ei siinä kovasti jäljessä olla. 
Siperianhuskyilla vauhtikestävyys on yksi rodun ominai-
suus ja kyllä ne sipetkin kulkee jos niitä osaa käskyttää. 
2015 tuli  lisää keskipitkänmatkan kilpailuja kun Ukkohalla-
Paljakka ajot ja Gold Rush Run tulivat mukaan kilpailukalente-
riin. Pari vuotta myöhemmin tuli myös Kuusamo MD ja mieles-
täni kilpailujen lisääntyminen näkyy myös kilpailuvauhdeissa 
sekä tasoeron tasaantumisessa siperianhusky- ja alaskanhus-
kyvaljakoiden välillä.

Omasta mielestäni kilpailujen taso keskipitkillä mat-
koilla on noussut eikä todellakaan ole helpompi vaihtoehto. 
Treenimäärät 150 km kilpailuun ovat kestoltaan aivan erilaiset 
kun 30 km kilpailuun ja kyllä esimerkiksi Ruunaan rataprofii-
lilla varustetut urat kolmen päivän kilpailussa on tosi haasteel-
lisia ja jos siellä yltää yli 20 km/h vauhteihin niin valjakon on 
oltava huippukunnossa.

Nykyään lähes kaikki valjakkojajat ajavat safareita työk-
seen ja Distance-matkat on luonnollinen kilpailumuoto näillle 
valjakoille. Pitkänmatkan suosio näyttää myös olevan hyvässä 
nousussa keskipikien matkojen lisäksi. Sprinttipuolelle antai-
sin neuvon, että seurojen yhtei työllä ja kuskeja kuuntelemalla 
lajit saadaan nousuun. Eli kyllä vielä suomalaista valjakkour-
heilua on.
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Kuka olet?
Olen 27-vuotias liikuntabiologian opiskelija Jyväskylästä.

Mistä valjakkourheiluharrastuksesi alkoi?
Valjakkourheiluharrastukseni alkoi vuonna 2006, kun kaverin 
kanssa hankimme koirille valjaat ja aloimme treenata vetoja 
suksilla. Päätimme osallistua kisoihin muutaman kuukauden 
treenien jälkeen ja se sujuikin yllättävän mukavasti – muuta-
mista kaatumisista huolimatta. Siitä se innostus sitten lähti.

Paljonko sinulla on ollut koiria / mitä koiria 
sinulla on ollut, mitä tällä hetkellä?
Ensimmäinen koirani, jolla harrastuksen aloitin, oli bordercol-
lie. Sen jälkeen olen kisannut lyhytkarvaisten saksanseisojien 
kanssa ja tällä hetkellä kotoa löytyy 18 kuukauden ikäisen sei-
soja Heron lisäksi 10 kuukauden ikäinen greyster Milo.

Mikä on suhteesi VUL:oon?
VUL on mahdollistanut kilpailemisen arvokisoissa.

Tässä kiertävässä haastattelussa 
jokainen haastateltava pääsee itse 
valitsemaan seuraavan haastateltavan 
ja kysymään häneltä jonkin 
valjakkourheiluaiheisen kysymyksen. 
Toimitus lähestyy seuraavaa 
haastateltavaa ennen seuraavan 
lehden julkaisemista. Mukana 
haastattelussa ovat olleet: Tuomas 
Notko, Jade Halme, Tanja Ignatius, 
Kati Mansikkasalo-Jurvelin, Jonna 
Lipponen, Samuli Nissinen, Karoliina 
Ruippo ja Raine Niemi, Riku Setälä, 
Henna ja Jani Pöllänen, Anna-Mari ja 
Pekka Syrjänen, Kalevi Vainio, Riitta 
Kempe, Maija Nivala, Aliina Mäkinen 
ja Henna Lappi.

Mitä valjakkourheilu sinulle merkitsee?
Valjakkourheilu on minulle rakas elämäntapa, jossa voin yhdis-
tää kaksi minulle tärkeää asiaa – koirat ja kestävyysurheilun.

Mitä lajeja olet harrastanut, missä kilpaillut?
Koirieni kanssa olen harrastanut ja kisannut hiihtolajeissa, koi-
rajuoksussa, koirapyöräilyssä ja myös yhden ja kahden koiran 
kärryluokkiin on tullut osallistuttua.

Millaisia haasteita olet kohdannut 
valjakkourheilussa?
Valjakkourheilu on hieno harrastus, mutta kaikista helpoin laji-
valinta se ei aina ole. Sopivien treeniolosuhteiden perässä on 
tullut ajeltua pitkiäkin matkoja eikä koiraharrastusta ole aina 
helpoin sovittaa opiskelijaelämään.

Millaisia odotuksia sinulla on tulevalle 
kaudelle?
Odotan tulevaa kautta innolla, kun minulla on nyt kaksi nuorta 
koiraa, joiden kanssa pääsen vihdoin kunnolla kisaamaan. 
Odotan, että saan molemmille hyviä kisastartteja ja mukavia 
kokemuksia.

Harrastajahaastattelussa 

SAARA LOUKKOLA

kuvat:  Mari Moisala, Saara Loukkola
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Millaisia pitkän tähtäimen suunnitelmia?
Monen hankalan ja epäonnisen vuoden jälkeen toiveissa olisi 
päästä taas kilpailemaan arvokisoihin.

Kenestä haluaisit kuulla seuraavaksi  
ja mitä kysyä häneltä?
Krista Bergiltä haluaisin kysyä, mikä on lemppari treeni koi-
rien kanssa?

Valjakkourheilumuistojen ja  
kokemusten top 3
Valjakkourheilun parissa on tullut koettua paljon upeita het-
kiä, mutta mieleenpainuvimmat ovat olleet ensimmäisen sei-
sojan hankkiminen, nuorten maailmanmestaruus sen kanssa 
Holmenkollenilla 2011 ja toki aivan ensimmäiset SM-kilpai-
lut 2006 ja koirajuoksun nuorten suomenmestaruus niistä 
kisoista.
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kilpailukalenteri syksy 2020

19. - 20.9.20 Kisakangas SM
Järjestävä seura: OPKY
Luokat: SM DCM/DCW, SM DCMJ/DCWJ, SM CR (juoksu, DS1 ja pyörä), SM DS1, SM DS1J.
Kansalliset luokat: DBM/DBW, DS1H. Lisäksi myös DS1Y 11-13 ja pikkulasten juoksuluokka max 
10v n. 100m.

27.9.20 Janakkala Cross
Järjestävä seura: HSV
Luokat: DCM/DCW, DCMJ/DCWJ, DCMV/DCWV, DCH, CR, DBM/DBW, DBH, DS1, DSH,
DS2, DS2H, DR4, DRH.
Lisäksi virallisten luokkien jälkeen epävirallisena kilpailuna sprinttiluokat: DC lapset (1,2 km), DC 
yleinen (1,2 km) ja DC veteraanit yli 55-v (1,2 km). Mikäli kiinnostusta kisaajilla löytyy, voidaan 
järjestää epävirallinen yhdistetyn kilpailu, cc & bike/kickbike (n. 3km).

4.10.20 VuoksiCross
Järjestävä seura: IPKY
Luokat: DCM/DCW, DCMJ/DCWJ, DCH, DBM/DBW, DBH, DS1, DS1H, DS2, DS2H.
Mahdollisesti Canicross epävirallinen lastenluokka (alle 14v) matka n.300m.,  kaikki lapset palkitaan, 
oma tapaturmavakuutus tai kertalisenssi.

10. - 11.10.20 ALMA Off Snow 2020
Järjestävä seura: ALMA
Luokat: DS1H, DS2H, DS2, DR4, DR4J, DR6, DR8.
Lastenluokat DS1Y ja DCMY/DCWY 1km. Pikkulasten luokka noin 100m.
 
17. - 18.10.20 Jämi SM 2020
Järjestävä seura: L-SVU
Luokat: SM DBM/DBW, SM DR2, SM DR4, SM DR4J, SM DR8. Näihin luokkiin haetaan World Cup.
Lisäluokkana DSH1J jossa ikäraja 10-16 vuotta, matka n. 2 km.

31.10.20 Jämi MD
Järjestävä seura: L-SVU
Luokat: Jämi MD 2020 säännöt:
Kilpailussa käytettäviin sääntöihin anottavat muutokset:
Sulanmaan MD erikoiskilpailu, joka ajetaan yhdessä rajoittamattomassa luokassa (DR).

Lisätiedot kilpailuista löytyvät osoitteesta www.vul.fi à kalenteri
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LUOKAT JA NIIDEN LYHENTEET KILPAILUISSA
HIIHTO
SM1 / SW1  Yhden koiran koirahiihto miehet / naiset
SM2 / SW2  Kahden koiran koirahiihto miehet / naiset
SMJ / SWJ  Koirahiihto nuoret miehet / naiset
PM1 / PW1  Pulkkahiihto miehet / naiset
PMJ / PWJ  Pulkkahiihto nuoret miehet / naiset
MC / WC  Yhdistetty miehet / naiset
MCJ / WCJ  Yhdistetty nuoret miehet / naiset

VALJAKKOAJO
Sp4  Neljän koiran luokka sprintti
Sp4J  Neljän koiran luokka sprintti nuoret
Sp6  Kuuden koiran luokka sprintti
Sp8  Kahdeksan koiran luokka sprintti
Spu  Avoimen luokan sprintti
MD4  Neljän koiran luokka keskipitkä matka
MD6  Kuuden koiran luokka keskipitkä matka
MD8  Kahdeksan koiran luokka keskipitkä matka
MDU  Avoimen luokan keskipitkä matka
LD6  Kuuden koiran luokka pitkä matka
LD8  Kahdeksan koiran luokka pitkä matka
LDU  Avoimen luokan pitkä matka

SULANMAAN LAJIT
DS1  Yhden koiran kärryajo
DS1J Yhden koiran kärryajo nuoret
DS2  Kahden koiran kärryajo
DS2J Kahden koiran kärryajo nuoret
DR4  Neljän koiran kärryajo
DR6  Kuuden koiran kärryajo
DR8  Kahdeksan koiran kärryajo
DBM /DBW Koirapyöräily miehet / naiset
DBMJ / DBWJ Koirapyöräily nuoret miehet /naiset
DCM / DCV Koirajuoksu miehet / naiset
DCMJ / DCVJ Koirajuoksu nuoret miehet /naiset

tulospörssi
Ukkohalla-Paljakka ajot, 10. – 12.1.2020, Puolanka, AVEK

MD12 190 km
Ajaja, Seura, Rotu Aika 1, Aika 2, Yht.aika, km/h
1. Setälä Riku, T-LVU, ah 
 5:39:44, 5:58:53, 11:38:37, 16,32
2. Kaltti Ossi, P-LVU, ah 
 6:05:35, 6:33:46, 12:39:21, 15,01
3. Vollsted Daniel, SHS, ah 
 6:22:31, 6:32:14, 12:54:45, 14,71
4. Teixeira Ana, P-LVU, ah  
 6:29:06, 6:52:10, 13:21:16, 14,23
5. Ollikainen Pasi, CE, ah 
 6:57:36, 6:35:44, 13:33:20, 14,02
6. Vesterinen Marko, AVEK, am 
 8:35:55, 11:57:16, 20:33:11, 9,24
7. Paavonpoika Petri P., CE, ah DSQ VUL 15.4.3

MD8 95 km (62 + 33 km)
Ajaja, Seura, Rotu Aika 1, Aika 2, Yht.aika, km/h
1. Stenman Satumarja, SHS, ah 
 3:26:39, 1:55:34, 5:22:13, 17,69
2. Saarijärvi Susanna, T-LVU, ah 
 3:36:34, 1:56:19, 5:32:53, 17,12
3. Setälä Sanna, T-LVU, ah  
 3:36:18, 1:57:30, 5:33:48, 17,08
4. Pietikäinen Jussi, SHS, sh  
 3:32:01, 2:06:18, 5:38:19, 16,85, REK1
5. Ojatalo Toni, T-LVU, ah  
 3:55:29, 2:01:30, 5:56:59, 15,97
6. Piilola Tero, SHS, sh  
 3:50:01, 2:25:38, 6:15:39, 15,17, REK2
7. Paajanen Mikko, SHS, sh  
 4:26:17, 2:17:00, 6:43:17, 14,13, REK2
8. Aschberg Jessica, P-LVU, ah 
 4:45:44, 2:17:46, 7:03:30, 13,46

9. Valkeavirta Teemu, AVEK, sh 
 6:40:14, 3:38:40, 10:18:54, 9,21, REK0
10. Pulkkinen Heidi, SHS, sh 5:27:53, DNF, DNF, REK-

MD6 95 km (62 + 33 km)
Ajaja, Seura, Rotu Aika 1, Aika 2, Yht.aika, km/h
1. Autio Katriina, T-LVU, ah  
 3:48:48, 2:04:48, 5:53:36, 16,12
2. Jousjärvi Kaisu, SHS, sh+x  
 5:02:26, 2:38:48, 7:41:14, 12,36
3. Anttila Mari, SiSuVa, ah DNS

MD4 66 km
Ajaja, Seura, Rotu Aika 1, Aika 2, Yht.aika, km/h
1. Polso Sanna, SiSuVa, ah 
 1:38:38, 1:52:02, 3:30:40, 18,80
2. Mettälä Anni, SHS, sh  
 1:42:45, 1:56:08, 3:38:53, 18,09, REK1
3. Suomalainen Anu, CE , ah  
 1:51:34, 1:59:21, 3:50:55, 17,15
4. Honkanen Sini, SHS, sh  
 1:45:01, 2:09:38, 3:54:39, 16,88, REK1
5. Paukkuri Sini, KVKS, sh  
 1:45:37, 2:18:04, 4:03:41, 16,25, REK2
6. Hautala Linda, SHS, sh  
 1:59:50, 2:03:54, 4:03:44, 16,25, REK2
7. Mäki Pauliina, SHS, sh  
 2:03:52, 1:59:54, 4:03:46, 16,25, REK2
8. Juhala Maria, T-LVU, ah  
 1:58:36, 2:11:18, 4:09:54, 15,85
9. Lintumaa Toni, SiSuVa, ah  
 1:59:16, 2:13:12, 4:12:28, 15,69
10. Molander Kati, SHS, sh  
 2:00:42, 2:15:15, 4:15:57, 15,47, REK2
11. Uusi-Illikainen Heikki, SHS, sh 
 2:12:16, 2:26:37, 4:38:53, 14,20, REK3

12. Pyhäjärvi Sami, ALMA, am 
 2:39:13, 3:03:08, 5:42:21, 11,57, REK1
13. Riikonen Annamaija, ALMA, am 
 3:10:40, 3:24:26, 6:35:06, 10,02, REK2
14. Puonti Sami, ALMA, am  
 3:05:20, 3:29:50, 6:35:10, 10,02, REK2
15. Kallio Joonas, SHS, sh+sh/ah 1:34:10, DNF, DNF
16. Lahtinen Suvi, SHS, sh 1:58:18, DNF, DNF, REK-

Naruhiihto 33 km
Ajaja, Seura, Rotu Aika, km/h
1. Suomalainen Markku, -, ah 2:16:23, 14,52
2. Leppäniemi Minna, ALMA, am 3:14:22, 10,19
3. Leppäniemi Pekka, ALMA, am 3:16:22, 10,08
4. Mikkonen Anu, -, am 3:22:30, 9,78
5. Kivilahti Tarmo, AVEK, am DNS

Ahkiohiihto 33 km
Ajaja, Seura, Rotu Aika, km/h
1. Saapunki Reima, ALMA, am 3:35:22 9,19
2. Lammela Elli, L-SVU, sh 3:54:47, 8,43
3. Lammela Miika, -, sh 4:02:30, 8,16
4. Väänänen Kaarlo, AVEK, am DNS

Fatbike 33 km
Ajaja, Seura, Rotu Aika, km/h
1. Mäkimaa Anne, AVEK, sh 2:26:17, 13,54
2. Sepänheimo Antti, SHS, x 2:28:21, 13,35
3. Parikka Iita, SHS, sh 2:38:24, 12,50
4. Mikkonen Jouko, AVEK, am 2:40:28, 12,34
5. Salonen Leena, ALMA, am 2:51:09, 11,57
6. Kunnari Marika, ALMA, am 2:57:40, 11,14
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Lapland Quest, 18. – 19.1.2020, Kolari, T-LVU

Ajaja, seura km/h, Aika d:hh:mm
1. Tinja Myllykangas, T-LVU 16,0, 0:21:38
2. Gaynor Leeper Gondova, GBR 16,0, 0:21:40
3. Raine Niemi, P-LVU 15,8, 0:21:49
4. Alex Schwarz, T-LVU 15,7, 0:21:57
5. Ole Wingren, T-LVU 15,2, 0:22:21
6. Toni Wachs, GER 14,7, 0:22:52
7. Jan Slosar, SK 14,8, 0:23:04
8. Mikael Sundström, T-LVU 14,4, 0:23:13
9. Ronny Wingren, T-LVU 14,4, 0:23:21
10. Andreas Kemnitz, GER 14,3, 0:23:32 
 IFSS Race rules 15.4.
11. Miki Mikolasek, CZE 14,1, 0:23:34
12. Eetu Karppinen, T-LVU 13,9, 0:23:51
13. Stefanie Javet, CHE 13,6, 1:0:12
14.Antti Hokka, T-LVU 13,3, 1:0:49
15. Kim Berglund, - 13,2, 1:0:58
16. Ossi Kaltti, P-LVU 13,4, 1:1:13
17. Sini Kaltti, P-LVU 13,3, 1:1:13
18. Heike Konterman, SWE 14,1, 1:1:13
19. Matti Salmi, SHS 12,6, 1:1:39
Hana Urank, SK DNF
Riku Setälä, T-LVU DNF
Cedric Lemoine, FRA DNF
Damien Lengyel, SWE DNF
Kari-Matti Bruun, T-LVU DNF
Daniel Vollstedt, AUT DNF
Valentin Beets, NLD DNF
Joel Forsman, - DNF
Lionel Clauser, FRA DNF
Zofia Jutila, L-SVU DNF
Mikael Jutila, LSVU DNF
Jörg Bungard, SWE DNF
Hannu Tirkkonen, T-LVU DNS
Urho Ahomaa, T-LVU DNS

SM-viikko, 1. – 2.2.2020, Koirahiihdon ja yhdistetyn SM, 
Kontiolahti, VUL

SM CM A 6+6km
Kilpailija, Seura Tulos, Ero
1. Vesa-Pekka Jurvelin, RPKK 25.49,1, 0,00
2. Jorma Sääskilahti, RPKK 27.52,8, +2.03,7
 warning §59.2
3. Marko Viitahalme, KVKS 28.41,2, +2.52,1
4. Tuomas Notko, KSPK 30.04,5, +4.15,4
5. Ari Rastas, UVU 30.13,0, +4.23,9
Pekka Niemi, TAVES DNF
Tuukka Turkka, KVKS DNS

SM CW A 6+6km
Kilpailija, Seura Tulos, Ero
1. Kati Mansikkasalo-Jurvelin, RPKK 24.58,1, 0,00
2. Maija Nivala, RPKK 25.11,0, +12,9
3. Maria Viitahalme, KVKS 28.21,4, +3.23,3
4. Henna Lappi, KVKS 29.07,2, +4.09,1
5. Jenna Kanko, POKS 30.07,3, +5.09,2
 warning §59.3
Kirsi Immonen, KVKS DNF

CW B 6+6km
Kilpailija, Seura Tulos, Ero
1. Jutta Turkka, KVKS 33.20,0, 0,00

SM SM1 A 12km
Kilpailija, Seura Tulos, Ero
1. Vesa-Pekka Jurvelin, RPKK 24.08, 0
2. Marko Törmänen, RPKK 24,27, +19
3. Tuomas Notko, KSPK 25,16, +1.07
4. Jorma Sääskilahti, RPKK 25.21, +1.12
5. Tero Linnainmaa, OPKY 25.22, +1.14
6. Tuomo Niittylahti, SiSuVa 25.32, +1.24
7. Aleksi Karppinen, - 26.34, +2.25
8. Pekka Niemi, TAVES 27.46, +3.37
9. Tuukka Turkka, KVKS 28.06, +3.57
10. Marko Viitahalme, KVKS 28.32, +4.23
11. Ari Rastas, UVU 29.08, +5.00
12. Markus Rankinen, KPKY 39.55, 15.47

SM SW1 A 12km
Kilpailija, Seura Tulos, Ero
1. Kati Mansikkasalo-Jurvelin, RPKK 23.56, 0
2. Maija Nivala, RPKK 24.30, +33
3. Jenna Kanko, POKS 27.26, +3.30
4. Jutta Turkka, KVKS 27.31, +3.35
5. Maria Viitahalme, KVKS 28.04, +4.08
6. Noora Holmström, K-SPKY 28.12, +4.16

SM SW1 B 6km
Kilpailija, Seura Tulos, Ero
1. Tellervo Ranto, SiMPeK 13.35, 0
2. Linda Siekkinen, K-SPKY 14.51, +1.16
3. Heidi Liimatainen, WRRS 15.19, +1.44
4. Tuire Mikkonen-Kalpio, SRK 15.47, +2.12
5. Pirjo Ilvonen, P-KKK 16.40, +3.05
6. Terhi Puttonen, K-SPKY 17.42, +4.07
Jenna Kanko, POKS DNF
Tarja Tihula, WRRS DNF

SM1 B 6km
Kilpailija, Seura Tulos, Ero
1. Miko Rinne, HKK 14.19, 0
2. Samuli Lappalainen, IKSY 15.22, +1.03
3. Timo Lukkari, IKSY 17.57, +3.38
4. Henri Rinta-Piirto, L-SVU 18.59, +4.40

SWV1 A 6km
Kilpailija, Seura Tulos, Ero
1. Kirsi Immonen, KVKS 12.20, 0
2. Maria Viitahalme, KVKS 14.44, +2.24

SMV1 A 6km
Kilpailija, Seura Tulos, Ero
1. Samuli Lappalainen, IKSY 12.37, 0
2. Jouko Torkell, KSPK 14.11, +1.33

Harrastesarja 6km
Kilpailija Tulos
1. Vesa-Pekka Jurvelin 12.20
2. Kirsi Immonen 12.27
3. Tanja Ignatius 13.42
4. Aliina Mäkinen 14.09
5. Karoliina Laakkonen 14.20
6. Jutta Turkka 14.34
7. Meeri Puustelli 14.53
8. Noora Reijonen 14.56
9. Riitta Kareinen 15.49
10. Terho Puttonen 17.12
11. Essi Heikkinen 17.23
12. Jarno Räsänen 17.51
13. Niklas Kuusela 18.46
14. Tarja Tihula 23.06
15. Sanna Rasimus 26.55

Eastpoint Open, 7. – 8.2.2020, LDL SM, Lieksa, Pankakoski, 
Carelian Eastpoint

Kilpailumatka 240 km
1. Ole Wingren, T-LVU 15:53:53
2. Ronny Wingren, T-LVU 16:02:37 
3. Daniel Vollsted, SHS 16:17:19
4. Mikael Sundström, T-LVU 16:34:41 
5. Mia Vehniä, T-LVU 16:48:52
6.Valentijn Beets, NLD 17:14:17 
7. Urho Ahomaa, T-LVU 17:58:21
8. Mikael Jutila, L-SVU 19:12:31 
9. Pasi Ollikainen, CE 19:17:45
10. Petri Paavonpoika, CE  23:13:18 
Anttoni Tolvi, CE DNF 
Marko Vesterinen , AVEK DNF

Ruunaa Race, 14. – 16.2.2020, MD SM, Lieksa, Pankakoski, 
Carelian Eastpoint

MD10 luokka 3 x 32 km  
Ajaja, Rotu, Seura 
 1.pv aika, 2.pv aika, 3.pv aika, Tulos, km/h
1. Kimmo Laasonen, ah, CE  
 01:30:02, 01:28:10, 01:29:22, 04:27:34, 21,53
2. Toni Ojatalo, ah, T-LVU  
 01:34:09,01:30:40, 01:31:14, 04:36:03, 20,87
3. Jussi Pietikäinen, sh, SHS 
 01:44:08,01:41:15, 01:46:21, 05:11:44, 18,48
4. Jessica Aschberg, ah, P-LVU  
 02:02:20, 02:14:31, 02:00:51, 06:17:42, 15,25
5. Krista Kanerva, sh, CE  DNS
6. Jari Snåre, ah, CE DNS
7. Pia Isomursu, -, CE DNS

MD6 luokka 3 x 32 km  
Ajaja, Rotu, Seura  
 1.pv aika, 2.pv aika, 3.pv aika, Tulos, km/h
1. Jenna Behm, ah, LKK  
 01:42:10, 01:36:39, 01:35:03, 04:53:52, 19,60 SM1
2. Tero Piilola, sh, SHS 
 01:58:08, 01:55:25, 02:06:14, 05:59:47, 16,01 SM2 SM1 
RNB1
3. Ilia Titov, ah, RUS  
 01:59:47, 01:59:35, 02:06:48, 06:06:10, 15,73
4. Jani Heikkilä, sh, AVEK 
 01:59:55, 02:07:25, 02:05:12, 06:12:32, 15,46 SM3 SM2 
RNB2
5. Heidi Pulkkinen, sh, SHS 
 02:03:20, 02:06:24, 02:04:47, 06:14:31, 15,38 SM3 RNB1
6. Kaisu Jousjärvi, ah, SHS 
 02:09:44, 02:07:55, 02:08:21, 06:26:00, 14,92
7. Kirsti Parikka, sh, SHS  
 02:20:55, 02:10:17, 02:11:36, 06:42:48, 14,30
8. Satu Rohkimainen, sh, AVEK 
 02:26:38, 02:19:25, 02:16:55, 07:02:58, 13,62
9. Sara Finell, sh, CE  
 02:25:30, 02:23:28, 02:25:46, 07:14:44, 13,25

MD4 luokka 3 x 32 km  
Ajaja, Rotu, Seura  
 1.pv aika, 2.pv aika, 3.pv aika, Tulos, km/h
1. Sanna Polso, ah, SiSuVa  
 01:46:03, 01:41:42, 01:48:56, 05:16:41, 18,19 SM1
2. Sini Honkanen, sh, SHS  
 01:49:20, 01:50:49, 01:49:02, 05:29:11, 17,50 SM2
3. Sini Paukkuri, sh, KVKS 
 01:48:59, 01:51:42, 01:54:40, 05:35:21, 17,18 SM3
4. Pauliina Mäki, sh, SHS  
 01:56:40, 01:55:44, 02:00:23, 05:52:47, 16,33
5. Maria Juhala, ah, T-LVU 
 02:04:11, 01:57:53, 01:59:42, 06:01:46, 15,92
6. Toni Miettinen, sh, SHS  
 02:30:50, 02:21:25, 02:43:24, 07:35:39, 12,64
7. Toni Lintumaa, ah, SiSuVa 
 02:50:58, 02:45:19, 02:45:52, 08:22:09, 11,47
8. Sami Pyhäjärvi, am, ALMA 
 02:42:43, 02:47:24, 03:14:26, 08:44:33, 10,98 SM1 RNB2
9. Janne Härhkönen, am, ALMA 
 02:49:11, 03:20:38, 03:11:59, 09:21:48, 10,25 SM2 RNB2
10. Juha Majalainen, am, ALMA 
 03:05:59, 03:21:44, 03:11:01, 09:38:44, 9,95 SM3 RNB3
11. Petra Pulkkanen, am, AVEK 
 03:15:30, 03:20:04, 03:20:45, 09:56:19, 9,66
12. Annamaija Riikonen, am, ALMA 
 03:17:47, 03:19:50, 03:20:37, 09:58:14, 9,63
Sami Puonti, am, ALMA 03:13:05, 03:19:29, DNF
Pekka Mertala, am, AVEK 03:19:03, DNF
Kaisa Polso, ah, SiSuVa 03:41:26, DNF
Ronja Snåre, ah, CE DNS
Reetta Majalainen, am, ALMA DNS

Nuorten luokka 1 x 33 km  
Tulos, km/h
1. Lotta Juhala, T-LVU  
3:02:43, 10,51

Lasten luokka 200 m
Inka Piilola 29 sek.    
Oliver Puonti 27 sek.    
Meeri Piilola 34 sek.
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SM-Sprint, 29.2. – 1.3.2020, Sp SM, Rautavaara, SHS

SM Sp10 2 x 15,7 km
Ajaja, Seura, Rotu Aika, km/h, kierrosajat
1. Pasi Heinonen, L-SVU, x  
 1:03;01, 29,90, 0:30:40, 0:32:21 SM1
2. Pia-Lisa Alpua, CE, x  
 1:04:47, 29,08, 0:31:47, 0:33:00 SM2
3. Vesa-Pekka Lehtomäki, KVKS, x 
 1:04:50, 29,06, 0:31:45, 0:33:05, SM3
4. Kimmo Laasonen, CE, x  
 1:09:29, 27,11, 0:33:48, 0:35:41
5. Susanna Bürkland, L-SVU, sh 
 1:13:57, 25,48, 0:35:50, 0:38:07 RNB1-SM1 
6. Jussi Pietikäinen, SHS, sh  
 1:19:07, 23,81, 0:38:54, 0:40:13 RNB1-SM2
7. Linda Hautala, SHS, sh  
 1:20:29, 23,41, 0:39:32, 0:40:57 RNB1-SM3
8. Mikko Paajanen, SHS, sh  
 1:22:02, 22,97, 0:40:13, 0:41:49
9. Sini Paukkuri, KVKS, sh  
 1:30:25, 20,84, 0:43:39, 0:46:46
10. Janne Venäläinen, SHS, sh 
 1:31:45, 20,53, 0:45:42, 0:46:03
Kirsi Puustinen, L-SVU, sh DNF, 0,00, 0:40:23, DNF

SM Sp6 2 x 10,6 km
Ajaja, Seura, Rotu Aika, km/h, kierrosajat
1. Riitta Kempe, SiSuVa, x  
 0:41:27, 30,69, 0:20:05, 0:21:22 SM1
2. Ripsa Järvi, SiSuVa, x  
 0:43:11, 29,46, 0:21:15, 0:21:56 SM2
3. Sampsa Mäki-Arvela, L-SVU, sh
 0:48:02, 26,48, 0:23:15, 0:24:47 SM3 RNB1-SM1
4. Saana Montén, SHS, sh  
 0:53:16, 23,88, 0:25:52, 0:27:24 RNB1-SM2
5. Raijo Jääskeläinen, P-LVU, sh 
 0:53:20, 23,85, 0:26:48, 0:26:32 RNB1-SM3
6. Antti Piirainen, SHS, sh  
 0:53:23, 23,83, 0:26:37, 0:26:46
7. Mervi Karmaluoto, SHS, sh  
 1:02:47, 20,26, 0:31:38, 0:31:09
8. Teemu Valkeavirta, AVEK, sh 
 1:04:04, 19,85, 0:30:48, 0:33:16
Kaisa Lehto, KSPK, sh DNS

SM Sp4 2 x 7,7 km
Ajaja, Seura, Rotu Aika, km/h, kierrosajat
1. Joonas Männikkö, KSPK, sh 
 0:31:10, 29,65, 0:16:01, 0:15:09 SM1 RNB1-SM1
2. Tanja Ignatius, UVU  
 0:32:59, 28,01, 0:16:38, 0:16:21 SM2
3. Michela Kärkkäinen, UVU, x 
 0:34:07, 27,08, 0:16:42, 0:17:25 SM3
4. Tanja Rantanen, SHS, sh  
 0:35:38, 25,93, 0:18:00, 0:17:38 RNB1-SM2
5. Vuokko Puurunen-Määttä, UVU, x 
 0:36:03, 25,63, 0:18:24, 0:17:39
6. Pia Lumme, SHS, sh  
 0:40:12, 22,99, 0:20:06, 0:20:06 RNB1-SM3
7. Anne Kiijärvi, SHS, sh  
 0:40:17, 22,94, 0:21:13, 0:19:04
8. Kaisa Mäki-Arvela, L-SVU, sh 
 0:41:58, 22,02, 0:21:30, 0:20:28
9. Sonja Purra, L-SVU, sh  
 0:43:28, 21,26, 0:22:17, 0:21:11
10. Rita Kolehmainen, SHS, sh 
 0:47:46, 19,34, 0:23:48, 0:23:58
11. Riitta Tuomaala, SHS, sam 
 1:05:30, 14,11, 0:30:31, 0:34:59 RNB2-SM1
12. Sanna-Kaisa Kiviniemi, SHS, sh 
 1:06:01, 14,00, 0:32:04, 0:33:57
13. Riku Laine, SHS, sam  
 1:06:30, 13,89, 0:31:28, 0:35:02 RNB2-SM2
14. Satu Rohkimainen, AVEK, sam 
 1:10:07, 13,18, 0:37:25, 0:32:42 RNB2-SM3
15. Jukka Pernu, SHS, sam  
 1:13:49, 12,52, 0:36:19, 0:37:30
16. Ari Tolonen, SHS, sam  
 1:14:23, 12,42, 0:38:40, 0:35:43
Ville Anttonen, L-SVU, sam DSQ IFSS 5.1
Kurt Köcher, IKSY, x DNS
Heli Moilanen, SHS, sh DNS

Sp2 2 x 5 km
Ajaja, Seura, Rotu Aika, km/h, kierrosajat
1. Jenna Kanko, POKS, x 
 0:23:50, 25,17, 0:11:53, 0:11:57
2. Tanja Rantanen, SHS, sh 
 0:28:10, 21,30, 0:13:57, 0:14:13
3. Reima Saapunki, ALMA, am 
 0:36:27, 16,46, 0:18:19, 0:18:08
4. Marko Pasanen, SHS, sh  
 0:37:11, 16,14, 0:18:04, 0:19:07
5. Leena Salonen, ALMA, am  
 0:39:42, 15,11, 0:19:02, 0:20:40 IFSS 26.1
6. Ilpo Hacklin, ALMA, am  
 0:42:07, 14,25, 0:20:17, 0:21:50
7. Terhi Valkeavirta, AVEK, sh 
 0:42:40, 14,06, 0:21:03, 0:21:37
8. Jouko Mikkonen, AVEK, am 
 0:42:53, 13,99, 0:20:53, 0:22:00 
 
Veteraanit 1 x 5 km
Ajaja, Seura, Rotu Aika, km/h
1. Anne Kiijärvi, SHS, sh 0:11:38, 25,79
2. Raisa Tanskanen, UVU 0:12:20, 24,32
3. Vesa-Pekka Lehtomäki, KVKS, x 0:12:38, 23,75
4. Susanna Bürkland, L-SVU, sh 0:14:18, 20,98
5. Pia Lumme, SHS, sh 0:14:30, 20,69
6. Reima Saapunki, ALMA, am 0:15:48, 18,99
7. Terhi Valkeavirta, AVEK, sh 0:18:41, 16,06
Kaisa Lehto, KSPK, sh DNS

Harrastehiihto 2 x 5 km
Ajaja, Seura, Rotu Aika, km/h, kierrosajat
1. Jussi Koljonen, IKSY, x 0:22:46, 26,35, 0:11:15, 0:11:31
2. Camilla Backman, SHS, sh 
 0:32:34, 18,42, 0:16:20, 0:16:14

Kuva Anna Rajasilta



Jukka-Pekka Ahonen (puheenjohtaja)
LOHJA
puh. 040 741 8309

Timo Mäkiaho (varapuheenjohtaja)
JÄMSÄ
puh. 040 5537021

Teemu Kaivola (valjakkoajo)
SUINULA
puh. 0400 883 712

Alaskanmalamuuttiyhdistys ry
puheenjohtaja@alaskanmalamuutti.net

Arktiset Vetokoirat ry
pekka.mertala@malamuutti.com 

Carelian Eastpoint ry
sipilapanu@gmail.com

Etelä-Hämeen Koirakerho ry
jennityryla@gmail.com

Hyvinkään Käyttökoirat ry
ria.hursti@hotmail.com

Hämeenlinnan kennelkerho
hanna.k.hovila@gmail.com

Hämeenlinnan Seudun 
Vesipelastuskoirat ry
vesipelastuskoirat@gmail.com

Iisalmen Seudun 
Käyttö- ja Seurakoirayhdistys ry
ruskaroihun@gmail.com

Imatran Palveluskoirayhdistys ry
sannarasimus@gmail.com

Kainuun Palveluskoirayhdistys ry
niinan.meili@gmail.com

Kemin Seura- ja 
Palveluskoirakerho ry
kurttiomaria@gmail.com

Keski-Suomen 
Palveluskoirayhdistys ry
mirakaikkonen72@gmail.com

Kukkian Haukut ry
tiedotus@kukkianhaukut.fi

Kymen Vetokoiraseura ry
hallitus@kvks.net

Kyröskosken Käyttökoirat ry
nieminen_kaisa@hotmail.com

Lahden Käyttökoira ry
mikko.kekale@hotmail.com

Lieksan Palveluskoirakerho ry
tvahakoski@gmail.com

Länsi-Suomen Valjakkourheilijat ry
pasi@powerline.fi

Oulun Palveluskoirayhdistys ry
khatrilou@gmail.com

Ounasjokilaakson Kennelkerho ry
tinuska.auer@gmail.com

Pohjois-Karjalan Käyttökoirat ry
timotermala@gmail.com

Pohjois-Karjalan Seurakoirat ry
lassi.hiltunen@gmail.com

Pohjois-Lapin Valjakkourheilijat ry
pohjoislapinvaljakkourheilijat@gmail.
com

Rovaniemen Palveluskoirakerho ry
niina.konttaniemi@vul.fi

Siilinjärven-Maaningan 
Pelastuskoirat ry
puheenjohtaja@simpek.net

Sisä-Suomen Valjakkourheilijat ry
riitta.kempe@gmail.com

Sport Riesen Klub ry
tuire.mikkonen@jippii.fi

Suomalainen Siperianhusky -seura ry
hallitus@siperianhusky.fi

Suomen Beauceron ry
sihteeri@suomenbeauceron.fi

Suomen Briard ry
lauraikonen.yhdistykset@gmail.com

vul:N jäsenseurat

Sihteeri
Niina Konttaniemi

Taloudenhoitaja
Kaisu Salminen

Lasten ja nuorten liikunta
Tanja Ignatius

Aikuis- ja harrasteliikunta
Kaisu Salminen

Kilpailu
Teemu Kaivola

Heikki Lumiaho (valjakkoajo)
KOLARI
puh. 040 960 7654

Janne Härkönen (valjakkoajo)
IMATRA
puh. 040 763 6854

Kaisu Salminen (valjakkoajo)
JÄMSÄ
puh. 045 844 4211

Talous
Timo Mäkiaho

Yhteistyökumppanit
Jukka-Pekka Ahonen

Antidopingtoiminta
Timo Mäkiaho

Eläinten hyvinvointi
Toni Miettinen

Kurinpito
Mira Kaikkonen

Niina Konttaniemi (valjakkohiihto)
ROVANIEMI
puh. 040 539 0372

Tanja Ignatius (valjakkohiihto)
HYVINKÄÄ
puh. 050 514 4886

Michela Kärkkäinen (valjakkohiihto)
SIPOO

Mira Kaikkonen (valjakkohiihto)
RUUHIMÄKI
puh. 040 727 9674

Satu Alasalmi (kesälajit)
LAUKAA

Toni Miettinen
SIRNIÖ
puh: 040 561 4187

Huippu-urheilu
Niina Konttaniemi

Tuomaritoiminta
Timo Mäkiaho

PR- ja mediatoiminta
Jukka-Pekka Ahonen

Kehittämistoiminta
Janne Härkönen

Viestintä
Jukka-Pekka Ahonen

Varsinainen tilintarkastaja
Juhani Loukusa kht ja 
Riitta Kempe

Varatilintarkastaja
Kosti Salminen ja 
kht Nexia yhteisö

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITON HALLITUS

TOIMIKUNNAT JA VASTUUHENKILÖT

Suomen Collieyhdistys ry
katja.kuosmanen@kolumbus.fi

Suomen Dobermannyhdistys ry
termagant99@gmail.com

Suomen Poliisikoirayhdistys ry

Tampereen Vetokoiraseura ry
satu.k.simila@gmail.com

Tunturi-Lapin Valjakkourheilijat ry
kennelpowerun@gmail.com

Turun Käyttökoirakerho ry
mira.kastu@gmail.com

TVA Pori ry
heidi.sarkipaju@gmail.com

Uudenmaan Vetokoiraurheilijat ry
ari.rastas@kolumbus.fi

Villähteen Agility-Urheilijat ry
Taina.latikka@gmail.com 

We Run Racing Sleddogs ry
wrrs.team@gmail.com





traildog
| luonnossa liikkuvan koiraihmisen paras ystävä* |

  koiraretkeily | valjakkourheilu 
 * VUL:n virallinen yhteistyökumppani


