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Maahantuoja: Best Friend Group Oy, puh: (017) 6811 804 tai erikoisliikkeet@hurttaco.com. Saatavilla hyvin varustetuista lemmikkieläintarvikeliikkeistä.
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toimitukselta
Viimeinen ja vaikein osio lehden tuottamisessa on tämän tekstinpätkän kirjoittaminen. Takki on tyhjä kun lehti on puserrettu jälleen kasaan käsiin saaduista raaka-aineista. Ottaisin
mielelläni pyytämättä vastaan artikkeleita, kuvia ja tekstejä.
Enemmän kanssa pärjää aina paremmin kuin vähien materi-

aalien. Lehden ilmoitusmyynti kaipaa myös reilua ryhtiliikettä
ja onneksi Heidi on luvannut tehdä tarvittavia toimenpiteitä jo
seuraavaan lehteen. Myyntityön ulkoistan mielelläni.
Lehteen olisi kiva saada esittelyitä erilaisista lajiin liittyvistä
välineistä. Ottaisiko joku tai jotkut kopin asiasta ja alkaisivat
puuhaamaan tällaisia? Ajattelin että voisi olla pyöristä, kikkareista, valjaista, kärryistä, rekimalleista, mistä vaan.. Myös kaikenlaiset tutkimukset ja tutkimusartikkelit on syytä ilmiantaa
minulle. Tutkittu tieto kiinnostaa valjakkourheiluväkeä varmasti laajemminkin.
Syksyn kisakausi alkaa yhtä aikaa tämän aviisin kanssa. Toivotan kaikille kisoihin aikoville hauskoja hetkiä. Tehdään myös
meidän maailman cupin osakilpailustamme hieno tapahtuma
ja esitellään hienot radat Suomen rajojen ulkopuolelta saapuville urheilijoille.

Niina

puheenjohtajalta
Tervehdys, arvon valjakkourheiluväki!
Liittokokouksesta on jo rapia 4 kk ja uusi hallituskin toiminut
yli 2 kk, niin se aika rientää. Kiitokset luottamuksesta pj:n tehtävään, näissä saappaissa on täytettävää minun kyvyille ihan
tarpeeksi. Yhdessä näitä asioita kuitenkin tehdään ja toimeliaan tuntuinen hallitus meillä on jälleen kasassa. Edelliselle
pj:lle Juha Romppaselle Kiitos tekemästäsi työstä, ei ollut aikanaan helppo homma aloittaa pj:n jakkaralla likipitäen pystymetsästä, mutta hyvin Sinä hommaa hoitaessa kasvoit tehtävän tasalle. Toivotan sinulle menestystä kisaurille ja kaikkeen
mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
Mikä mies minä sitten olen. Asun Jämsässä maaseudulla
Aija vaimon kanssa, meillä on 2 aikuista poikaa, vanhempi
pojista Antti ajaa koirilla kilpaa sekä omillaan että minunkin
koirilla. Toimin yrittäjänä ja talvella osana yritystoimintaa on
huskysafarit. Valjakkourheilun parissa minut useimmiten on
nähty kilpailujen järjestelyissä tai tuomarina ja harvakseltaan
myös kilpailijana. Meillä on tällä hetkellä n. 15 koiraa kisatreenissä ja loput n. 30 juoksee safareita ja välillä on tietysti pentujakin.
Tähän aikaan vuodesta, tulevan talven kisat on anottu
VUL:lta ja suurin osa myönnettykin, muutamia vielä tarkennetaan ennen hyväksymistä. Merkittävin huomio kilpailuanomuksissa oli, ettei yksikään seura anonut hiihtoluokkien SMkilpailuita. Toivottavasti tämäkin järjestäjä löytyy, jotta SMarvot olisivat jaossa tulevana talvena myös hiihtoluokissa.
Ilmeisesti muutama Etelä-Suomen huono lumitalvi on vähentänyt halukkuutta järjestää kisoja yleensäkin eteläisessä Suomessa. Itse uskon vielä lumitalviin etelässäkin, mutta kisapaikoiksi olisi hyvä etsiä sellaiset joissa ei paljoa lunta tarvita eli
pohjat on kunnossa valmiiksi. Rautavaaralla varmasti voisi järjestää useampikin seura kisoja, onhan siellä uria parannettu
myös liiton rahalla.
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Kevään ja kesän aikana olen ilokseni havainnut järjestetyn
useita treeniviikonloppuja joissa on ollut erilaisia ohjaajia ja
teemoja. Näiden järjestämisessä toivoisin niiden olevan jonkun seuran toimintaa, jolloin ne olisi myös VUL:n alaista toimintaa. Tällä asialla on iso merkitys, kun opetusministeriölle
(OPM) tehdään toiminta-avustusta.
Kuluva vuosi on nuorten teemavuosi ja seuroja kannustetaan järjestämään ja kehittämään nuorten toimintaa. Lisäksi
toivoisin, että kaikissa tulevan kauden kilpailuissa järjestettäisiin nuorten ja lasten kilpailuluokkia.
Mikäli vielä et ole aloittanut, niin nyt on korkea aika aloittaa koirien treenaaminen tulevaa kautta varten. Kuten monet
on joutuneet huomaamaan, haastavissa olosuhteissa vaaditaan
luovuutta, jotta koirien ja omatkin treenit saadaan tehtyä. Silti
- aina on paras keli treenata!

- Timo -
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valjakkourheilun lajilisenssi
vakuutuskausi 1.9.2017 – 31.8.2018

Lajilisenssi

4. IFSS:n kansainvälinen DID-lisenssi. DIDnumero on Kansainvälisen liiton (IFSS:n) vaatima ”Ajajan tunnistusnumero – Driver Identification Number (DID)” eli kansainvälinen kilpailulisenssi. DID-numeroa tarvitaan mikäli kilpailija aikoo osallistua IFSS:n EM- ja MM-kilpailuihin. DID-lisenssin saa rekisteröitymällä sivulla
lisenssi.sportti.fi ja maksaa DID-lisenssi sieltä
saadulla laskulla. Lisenssin maksusta ei tule erikseen ilmoitusta, vaan siitä kannattaa kysellä. 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. DIDnumeron kerran saadessanne, numero on jatkossa
sama. DID-lisenssejä hoitaa VUL:issa kaisu.salminenvul.fi

Lajilisenssin kaudelle 2017-2018 voi lunastaa maksupäivästä alkaen VUL:n jäsenseuraan kuuluva henkilö.
Lajilisenssi sisältää vuoden voimassa olevan urheiluvakuutuksen VUL:n jäsenseuraan kuuluville ja VULlehden vuosikerran (3 numeroa) 2017-2018. Lajilisenssivaihtoehtoja on neljä, joista jokainen voi valita
itselleen sopivan vaihtoehdon:
1. Kilpailulisenssi vaaditaan jokaiselta kilpailijalta,
joka osallistuu Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto
ry:n toimesta järjestettyihin kilpailuihin. Poikkeuksen muodostavat ainoastaan koirajuoksu- ja harrastussarjat, joissa lajilisenssi ei ole pakollinen kansallisissa kilpailuissa (VUL kansalliset säännöt). Koirajuoksu- ja harrastussarjoissakin kilpailijalla on kuitenkin oltava maksettuna kilpailukohtainen vakuutus
voidakseen osallistua kilpailuun. Kilpailunjärjestäjä
vastaa kilpailukohtaisesta vakuutuksesta kun kilpailija ilmoittaa asian ilmoittautuessaan kilpailuun.

Huom! Kilpailukohtaisen vakuutuksen voi lunastaa vain kilpailun järjestäjä. Kilpailun järjestäjän
tulee maksaa kilpailukohtainen vakuutus ennen kilpailun alkua. Lisätietoja kilpailukohtaiseen vakuutukseen liittyen löytyy materiaalisalkun lomakkeelta. Lisenssin voi hankkia kahdella tavalla:

2. Harrastajalisenssi antaa vuoden vakuutusturvan
urheilijoille, jotka harrastavat valjakkourheilua säännöllisesti, mutta eivät kilpaile aktiivisesti. Harrastuslisenssillä saa kilpailla yhden kansallisen tason kilpailun tai SM-kilpailun, mutta ei kansainvälisiä kilpailuja (esim. MM, EM, SOC tai World-cup).

Ongelmatapauksissa ole hyvä ja ota yhteyttä liiton
toimistoon, puh. 040 539 0372.
ULKOMAILLA KILPAILEVAT: Liiton toimistosta
saa pyydettäessä todistuksen lisenssistä ulkomaista kilpailua varten. Ota ajoissa selvää vaaditaanko todistus lisenssistä ja pyydä sen jälkeen
todistus toimistosta.

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

Verkkomaksu
1.Ensin siirry palveluun ja täytä henkilötiedot
ohjeiden mukaisesti.

Lajilisenssivaihtoehdot ja
niiden hinnat

Kilpailulisenssi

Harrastaja-lisenssi

Lisenssi + vakuutus
+Valjakkourheilu-lehti

64 euroa

46 euroa

Kilpailukohtainen
vakuutus

2. Lisenssitiedot Tarkista henkilötietosi ja valitse
sinulle soveltuva lisenssi, vakuutus sekä lisenssiseurasi. VUL:n jäsenseuran jäsenmaksu on oltava
maksettuna ennen lisenssin myöntämistä.
3. Hyväksyminen Tarkista valitsemasi lisenssin tiedot ja tutustu tuoteselosteeseen ja vakuutusehtoihin.
Vakuutusehdot on hyväksyttävä ennen kuin siirryt
kohtaan ”Maksaminen”.

Suomen Valjakkourheilijoiden
lisenssivakuutus LähiTapiolassa
Vahingon tapahduttua olkaa suoraan yhteydessä
vakuutusyhtiö LähiTapiolaan.
Vakuutuslaji: yksityistapaturmavakuutus
Vakuutusmuoto: ryhmätapaturmavakuutus
Vakuutusnumero: 353-3842680-5
Vakuutuskausi: 1.9.2017-31.8.2018
Tapiolan urheiluvakuutukseen sovelletaan yksityistapaturmavakuutuksen ehtoja. Valjakkourheiluliiton
kaikki lajit ovat vakuutuksen piirissä.
Vakuutus on voimassa urheilutoiminnassa, kilpailuissa ja harjoituksissa sekä näihin välittömästi liittyvien matkojen aikana kaikkialla maailmassa. Vakuutuksesta ei korvata fysikaalista hoitoa eikä niihin liittyviä matkakuluja. Vakuutus ei ole voimassa ammattiurheilussa. Vakuutus ei jatku yksittäisen vakuutetun
osalta hänen täytettyään 70 vuotta. Vakuutus on voimassa vakuutuksenottajan järjestämien 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
LähiTapiolan nettisivuilta.

ALLE 20-vuotiaan Lisenssi
+vakuutus+ Valjakkourheilu-lehti 46 euroa
Lisenssi + Valjakkourheilu-lehti,
ei vakuutusta

40 euroa

22 euroa

Kilpailukohtainen vakuutus			
IFSS:n kansainvälinen
DID-lisenssi

10 euroa

30 euroa
Vakuutuksen osuus lajilisenssistä on 23,78 €.
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IFSS:n
DID -ajajanumero 2017-2018

VUL:n lisenssien osto siirtyy
Suomisport -palveluun!!

Kaudesta 2017-2018 alkaen IFSS on muuttanut DID-lisenssikäytäntöä. Maksu on edelleen sama ja samaten www.vul.fi
sivulla olevat maksuohjeet. Muutos tulee lisenssinumeroihin,
jotka jatkossa vaihtuvat uuden lisenssikauden alussa. Eli systeemi, jossa urheilijalla on sama DID-lisenssi koko ajan käytössä, poistuu. Lisenssinumeron antaa jatkossa IFSS, ei VUL.

Kaikki VUL:n lisenssien myynti siirtyy tulevan kauden alusta
1.9.2017 uuteen Suomisport -palveluun. Kaikkien urheilijoidemme tulee rekisteröityä Suomisport -palvelun käyttäjiksi.
Alaikäisten kohdalla huoltajan tulee tehdä rekisteröityminen ja
liittää alaikäinen lapsi oman profiilinsa alle lisenssin ostamista
varten. Palveluun voi rekisteröityä jo nyt ennakkoon, mutta
huomioithan että lisenssin ostaminen on mahdollista vasta
kauden alusta. Myös kaikkia tuomareita pyydetään rekisteröitymään palveluun.

VUL:n lisenssien osto siirtyy Suomisport -palveluun!!
Kaikki VUL:n lisenssien myynti siirtyy tulevan kauden alusta
1.9.2017 uuteen Suomisport -palveluun. Kaikkien urheilijoidemme tulee rekisteröityä Suomisport -palvelun käyttäjiksi.
Alaikäisten kohdalla huoltajan tulee tehdä rekisteröityminen ja
liittää alaikäinen lapsi oman profiilinsa alle lisenssin ostamista
varten. Palveluun voi rekisteröityä jo nyt ennakkoon, mutta
huomioithan että lisenssin ostaminen on mahdollista vasta
kauden alusta. Myös kaikkia tuomareita pyydetään rekisteröitymään palveluun.
Syötä joko sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi johon
voit ottaa vastaan tekstiviestejä ja paina Lähetä minulle kirjautumislinkki -nappia. Saat puhelimeesi tai sähköpostiisi linkin
tai kirjautumissalasanan palveluun ja pääset syöttämään tarvittavat tiedot järjestelmään.
Lisenssin ostamisessa lisenssi ja vakuutus myydään erikseen. Valitse palvelusta oikea lisenssi ja tarvittaessa vakuutus
ja siirry ohjeiden mukaan maksamaan.

Syötä joko sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi johon
voit ottaa vastaan tekstiviestejä ja paina Lähetä minulle kirjautumislinkki -nappia. Saat puhelimeesi tai
sähköpostiisi linkin tai kirjautumissalasanan palveluun ja pääset syöttämään
tarvittavat tiedot järjestelmään.
Lisenssin ostamisessa lisenssi
ja vakuutus myydään erikseen.
Valitse palvelusta oikea lisenssi
ja tarvittaessa vakuutus ja siirry
ohjeiden mukaan maksamaan.

WADA:n antidopingsäännöt koirille
Koirien antidoping sääntö seuraa WADAn koodia - siis samaa mitä
tulee jokaisen urheilijan itse noudattaa.
Ihmisten lääkitykseen on vaan paljon paremmin ohjeita ja erivapauskäytäntö on hyvin ohjeistettu ja tietoa löytyy kattavasti. Ihmisille
on listaukset sallituista ja kielletyistä lääkkeistä saatavilla kirjasina,
SUEK:n nettisivuilla ja WADA:n nettisivuilla.

Vaan ne koirat!
Jotta asiaan sekoitettaisiin vielä omat mausteensa: osa koiraurheilusta on myös kenneltoimintaa ja mukaan tulee Suomen kennelliiton
antidopingmääräykset. Lisäksi, jos urheilija kilpailee ulkomailla, on
myös noudatettava kohdemaan (sen maan, jossa kilpailu järjestetään) antidopingmääräyksiä. mm. Ruotsissa on paljon WADA:n koodia tiukemmat antidopingmääräykset koirien osalta.
Suomen Kennelliitto on laatinut OMAAN toimintaansa varoaika-listauksen. Se on yleensä saatavilla kaikilla eläinlääkäriasemilla. Kuitenkin
valjakkourheilussa tulee kilpailijoiden muistaa, että ko. varoajat ovat
Kennelliiton varoaikoja lääkityksille. Ne eivät ole suoraan WADA koodin mukaisia vaan voidaan pitää suuntaa-antavina.
Harmillista on myös, että eläinlääkärit eivät tunne yleensä valjakkourheilua eivätkä myöskään valjakkourheilun koirien antidoping määräyksiä. Hoitavan lääkärin tulisi arvioida, milloin lääke olisi kokonaan
eliminoitunut koiran elimistöstä, kun IFSS:n antidopingohjeessa
WADAn mukaisesti on koirille nollatoleranssi. Nyt on tosin päätetty
antibiooteille raja-arvo, jonka alle olevaa pitoisuutta ei katsoja löydökseksi. Muille kaikille on nollatoleranssi. Analytiikka pystyy määrittämään äärimmäisen pieniäkin pitoisuuksia (alle 0,5 nanogrammaa)
kiellettyjä aineita.
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Kilpailija on vastuussa koirastaan.
IFSS ei julkaise listausta lääkitysten varoajoista. Listaus sallituista
lääkeaineista on olemassa. Koirien lääkitsemisessä kannattaa aina
kilpakoiralle pyytää aina eläinlääkärin täyttämään eläinlääkintälomake, joka on saatavilla IFSS:n sekä VUL:n nettisivuilta. Ko. lomakkeita
ei yleensä ole saatavilla eläinlääkäriltä, joten se kannattaa olla mukana jo mennessä (toki myös sen voi saada tulostettua eläinlääkäriaseman päätteeltä) Eläinlääkintälomakkeella voi osoittaa milloin koira
on saanut lääkitystä ja voi saada positiivisen löydöksen sattuessa
osoitettua esim. lääkkeen hitaan eliminaation. Eläinlääkintälomake
ei kuitenkaan tuo suojaa, siihen että analyysissä löydetty lääkeaine
ei tuottaisi kilpailijalle rangaistusta.

Milloin sitten koira takaisin kisaamaan?
Kannattaa neuvotella hoitavan eläinlääkärin kanssa. Hän tuntee
lääkkeen farmakokinetiikkaa ja eläinlääkärin pitäisi osasta arvioida,
milloin lääke olisi kokonaan poistunut koiran elimistöstä. Tuohon
eliminaatioon vaikuttaa jonkin verran rotu, koiratyyppi, lihasmassan sekä rasvakudoksen määrää ja aineenvaihdunta, joten arviointi
ei ole yksinkertaista. Kennelliiton ohjeellisia varoaikoja voi katsoa,
mutta se varoaika tulee olla RIITTÄVÄN pitkä. Ei kannata suoraan
käyttää ko. varoaikoja vaan laskea päälle kunnon turvamarginaali.
Myös eläinsuojelullisista syistä koiralla on oltava riittävä aika toipumiseen sairaudesta tai vammasta - eikä toipilas kuulu kilpailuihin.
Aija Mäkiaho ADO
IFSS:n antidopingtoimikunnan jäsen
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Valtion myöntämä tuki järjestöille
– toiminnanjohtajien aamukahvit
Olympiakomitealla 24.8.2017
Varapuheenjohtaja Jukka-Pekka Ahonen oli edustamassa liittoa
Olympiakomitean järjestämässä aamutilaisuudessa. Aiheena oli
valtion myöntämä tuki järjestöille. Alla muistiinpanot tapahtumasta:  
*Toiminnanjohtajien aamukahvit*
*Olympiakomitea*
*24.8.2017, Radiokatu 20*  
Muistiinpanot:  
Tilaisuuden alussa pidettiin hiljainen hetki Pertti Alajan muistolle.  
Lajiliitoille ja muille liikuntajärjestöille on kesäkuussa lähetetty kysely koskien liittojen mittaristoja ja valtionavustuksia. Kysely on vielä
avoin, ja se pyydettiin täyttämään, mikäli näin ei ole vielä tehty. Kristiina Jakobsson kertoi, että koululiikuntaliitto ja salibandyliitto ovat
mukana vaikuttajaryhmässä, jonka kautta voi myös välittää palautetta mittaristoa ja kyselyä koskien.  
Kysely on jatkossa tarkoitus kerätä joka neljäs vuosi tarkalla tasolla
(nykyinen kysely) ja siksi on tärkeää että mahdollisimman moni vastaa; seuraava kyselykierros vasta 2021.  
Kyselyssä on kaksi osiota; toiminnan laatu ja laajuus.
  
Toiminnan laajuus:
Tämän hetkisen vastausten valossa kyselyyn sisällytettävät kysymykset ovat kehittymässä VUL:n kannalta mieluisaan suuntaan;
piiritasoja ja iltapäiväkerhotoimintaa koskevia kysymyksiä esitetään
poistettavaksi.  
Kristiina Jakobsson koululiikuntaliitosta esitteli problematiikkaa jäsenmäärien laskennassa. Heidän toimintansa piirissä ovat kaikki
koululaiset, mutta nämä eivät kuitenkaan ole jäseniä. Tavallaan meillä on samantyyppinen tilanne, eli harrastajia varsinkin koirajuoksussa taitaa olla paljonkin, mutta me voimme luotettavasti tilastoida vain
lisenssiurheilijoita.  
Toiminnan laatu:
Kyselylomakkeelta ollaan poistamassa neljän vuoden tavoitetilaa
koskevaa kysymystä, johon emme osaisi vastata. Liitto tarvitsee
strategian ja pitkän aikavälin tahtotilan!  
Yleistä keskustelua aiheesta:
Voimalajiliiton edustaja kommentoi, että pienten lajien osalta on tyypillinen kehityssuunta, että henkilöjäsenet ovat suoraan liiton jäseniä, ilman että välissä on edes seura-, saati piiritasoa.  
Kommenteissa käsiteltiin paljon samojen tietojen päällekkäistä toimittamista, esim. Toimintakertomus vs. kyselyt. Esittelijät totesivat
että tietojen yhdistäminen on heidänkin toiveissaan.
Toisaalta kommenteissa arvuuteltiin että miten vastauksia tulkitaan
avustuksen suuruutta määritellessä; strategisien mittareiden ja niiden saavuttamisen osalta esimeriksi on ongelmallista, jos tavoitteiden saavuttaminen vaikuttaa tukeen; se ohjaa liittoja asettamaan
matalia tavotteita, saavuttamisen varmistamiseksi. Tämä ei ole kehitä liittoja ja lajeja suotuisalla tavalla.  
Arvokilpailumenestys ei ole tällä hetkellä osa kyselyä. VUL:n kannalta se olisi suotava kysymys. Sen lisäämistä on esittänyt jääkiekkoliitto. Tässä on merkittävää, että vain olympialajien osalta seurataan
KV-menestystä.  
Yhteistyö kuntien kanssa vaikuttaa kasvattavan merkitystä. Tässä
voisi olla ideaa; VUL voisi pyrkiä strategiseen yhteistyöhön sopivan
kunnan kanssa (Lieksa?).  
Eettisten kysymysten merkitys on myös kasvussa. Antidoping on
saman kolikon fyysinen puoli. Jatkossa panostus eettiseen työhön

on peruste, jolla voi saada suurempaa tukea. Yhdenvertaisuus on
tärkeä avainsana. Miten otamme tämän huomioon VUL:ssa? Voimmeko esim. kehittää paralajia valjakkourheilun alaisuudessa?  
Hakemusta jne. kirjoitettaessa kannatta kerrata liikuntalakia. Se on
perusteena kaikille tarkemman tason ohjeistukselle. OKM:n toiminta
perustuu näiltä osin liikuntalakiin.  
Muiden kuin lajiliittojen (joihin VUL kuuluu eli joiden status on Muu
liikuntaa edistävä järjestö) osalta KV menestys ei kuulu mittareihin.
Meidän pitäisi pyrkiä muuttamaan tätä. Olemme tuottaneet kuitenkin
edellisen vuoden aikana parikymmentä prosenttia MM-kultamitaleista: https://www.urheilututkimukset.fi/web/menestysseuranta/  
Meidän kannaltamme on kuitenkin hyvä, että lain näkökulmasta
kaikki liikunta- ja urheilujärjestöt ovat saman säätelyn piirissä. Käytännössä ministeriön tulkinta on kuitenkin sellainen, että liikuntaa
edistävät järjestöt eivät lähtökohtaisesti ole kilpailuorientoituneita.
Olisi tämänkin kannalta hienoa saada valjakkourheilu edustetuksi
olympialaisiin - se tarkoittaisi myös että VUL olisi täysverinen lajiliitto.  
Tällä hetkellä kuntoliikunta on fokuksessa, ja huippu-urheilu ei. Meidän etumme mukaista olisi pyrkiä muuttamaan tätä.  
Avustusten hakemisen vuosikelloa pyritään muuttamaan niin, että
liittojen vuosikokoukset pidettäisiin lokakuussa, jotta hakemukset
saataisiin sisään marraskuussa, jotta ne voitaisiin käsitellä joulukuussa, jotta tuet voitaisiin maksaa jo tammikuussa.  
Lisenssijärjestelmiä on kehitettävä niin, että jäsenmäärä voidaan
luotettavasti raportoida milloin vain. Jatkossa avainlukujen epäluotettavuus, tai toimittaminen myöhässä, ovat perusteita alentaa valtionavustusta.
Kehityssuuntana on että mittareiden määrää vähennetään ja autonomiaa lisätään. Vastaavasti kerättävää tietoa yksinkertaistetaan
ja automatisoidaan, joko kokonaan tai osittain. Liittynee kansallisen liikuntafoorumin urheilun tiedolla johtamisen hankkeeseen,
jonka tavoitteena on tuottaa valtiojohdolle liki reaaliaikainen näkymä
kansakunnan liikunta- ja urheilukenttään. Tässä on meille mahdollisuus; pienenä liittona meidän on kevyempi siirtyä uusiin teknisiin
järjestelmiin.  
Haku pyydetään suorittamaan sähköisen palvelun kautta. Takaraja
on 3.11. hakulomakkeen osalta, ja 8.12. liitteiden osalta. Huomioitavaa, että kaikki kysymykset eivät ole avustuksen laajuuden kriteereitä.  
Yhteisenä visiona on että Suomi on Maailman liikkuvin kansakunta.
Mitä enemmän voimme tuottaa dataa tämän tueksi, sitä paremmat
ovat mahdollisuutemme kasvattaa valtiontukeamme. Investointi tietojärjestelmään kantanee hyvin osinkoa.  
Kansalliseen vaikuttavuuteen vaikuttaa myös osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja lainsäädäntöön. Esim. Tieliikennelain
muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi kykyymme järjestää valjakkokisoja. Toisaalta jokamiehenoikeudet ovat meille tärkeä aspekti.
Aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun, lausuntojen tuottaminen lainsäädännön tueksi, ja sen tuominen esille toimintakertomuksessa ovat vaikuttavia asioita.  
Hannu Tolonen (ylitarkastaja) kertoi että kansallista liikuntatutkimusta ei ole tämän hetken suunnitelmissa uusia.  
Virallisen tilaisuuden päätteeksi kävin keskustelemassa Hannun
kanssa. Hän myönsi että tämä on harmillista, huomioonottaen kuinka merkittävä osuus kansallisesta MM-mitalipotista tulee meidän
kauttamme. On mielestäni merkittävää, että ylitarkastaja otti asian
itse puheeksi; tilanteemme siis tunnetaan.
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Ajankohtaisia pikku-uutisia

Sulanmaan lajien
MM-kilpailut Puola 2017

INFOA
URHEILIJOILLE!!

Sulanmaan lajien MM-kilpailut järjestetään tänä vuonna
Szamotuly-Kozlessa, Puolassa. Ajankohta kilpailulle on
23. – 26.11.2017. Edustusoikeus on B-maajoukkueeseen
valituilla urheilijoilla ja mikäli haluaa vielä antaa näyttöjä maajoukkuepaikkaa varten, niin SM-kilpailut ovat näyttökilpailut.
A-maajoukkue valitaan SM-kilpailujen jälkeen. Kaikkia, jotka
suunnittelevat lähtöä Puolaan, pyydetään ennakkoilmoittamaan lähtöaikeensa kilpailutoimikunnalle 30.9. mennessä
osoitteeseen kilpailutoimikunta (at) vul.fi

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry on avannut internetsivuilleen uuden Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen. Sen
avulla urheilijat ja heidän tukijoukkonsa voivat helposti oppia
uutta ja varmistaa tietonsa antidopingasioista.
Verkkokoulutuksen sisältö perustuu antidopingsäännöstöihin.
Verkkokoulutus mahdollistaa paikkaan ja aikaan sitomattoman
antidopingkoulutuksen, koska jokaisella urheilijalla on oikeus
saada antidopingtietoa ja -koulutusta. Puhtaan urheilun ja reilun pelin edistäminen on myös jokaisen toimijan velvollisuus.
Puhtaasti paras -verkkokoulutukseen kuuluu seitsemän moduulia, joissa on tietoa antidopingasioista. Kunkin moduulin
suorittamiseen kuluu 3-4 minuuttia. Moduuleissa on videoita
ja harjoituksia. Kun urheilija on suorittanut kaikki moduulit,
hän saa koulutuksesta sähköpostitse diplomin. (HUOM!! Säilytä tämä diplomi!!)
Lajiliitot ja oppilaitokset pystyvät käyttämään verkkokoulutusta itsenäisesti omissa urheilija- ja valmentajakoulutuksissaan.
Se tukee ja täydentää jo olemassa olevia koulutusmalleja eikä
ole tarkoitettu korvaamaan perinteisiä koulutustapoja. Verkkokoulutuksen avulla pystytään esimerkiksi varmistamaan
kisoihin lähtevän joukkueen tietämys antidopingasioista tai
sitä voidaan käyttää osana valmentajakoulutusta.
Linkki verkkokoulutukseen löytyy nettisivuilta.

IFSS:n
sääntöpäivitys 6/2017
IFSS:n kilpailusäännöt on päivitetty 28.6.2017. Päivitetyt
säännöt löytyvät VUL-netin kilpailutoimintaosiosta ja ne tulevat voimaan uuden kilpailukauden alusta 1.9.2017 alkaen.

VUL:n kurinpitotoimikunta
perustettu
Valjakkourheilijoiden liitto on perustanut kurinpitotoimikunnan. Toimikunnan tehtävänä on toimia keskitettynä yhteyspisteenä kurinpidollisissa asioissa. Toimikunta noudattaa
toiminnassaan liiton toimintasääntöjä ja kurinpitomääräyksiä
sekä Urheilun oikeusturvalautakunnan suosituksia ja ennakkotapauksia.
Toimikuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi kaksi jäsentä,
joista toinen edustaa tuomaritoimintaa. Toimikunta pyytää
tarvittaessa lausuntoja muilta toimikunnilta tai tarpeelliseksi
kokemiltaan tahoilta.
Kurinpitotoimikunnan käsittelyn piirissä ovat kaikki liiton tapahtumat, luottamus- ja toimihenkilöt, jäsenet, sekä viimeksimainittujen henkilöjäsenet sikäli kun he osallistuvat liiton
toimintaan.
Toimikunnan vastuulla on vastaanottaa valitukset jotka on
toimitettu kirjallisena (sähköpostitse) osoitteeseen toimisto@
vul.fi, perehtyä tapauksiin, huolehtia osapuolten oikeusturvasta, vireilletuloilmoituksista sekä kuulemisista, ja laatia näiden
perusteella hallitukselle kurinpitosuositus.
Päätökset julkaistaan liiton verkkosivuilla. Kurinpitotoimenpiteen kohteella on halutessaan mahdollisuus hakea oikaisua
Urheilun oikeusturvalautakunnalta.
Kurinpitotoimikunta ei kommentoi käsittelyssä olevia yksittäistapauksia. Lisätietoja toimikunnan toiminnasta yleisesti
antaa toimikunnan puheenjohtaja ja liiton varapuheenjohtaja
Jukka-Pekka Ahonen, 0407418309 / varapuheenjohtaja (at)
vul.fi
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Kaudella 2017-2018 verkkokurssin suorittaminen on suositeltavaa maajoukkueurheilijoille ja toki myös kaikille kilpailuihin osallistuville. 1.9.2018 alkavalla kaudella kurssin
suorittaminen on pakollista maajoukkuepaikan saamiseksi.
Tutustukaa siis kurssiin ja suoritettuanne sen, tallentakaa
diplomi talteen myöhempää käyttöä varten.

Viestinnän
kehittämishanke
Osana VUL:n viestinnän kehittämishanketta toteutetaan kysely, johon toivotaan mahdollisimman monen harrastajan vastausta. Aikaa vastaamiseen on 30.9. saakka.
Liitto on käynnistämässä viestinnän kehittämishankkeen.
Suunnitelma laaditaan 2017 loppuun mennessä, ja se toteutetaan 2018-2019 aikana. Suunnitelman tavoitteiden asettamiseksi suoritamme kyselyn jäsenistölle.  
Kyselyyn vastaaminen kestää muutaman minuutin. Se on
jaettu kolmeen osa-alueeseen: vastaajan demografiset tiedot
(ikä, asuinpaikkakunta ja niin edelleen), vastaajan lajitausta
erityisesti kilpailun näkökulmasta, sekä viestintää koskevat
kokemukset ja toiveet.  
Kysely on avoinna syyskuun loppuun asti. Vastaukset käsitellään nimettöminä. Vastauksia voidaan käyttää myös liiton
muussa kehittämistoiminnassa.  
Kyselyyn pääset liiton kotisivuilta.
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VUL:N B-MAAJOUKKUE
kaudelle 2017-2018
Hallitus nimeää B-maajoukkueen rungon edellisen kauden näyttöjen
(KV ja SM) perusteella. Näillä urheilijoilla on oikeus osallistua EM- ja
MM-kilpailuihin, jos maakiintiöt sen sallivat. A-maajoukkue valitaan
myöhemmin ennen arvokilpailuja kauden näyttöjen (katsastus ja
SM) perusteella. Näytöt tulee antaa siinä luokassa, johon on pyrkimässä arvokilpailuihin.
Sulanmaan lajit:
Kiiski Petri
Jurvelin Vesa-Pekka
Nissinen Samuli
Turkka Tuukka
Hernelahti Miika
Rastas Ari
Köcher Patrik
Punavaara Marko
Mäkiaho Antti
Lojamo Teemu
Lehtomäki Vesa-Pekka
Halme Ville
Nivala Maija
Mansikkasalo-Jurvelin Kati
Viitahalme Maria
Ignatius Tanja
Kaipiainen Hanna
Lappi Henna
Kreivi Jenni
Kempe Riitta
Milojkovic Katariina
Pitkänen Jaakko (RNB)
Bürkland Erkki (RNB)
Lipponen Jonna (juniori)
Mäkinen Eemeli (juniori)

Niihin arvokilpailuluokkiin, joissa ei ole SM-arvoa, näytöt tulee antaa
SM-kilpailuissa aikuisten SM-luokassa tai junioreiden kyseisen luokan kansallisessa sarjassa ja saavutettuja tuloksia verrataan kansalliseen/kansainväliseen tasoon. Valinnat maajoukkueeseen tehdään
näiden tulosten sekä edellisen kauden näyttöjen (kansalliset/kv)
pohjalta.

Mäkinen Aliina (juniori)
Halme Jade (juniori)
Saapunki Mirka (juniori)
Lipponen Jasmin (juniori)
Mäkinen Tero (veteraani)
Elomäki Mika (veteraani)
Mäkisalo Jouni (veteraani)
Viitahalme Maria (veteraani)
Lipponen Sanna (vetraani)
Vehkoja Camilla (veteraani)
Hiihtolajit:
Jurvelin Vesa-Pekka
Notko Tuomas
Lojamo Teemu
Rastas Ari
Laaksonen Matti
Nivala Maija
Viitahalme Maria
Mansikkasalo-Jurvelin Kati
Tiiperi Marika
Loukkola Saara

Valjakkoajo:
Mäkiaho Antti
Lehtomäki Vesa-Pekka
Halme Ville
Heinonen Pasi
Laasonen Kimmo
Pietikäinen Jussi
Wingren Ronny
Niemi Raine
Hakala Tiina
Forsblom Niina
Kääriäinen Laura
Kiijärvi Anne
Parikka Anu
Pitkänen Jaakko (RNB)
Männikkö Joonas (RNB)
Mäkiaho Timo (RNB)
Bürkland Susanna (RNB)
Kääriäinen Laura (RNB)
Kiijärvi Anne (RNB)

Sääskilahti Jorma (veteraani)
Torkell Jouko (veteraani)
Hiltunen Lassi (veteraani)
Hannu Heinämaa
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Uusien hallituslaisten

pikagallup
Vuokko Puurunen
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
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33 vuotta ja ensihoitaja.
Oulussa, laitakaupungilla.
- Tällä hetkellä dobermanni uros Viski sekä lyhytkarvainen saksanseisoja narttu Siro. Sulanmaanlajit, canicross, yhden koiran kärry sekä koirapyöräily. Siron kanssa metsästyshommia siinä määrin, kuin ehtii.
- Aiempien koirieni kanssa satunnaista koirahiihtelyä pikkutytöstä lähtien. Noin 6 vuotta sitten aloittelin Viskin kanssa vetohommia enenemissä määrin, siitä lähtien ympäri vuoden on kuulunut harrastukseen. Kisailtu on harrastemielessä
canicrossissa useampana vuonna. Siro valikoitui taloon haaveena kisakoira sulanmaanlajeihin.
Tavoitteena on kokeilla mennä niin pitkälle kuin
omat rahkeet riittää. Sulanmaanlajit edelleen pääpainona.
- Ei ole vielä juuri ehtinyt kertymään.
- Toivoisin omalta osaltani olla viemässä valjakkourheilua laajemmin ihmisten tietouteen,
nimenomaan urheilulajina. Kuitenkin siten, että
pystyttäisiin lajin harrastajille luomaan kuva positiivisesta ja innostavasta valjakkourheiluväestä,
jonka toimintaan ja tapahtumiin uudet ovat tervetulleita iästä tai harrastustaustasta riippumatta.
- Useilla on varmasti paljon ajatuksia ja kehitysideoita lajiin liittyen. Tuokaa julki niitä ja tehkää
esityksiä. Laaja yhteistyö on ainoa keino kehittää
lajia haluamaamme suuntaan.

1.
2.
3.
4.
5.

Ikä ja ammatti?
Missä asut?
Koirat ja koiraharrastukset?
Valjakkourheiluhistoria?
Aiemmat luottamustehtävät
koirarintamalla?
6. Kiinnostuksen kohteet/mitä haluat
kehittää uudessa hallituksessa?
7. Muita terveisiä lehden lukijoille?
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Heidi Hyvärinen

Heidi Ahlfors
1.
2.
3.

4.
5.
6.

38- vuotias maalari/ metsäkoneenkuljettaja
Asun Vihdin kirkonkylässä
Siperianhuskyja on tällä hetkellä 6, alaskalaisia 1
ja 1 rotikka, koko perheen voimin harrastamme
valjakkourheilua lähes joka muodossa, tavoitteena kilpailla ensi kaudella kun junnut kasvavat.
Rotikka vanhuksen kanssa vielä tottistellaan.
Ensimmäinen husky tuli elämääni vuonna 2005,
siitä se ajatus sitten lähti... kunnon kilpaurille en
ole koskaan päässyt/ uskaltanut.
Aikaisempia koirapuolen luottamustehtäviä ei ole.
8 lapsen äitinä (kauhistuneille tiedoksi, 4 omaa
poikaa loput siipan mukana tulleita ), lasten
ja nuorten liikkuminen ja hyvinvointi on lähellä
sydäntä. Haluan tukea, kannustaa ja auttaa lajin

7.

pariin sekä kilpaurille. Mielessä on monia kehitysehdotuksia, niistä ehkä tarkemmin
jossakin vaiheessa.
Lukijoille haluan toivottaa hyvää kesää!

Janne Härkönen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

27 vuotta, yrittäjä
Imatralla
7 alaskanmalamuuttia ja 1 saksanpaimenkoira.
Koiraharrastuksena on kaikenlaiset vetolajit
Ensimmäinen koirajuoksukilpailuni oli v.2005
junioriluokassa. Nyt viime vuosina harrastanut
erittäin aktiivista kilpauraa
Olen Alaskanmalamuuttiyhdistyksen koe- ja
kilpatiimin jäsen
Haluan viedä lajia tunnetummaksi Suomessa
Minua voi rohkeasti lähestyä kaikissa asioissa.
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Jukka-Pekka Ahonen
1.
2.
3.

4.

5.

37-vuotias tietotekniikkakonsultti, tällä hetkellä
projektipäällikön
tehtävissä.
Asun Lohjalla.
Tällä hetkellä tarhassa on kuusi kilpakoiraa, yksi
vanhempi veteraani
kouluttamassa nuorempia sekä yksi maskotti. Kilpailen kärry- ja
valjakkoluokissa. Tähän asti olemme keskittyneet
sprinttimatkoihin, mutta
nyt tähtäimessä on MD. Ja kyllähän minä
canicrossikisoissakin olen usein
mukana, vain joitakin (kymmeniä minuutteja
kärkeä hitaampana!
Valjakkourheilu alkoi tulla tutuksi 2015. Sitä
ennen vetokoirat olivat
tuttuja enemmänkin seurakoirina ja vaelluskavereina.
Toimin UVU:n varapuheenjohtajana. Koirarintamalla en ole toiminut muissa
luottamustehtävissä.

6.

7.

Olen toiminut urheilun ja liikunnan saralla erilaisissa luottamustehtävissä
noin kymmenen vuotta. Liiton toiminta yleisesti,
resurssien tehokas
hyödyntäminen, toiminnan kehittäminen ja näkyvyyden parantaminen
kiinnostavat. Vastaan nykyisessä hallituksessa viestinnän kehittämisestä,
PR-toiminnasta sekä kurinpitotoimikunnasta.
Kuulisin mielelläni ajatuksia jäsenistöltä, erityisesti
edellä mainittuihin
vastuualueisiini liittyen! Sähköpostia voi laittaa
varapuheenjohtaja@vul.fi

Antti Mäkiaho

Teemu Kaivola
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Riittävästi, ehkä jopa liikaa. Metallin parissa
vääntänyt 30 vuotta.
Kangasalla
Enää pari sohvakoiraa.
Yhden koiran luokista kasiin asti. Kaikilla
tasoilla.
Viistoista vuotta hallitus työtä muutamissa
koira / urheiluseuroissa.
VULlissakin muutaman kauden.
Koitetaan nyt edes pitää sprintti hengissä.
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tek sti :

Aija Mäkiaho

URHEILIJAN
ERIVAPAUDET (TUE)

K

ilpailuissa kiellettyjen lääkeaineiden listaa ylläpitää Suomessa SUEK. Ennen jokaisen lääkityksen aloittamista tulisi tarkistaa listasta onko ko.
lääke sallittu urheilussa.
http://www.suek.fi/taulukko-2
Urheilijan sairauden hoito voi vaatia kielletyn aineen
tai menetelmän käyttöä. Silloin urheilijan tulee hakea
erivapautta. Erivapausmenettely takaa urheilijoiden
yhdenvertaisuuden.
Kansallisella tasolla kilpailevalle tieto ja ohjeet löytyvät SUEK:in nettisivuilta. Myös kansainvälisiin kilpailuihin osallistuville ensisijainen tiedon haku osoite
on kansallisen antidopingorganisaation nettisivut. Suomessa siis www.suek.fi

Kansallisen tason urheilijat
Valjakkourheilu kuuluu ADT:n lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolelle. Ko. ryhmässä olevien urheilijoiden ei tarvitse hakea erivapautta etukäteen. Mahdollisen dopingtestin jälkeen heidän tulee kuitenkin hakea
erivapautta takautuvasti sen osoittamiseksi, että kiellettyjen aineiden tai menetelmien käytölle on ollut erivapauden myöntämiseksi edellytetyt lääketieteelliset perusteet.
Lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden, jotka joutuvat käyttämään sairautensa hoitoon jotakin urheilussa kiellettyä lääkettä tai menetelmää, on hyvä pitää
aina itsellään valmiina ajantasaiset lääkärintodistukset, joista
käy ilmi, että erivapauden myöntämiseksi vaaditut edellytykset täyttyvät.
Valmiina tulee olla lääkärin lausunnot ja tutkimustulokset,
joilla osoitetaan lääkityksen tarve.
WADA:n sivuilla on lisää tietoa erivapauden (TUE) hakemisesta sairauksittain.
https://www.wada-ama.org/en/resources/therapeutic-useexemption-tue/medical-information-to-support-the-decisions-of-tuecs-2
Ko. sivuille on koottu useampiin sairauksiin liittyen ohjeet,
mitä tutkimustuloksia pitää esittää erivapaushakemuksen liitteenä.
Mikäli urheilija kutsutaan Suomessa dopingtestiin, hänen
tulee kertoa käyttävänsä kiellettyjä lääkkeitä sairauteensa, kirjautettava lääkeaineet ja annos, annosmäärä testauslomakkeelle. Urheilijalla tulisi olla reseptit mukana kilpailuissa.

SUEK jälkikäteen edellyttää Erivapaushakemuksen tekemistä
ja silloin on lääkemääräykset (reseptit) ko. tutkimustulokset ja
lääkärinlausunnot esitettävä.

Kansainvälisen tason urheilijat
(Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvat
urheilijat)
Mikäli osallistuu kansainvälisiin kilpailuihin, on erivapaus
haettava etukäteen Kansainväliseltä lajiliitolta (Valjakkourheilussa IFSS:ltä) www.sleddogsport.net TUE-hakemuslomake
löytyy nettisivuilta. Hakemus ja lausunnot pitää silloin toimittaa englanninkielisinä.
Aina voi kysyä ja kannattaa kysyä:
Aija Mäkiaho
IFSS antidopingtoimikunta
vastuualueena urheilijoiden erivapaudet TUE
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Valjakkourheilu & doping

FAQ – ELI USEIN
KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ
* Koirallani todettiin kilpirauhasen
vajaatoiminta ja se tarvitsee säännöllisen lääkityksen sairauden vuoksi. Onko
sen kisaura nyt ohi?

* Koirani juo usein huonosti rankkojen treenien ja kisasuoritusten jälkeen ja etenkin monipäiväisissä kilpailuissa se on
hyvin ongelmallista. Olen antanut sille palautusjuomaa ruiskulla suoraan suuhun mutta kuulin ettei se olisi oikein suotavaa. Miksi ei?
Kiellettyihin menetelmiin luetaan kaikki sellaiset toimenpiteet, jotka voivat parantaa koiran suoritusta, aiheuttaa koiralle
terveydellistä haittaa, peittää sairauden tai vamman oireita tai
peittää merkit kielletyn lääkeaineen tai menetelmän käytöstä.
Koiran pakkosyöttäminen ja -juottaminen, jota siis ruiskulla
palautusjuoman antaminenkin on, katsotaan tällaiseksi menetelmäksi ja se todella on kiellettyä niin kilpailuissa kuin kilpailun ulkopuolellakin.
Jos koiran tila vaatii toistuvasti tehostettua nesteytystä joko
suun kautta tai jopa suoraan ihon alle, sen soveltuvuutta kilpailukäyttöön kannattaa harkita erittäin tarkkaan. Yllättävissä tilanteissa, kuten esimerkiksi lämpöhalvauksen uhatessa
tai rajussa ripulissa, joissa koiran selviytyminen voi riippua
nopeasta nesteytyksestä, koiran eteen on ilman muuta tehtävä kaikki mahdollinen. Luonnollisestikaan tuollainen koira
ei voi osallistua kilpailuihin eikä edes treeneihin ennenkuin se
on kunnolla toipunut.
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Kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastava koira voi osallistua virallisiin IFSSn
alaisiin kilpailuihin. Sairaus on kuitenkin todennettava asianmukaisesti verikokein ja eläinlääkärin toimesta, verikokeiden tuloksia tulee tulkita Eläinlääkintälomake 2:ssa esitettyjen viitearvojen perusteella (voivat poiketa normaaleista arvoista), lääkitys on aloitetettava
eläinlääkärin määräyksestä ja tämän valvonnassa ja lääkityksestä on täytettävä
Eläinlääkintälomake 2. Lisäksi lääkityksen tehoa ja annostusta tulee arvioida
kontrolliverinäyttein lomakkeen ohjeiden mukaisesti. Lomake ja siihen liittyvät muut dokumentit tulee lähettää IFSS:n eläinlääkäreille
hyväksyntää varten vähintään kuukautta ennen koiran suunniteltua ensimmäistä starttia. Hyväksyntä on voimassa yhden
vuoden.
Ulkomailla kilpaillessa noudatetaan kohdemaan antidopingsääntöjä, jotka voivat olla tiukemmat kuin Suomessa voimassa
olevat, joten asia kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin ennen suunniteltua kisareissua.
Rekisteröity, puhdasrotuinen kilpirauhasen vajaatoimintaa
sairastava koira tulee lisäksi siirtää EJ-rekisteriin (Ei jalostukseen) ja sille pitää anoa poikkeuslupaa Kennelliitosta, jos sen
kanssa on suunniteltu osallistumista Suomen Kennelliiton alaisiin kokeisiin (esim. rekikoirien kilpailukoe REK).
* Löysin koiraltani hotspotin (=paikallinen ihotulehdus).
Minulla on kotona jostain aikaisemmasta kuurista jääneitä
antibiootteja (tabletteja), jotka varmaankin auttavat tähänkin tulehdukseen. Voiko tästä ’itselääkinnästä’ olla jotain haittaa? Entä vaikuttaako se jotenkin valjakkokisoihin osallistumiseen?
Suomessa jokaisen antibioottikuurin (sekä ihmis- että eläinpuolella) aloittamisesta päättää lääkäri ja siihen on syynsä; eri
antibiootit tehoavat eri bakteereihin ja väärän antibiootin syömisestä on usein enemmän haittaa kuin hyötyä. Bakteerien
antibiootteja vastaan kehittämästä resistenssistä on jo nyt tul-

lut maailmanlaajuinen ongelma. Niin sanottujen laajakirjoisten
(moniin eri bakteereihin tehoavien) antibioottien huolimattomalla käytöllä ongelma vain pahenee.
Antibioottikuuri pitää aina ottaa (tai antaa eläimelle) lääkärin ohjeiden mukaisesti ja kuuri on syötävä loppuun asti vaikka
oireet helpottaisivat jo aikaisemminkin. Antibioottiresistenssin
kannalta olisi parasta, jos tilanteen saisi ratkaistua jopa ilman
kuuria; tässä tapauksessa riittävän laajalti ongelma-alueelta
pois ajellut karvat ja tehokas paikallishoito saattaisivat rauhoittaa tulehtuneen ihoalueen.
Jokaiselle hoitoa tarvitsevalle eläimelle on annettava sen
tarvitsema hoito ja mahdollisuus sairastaa ja toipua rauhassa.
Antidoping-asian kannalta ajatellen kilpailuihin osallistuvalle
koiralle ilman lääkärin määräystä, valvontaa ja hänen allekirjoittamaansa eläinlääkintälomaketta aloitettu lääkekuuri on
dopingrikkomus. Eri lääkkeille annetut varoajat ovat vain arvioita ja lääkeaineiden eliminoitumiseen vaikuttavat mm. koiran koko ja rotu. Vähänkään epäselvissä tapauksissa kilpailijan
on ennen kilpailua toimitettava eläinlääkintälomake kilpailun
eläinlääkärille, joka viime kädessä arvioi, onko koira riittävän
terve osallistuakseen kilpailuihin. Jokaisesta koiralle vähintään
viimeisen 6kk aikana annetusta lääkekuurista on oltava eläinlääkärin allekirjoittama eläinlääkintälomake.
* Minua on varoitettu juomasta kahvia tai syömästä suklaata
kisakoirieni läheisyydessä. Ovatko nuo harmittomilta kuulostavat aineet todella kiellettyjä?
Dopingsääntöjen mukaan kaikki piristeet (stimulantit) ovat
kilpailuissa kiellettyjä, mukaanlukien kofeiinin ja teobromiinin, joilla on myös virtsaneritystä lisäävä (diureetti) vaikutus. Lisäksi teobromiini laajentaa keuhkoputkia (bronkodilataattori) lievittäen hengenahdistusta ja auttaa jossain määrin yskäänkin. Aine on koirille hengenvaarallinen, joten tuskin
sitä kukaan tarkoituksella antaa, mutta koska sitä on suklaassa,
joka maistuu hyvältä koirankin suussa, myrkytyksiä ja positiivisia dopinglöydöksiä voi tulla vahingossa. Kilpailija on vastuussa
kaikista koiransa näytteestä löytyvistä aineista, olivat ne päätyneet koiran elimistöön sitten tarkoituksella tai vahingossa.
Positiiviseen testitulokseen johtava kielletyn aineen määrä on
erittäin pieni, joten varovaisuus on paikallaan.
* Koirani kävi lonkkakuvissa. Ajoitin kuvauksen kesälle mahdollisimman kauaksi seuraavista kisoista ja pyysin kuvauksen tehnyttä eläinlääkäriä täyttämään Eläinlääkintälomake
1:n. Toiminko oikein?
Kyllä, juuri näin tulee toimia. Vaikka mikään kuvauksen yhteydessä koiralle annetuista aineista ei paranna sen suorituskykyä, nukutusaineet ovat kilpailuissa kiellettyjen aineiden listalla
ja kilpailijan on varauduttava todistamaan aineen käyttö mahdollisessa dopingtestitapauksessa. Ilman eläinlääkärin allekirjoittamaa Eläinlääkintälomaketta näytteessä varoajan jälkeenkin mahdollisesti olevat lääkeainejäämät tulkitaan dopingrikkomukseksi.
* Koirani tarvitsee iho-ongelmien vuoksi jatkuvaa suun kautta
annettavaa kortisonilääkitystä. Lääkkeillä oireet pysyvät

hyvin kurissa, mutta ne alkavat heti uudelleen, jos lääkityksen lopettaa. Voinko osallistua koirajuoksun harrastussarjaan, jos koira näyttää terveeltä?
Ihmisten kanssa eläessään eläimillä on aina oikeus saada asianmukaista hoitoa kun ne sitä tarvitsevat. Myös kilpailevalla koiralla on tämä oikeus, vaikka se tarkoittaisi tärkeän kilpailun
peruuntumista tai ehkä koko kilpailu-uran päättymistä.
Harrastaja sitoutuu noudattamaan liiton määräyksiä ja
sääntöjä lunastaessaan kilpailemisen mahdollistavan lisenssin
ja myös harrastussarjoissa lisenssi on pakollinen, joskin sen voi
lunastaa kilpailukohtaisenakin. Valjakkourheilussa toimitaan
aina eläinsuojelulain ja hyvän eläintenpitotavan mukaisesti.
Antidopingsääntöjen mukaan anti-inflammatoriset aineet,
mukaan lukien kortikosteroidit (kansankielellä kortisoni) ovat
kilpailuissa kiellettyjen aineiden listalla ja kaikenlainen keinotekoinen koiraan vaikuttaminen sairauksien tai vammojen peittämiseksi on ehdottomasti kielletty ja valjakkourheilun hengen vastaista. Koiralta ei voi evätä sille tarpeellista lääkitystä
vain sen perusteella, että kilpailija haluaa mukaan kilpailuun.
Harrastussarjaan osallistuminen kroonisesti sairaalla, jatkuvaa
lääkitystä vaativalla koiralla on siis kiellettyä, oli menetelmänä
kyse sitten lääkityksen tauottamisesta kilpailujen ajaksi (koiralle aiheutetaan tarpeetonta kipua/epämukavuutta eläinsuojelulain vastaisesti) tai sääntöjen vastaisen lääkityksen vaikutuksen alaisena kilpailemisesta.
* Kun taloudessa on useita koiria niin aina sattuu ja tapahtuu.
Olen saanut eläinlääkäriltä koirille tarkoitettuja kipulääkkeitä, jotta jokaisesta pikkunilkutuksesta ei tarvitsisi lähteä
lääkäriin. Mitä dopingsäännöt sanovat tästä?
Koiraurheilulajeissa dopingvalvonnan kannalta tarkkailtavat
aineet ja menetelmät jaetaan kahteen kategoriaan: kielletyt ja
kontrolloidut eli eläinlääkärin valvonnassa käytettävät. Koiran
omistajan / kilpailijan arvion perusteella annettavia lääkkeitä
tai käytettäviä menetelmiä säännöt eivät siis lainkaan tunne
ja kilpailija on vastuussa siitä, ettei tällaisia myöskään anneta
eikä käytetä.
Koiralla on oikeus saada lääkinnällistä hoitoa sairauteen
tai vammaan eikä sitä saa käyttää harjoituksissa eikä kilpailuissa ennenkuin se on kunnolla toipunut. Mikäli koiran hoitoon tarvitaan kontrolloitujen lääkeaineiden listalla olevia lääkkeitä, eläinlääkärin täytyy kirjata kaikki hoidot koiran lääkityskirjanpitoon ja määritellä lääkkeelle varoaika, jotta koira voi
osallistua kilpailuihin jatkossa.
Kilpailuissa kiellettyihin aineisiin luetaan myös kaikki kipulääkkeet (sekä reseptillä että ilman saatavat) ja dopingrikkomukseksi ei katsota pelkästään kiellettyjen aineiden tai menetelmien käyttöä vaan myös niiden hallussapito. Jos koira siis
loukkaantuu kilpailun aikana, kilpailijalla ei ole sääntöjen
mukaan lupaa antaa sille kipulääkkeitä ilman kilpailueläinlääkärin määräystä ja valvontaa eikä edes lääkkeiden hallussapito
ole sallittua.
Lisätietoja saa tarvittaessa liiton sivuilta osoitteesta
vul.fi -> Kilpailutoiminta -> Antidoping tai liiton
antidoping-toimikunnalta.
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Vaelluksella norjan upeissa maisemissa.

L

iiottelematta ehkä mun kesän paras viikko! Norjan junnuleirillä on kahtena aikaisempanakin kesänä ollut suomesta junnuja, mäkin olen hakenut, mutta vasta tänä
vuonna pääsin osallistumaan. Meitä lähti leirille suomesta
neljä tyttöä.
Leiri oli sunnuntaista sunnuntaihin. Meidän matka alkoi 2.9
sunnuntaina. Lahdesta pääsin jaden kyydillä Helsingin lentokentälle. Lentokoneeseen selvittiin ongelmitta ja vajaan kahden
tunnin lento meni nopeasti. Oslon kentältä lähdettiin melkein
heti ajamaan kohti leiripaikkaa, koska matka kesti noin kolmisen tuntia. Perillä oli luvassa tavaroiden purkaminen, lainakoirien saaminen ja illalla oli ensimmäinen joukkuekisa. Meidät
oli siis jaettu kahdeksaan sponsoriryhmään, joissa meillä oli
pieniä kisoja koko viikon ajan.
Maanantaina oli luvassa ensimmäisenä koiratreeni. Koiratreenejä varten oli tehty ryhmät, joissa jokaisessa oli kaksi
sponsoriryhmää. Mun ryhmällä oli ekana päivänä pitkää mat-
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kaa. Koirat laitettiin valjakkoon, kolme ihmistä kärryn kyytiin
ja loput lava-auton lavalle istumaan. Matkaa taisi kertyä suunnilleen kymppi ja välissä juotettiin koiria ja tarkisteltiin niiden tassuja, jotta tarvittaessa voitiin laittaa tossut. Maanantain joukkuekisassa määrätyssä ajassa korkeimman risukasan
rakentanut ryhmä voitti. Iltapäivällä oli luvassa ”skeikampen
up” eli juostiin leiripaikan vieressä olevaa rinnettä ylös. Reitti
kiersi vähän ja ylhäällä oli korkeutta reilu 1500m ja juostua
tuli melkein 3km (3min juoksu, 1min kävely ja sama toistettiin
kunnes oltiin ylhäällä).
Tiistain koiratreeni oli mun ryhmällä suojuoksua, oli kyllä
mielenkiintoinen treeni ja mielelläni tekisin useamminkin jos
vain olis mahollisuudet. Joukkuekisassa päästiin vähän juoksentelemaan... luvassa oli suunnistusta pitkin leirialuetta ja
nopeimmin kaikki rastit löytänyt joukkue voitti. Seuraavaksi
vähän tokoiltiin koirien kanssa, mun osalta vähän huonolla
menestyksellä. Koira oli vieras, eikä tainnut osata yhtäkään

käskyä, mutta yritys oli kova. Illaksi ja yöksi oli luvassa vähän
retkielämää, yö ulkona. Tämä oli vapaaehtoinen, joten läheskään kaikki leiriläiset eivät osallistuneet. Illala koottiin teltat,
pelattiin, paistettiin vaahtokarkkeja, mistä lähti idea vaahtokarkkikisaan ja juttelua tulen äärellä.
Keskiviikkona ei heräilty ihan parhaiden mahdollisten
yöunien jälkeen, eikä kovin virkeinä. Tavaroiden pakkaamisen
jälkeen suunnattiin takaisin mökeille ja koirat pissattamaan.
Keskiviikkona ei ollut koiratreeniä aamulla, koska luvassa oli
vaellus. Kävellessä meni lähes koko päivä, joten sen jälkeen ei
ollut enää ohjelmaa. Yöksi oli kuitenkin järjestetty vapaaehtoinen ”night game”, johon tietenkin osallistuimme. Siitä en mainitse sen enempää, että säilyy yllätyksenä ensi vuoteen.
Torstaina ei herätty kovin virkeinä, takana kaksi yötä ilman
kunnollisia yöunia. Koiratreeni tapahtui kickarilla ja kuumalla
kelillä, joten juottotaukoja koirille oli monta. Treenin jälkeen
pikainen koirien huoltaminen ja vähän teoriaa koirien ylikuumenemisesta ja treenaamisesta. Torstain joukkuekisa oli viesti,
johon sisältyi mm. yhdellä jalalla hyppimistä pää pyörällä, tasapainottelua ja jauhoisia naamoja. Päivällä oli vuorossa kickaritai pyörätreeni. Me suomalaiset osallistuttiin kickaritreeniin.
Alkuun tuntu ettei jalka kulkenut, mutta alkoi se potku siitä
kulkemaan, kun oli lämmöt päällä. Treenin jälkeen vedettiin
Jaden kanssa muille vähän tekniikkaa kickarilla. Ilta hengattiin
muutaman muun leiriläisen kanssa meidän mökissä ja nukkumaan päästiin 11-12 aikoihin.
Perjantaina oli mun henkilökohtaisesti odotetuin treeni,
canicross. Ensin osa juoksi Tessan perässä noin kilometrin mittaisen mäen alas, minä tietenkin innoissani juoksin
perässä ja osa käveli alas. Alhaalta oli vuorossa mäen juokseminen ylös, mikä olisikin voinut mennä paremmin. Koira
ei vetänyt, joten sain pinkoa aika kovaa, että pysyin kärjen
mukana. Iltapäiväksi oli suojalkapalloa, mitä ennen oli vapaaehtoinen kickarikisa. Pienen miettimisen jälkeen lupasin osallistua. Koko matka oli ylämäkeä, joka on mun heikkous ja

Lähtötunnelmia lentokentällä.

Kuvaushetki skeikampen up-treenin jälkeen.

kisa ei mennyt kovin hyvin, joten siitä ei sen enempää. seuraavaksi olikin luvassa odotettua suojalkapalloa. Mulla ei ole
mitään hajua kuinka kauan jalkapalloa oikeasti jatkui ja kuinka
kauan meni siihen, että muta lenteli ja ihmisiä tönittiin suohon. Kaikki oli mutaisia hiuksista ja naamasta varpaisiin asti,
joten huuhtelu tapahtui uimalla vaatteet päällä. Takaisin leiripaikkaan päästiin autolla ja suoraan mökkiin suihkujonoon.
Lauantaita varten jokainen oli saanut itse valita mihin treeniin osallistuu. Mä olin pitkässä matkassa, joka oli täsmälleen
sama kuin aikaisemmin. Koiratreenin jälkeen kuultiin vähän
valjakkourheilun treenaamisesta ja kisaamisesta eri maissa.
Lauantaina oli luvassa myös camp relay, josta olinkin pitkin
leiriä kuullut vähän juttua, mutta ketään ei ollut tarkemmin
selittänyt, etten tietäisi etukäteen. Samaisesta syystä en nyt voi
tarkemmin kertoa, koska toivon, että joku tätä lukeva junnu
innostuu hakemaan leirille ensi vuonna!
Sunnuntai oli viimeinen leiripäivä. Luvassa oli enää koiratreeni, sunnuntaiksi olin valinnut canicrossin. Canicross ja
nordic style yhistettiin ja juoksimme pienellä porukalla saman
reissun, kun maanantaina ilman koiria. Treeni oli aika mielenkiintoinen, koska mun koira ei vetänyt kovin innokkaasti
ylämäkeen, mutta päästiin ylös ja se on pääasia. Vuorossa oli
enää pakkaaminen, siivoaminen ja heippojen sanominen kaikille. Kentälle oli taas kolmen tunnin matka ja olimme vähän
ajoissa, joten ehdittiin vielä hetki hengaamaan Novan kanssa,
joka odotti myös lentoaan. Lento lähti norjan aikaa 20.25 ja
perillä olimme 23 aikaan.
Kaikenkaikkiaan koko reissu oli ihana kokemus, josta vielä
paremman tekivät hyvä ilmapiiri ja ihanat uudet ja vanhat
kaverit! <3
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TREENEIHIN?

- 120 fahrenheitin nyrkkisääntö

S

yksyn lähestyessä pohditaan usein lämpötiloja, missä
koirilla voi lumettomana aikana turvallisesti ajaa. Perinteisesti arktisilla koirilla lämpötilarajana on pidetty noin
+10 – 12°C, mutta kärry /pyöräkisojen suosion kasvaessa vanhoista turvallisista rajoista on alettu lipsua. Osaltaan tähän
nykyään vaikuttanee risteytys- ja muiden ei-arktisten koirien
ohuemman turkkinsa ja lämmönhaihdutuskykynsä ansiosta
sietämät korkeammat lämpötilat, joita on alettu mieltää myös
arktisille koirille.
Otsikon aiheesta keskusteltiin hiljakkoin myös Sleddog
centralin forumilla ( http://www.sleddogcentral.com/forum/
pop_printer_friendly.asp?TOPIC_ID=3427 ) jossa nimimerkki
”Randyn” kommentissa esitettiin vanha nyrkkisääntö: ”It is
really a simple formula: Over 60 degrees DON’T GO! Between
50 degrees and 60 degrees, add the humidity to the temp. If it

adds up to 120. DON’T GO!” eli suomennettuna suunnilleen:
”Se on todella yksinkertainen kaava: Jos lämpötila on yli 60
F (15,5 °C) ÄLÄ AJA! 50 F (10°C) ja 60 F asteen välillä lisää
ilman kosteus (prosentti) lämpötilaan. Jos summa ylittää 120,
ÄLÄ AJA!”
Ilman lämpötilan lisäksi tulee siis huomioida ilman kosteus,
sillä se vaikuttaa ns. ’sään tukaluuteen’ ihmisilläkin. Tutkimuksissa on todettu, että rekikoirat eivät voi kunnolla jäähdyttää
itseään, jos lämpötilan ja kosteuden summa ylittää 120 (fahrenheit asteissa), jolloin koirilla on suurempi mahdollisuus ylikuumentua. Ylikuumeneminen on koiralle hengenvaarallinen
tila ja lievemmissäkin tapauksissa siitä voi jäädä koiralle elinikäisiä vammoja sekä taipumus ylikuumentua yhä helpommin.
Koiran kehon lämpötila nousee työskennellessä nopeasti ja
lämpimässä sen haidutuskyky heikkenee. Tunnettua myös on,

• (oikean reunan) harmaa pohja = suuntaa antava riskialue • Korkeammissa lämmöissä ei ehkä ihan realistinen !!
• Taulukko voi antaa mietittävää ja vastauksia miksi toisina päivinä juoksu ei vain kulje ...
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että keväällä ajokauden jälkeen kunnossa olevat koirat kestävät
paremmin lämpöä ja kosteutta kuin alku syksyllä kesän jälkeen.
Kun lämpötilan ja kosteuden summaluku jää alle 120 voidaan aloittaa kevyet treenit. Kannattaa huomioida, että ilmankosteudella on suuri vaikutus ’summalukuun’ jopa pikkupakkasellakin, koska ilmankosteuden ollessa tarpeeksi suuri, koira
ei pysty haihduttamaan työskentelyn nostamaa kehon liikalämpöä. Myös suoran auringonpaisteen vaikutus esim. kevätvaelluksilla voi olla yllättävän suuri. Vaikka arktisten koirien turkki
yleensä on kesäaikaan ohuempi kuin talvisin, se suojaa ja eristää sitä ulkopäin tulevalta lämmöltä (aurinko), mutta myös
estää kehon sisäsyntyisen liikelämmön haihtumista kehosta.

Malttia siis mukaan sulalla maalla vaikka rinnuksissa olisi
numerolappu.
Oheisissa taulukoissa on esitetty suuntaa antavasti lämpötilan ja ilmankosteuden yhteisvaikutus celsius- ja fahrenheitasteina, koska selvää ”120:n rajaa” ei voi selvästi osoittaa celsius-asteikolta. Taulukoissa ei ole huomioitu tuulen nopeutta
tai sen viilentävää / lämmittävää vaikutusta eikä auringonpaisteen vaikutusta, joten soveltamisessa tarvitaan silti ns. maalaisjärkeä.
Ilmankosteuden näkee esim. netistä monista sääpalveluista.
Se voi vaihdella jonkin verran ympäristöstä riippuen.

Ilman kosteus
Ilman kosteus on ilmassa olevaa vesihöyryä, jota ei tavallisesti
näe tai tunne. Lämpötila määrää, kuinka paljon vesihöyryä voi
ilmassa olla. Mitä kylmempi ilma on, sitä vähemmän se pystyy
pidättämään vesihöyryä. Kosteuden määrää ilmaistaan useiden
eri suureiden avulla.
Suhteellinen kosteus on yleisin. Se on prosenttiluku, joka ilmaisee, kuinka paljon ilmassa on vesihöyryä siihen nähden, mitä
kyseisessä lämpötilassa voi olla enimmillään vesihöyrynä.
Kosteussisältö kertoo, paljonko ilmassa on painoyksikössä
kosteutta.
Absoluuttinen kosteus ilmaisee, montako grammaa vesihöyryä
sisältyy kuutiometriin ilmaa. Yksikkönä käytetään grammoja
kuutiometrissä.
Kyllästyskosteus määrittelee, paljonko vesihöyryä ilmassa voi
olla kussakin lämpötilassa. Jos ilmaan haihdutetaan väkisin vettä
yli kyllästyskosteuden, vesihöyry alkaa tiivistyä pisaroiksi. Samoin käy, kun ilma jäähtyy, sillä silloin kyllästyskosteus laskee.
Kastepistelämpötila, lyhyemmin kastepiste, on lämpötila, johon
ilman pitäisi jäähtyä, jotta siinä oleva vesihöyry alkaisi tiivistyä.
Ilman suhteellisesta kosteudesta ei voi päätellä sataako vai
ei. Sumussa se on yli 90 ja udussa yli 70 prosenttia. Sateella
suhteellinen kosteus on yleensä korkea. Talviaikaan suhteellinen
kosteus on suurempi kuin kesäaikaan, jolloin sillä on myös vuorokausivaihtelu.
Talvella ulkoilmassa suhteellinen kosteus on suuri, vaikka vesihöyryä ei ilmassa olekaan paljon. Kun ikkunasta tulee ilmaa
sisälle, sen lämpötila muuttuu. Lämpimämpään ilmaan mahtuu
enemmän kosteutta, joten suhteellinen kosteus pienenee.
Lämpötilan ja kosteuden yhteisvaikutusta kesäolosuhteissa
kuvataan ns. kosteusvaikutuskaaviolla. Helteen tukaluus -indeksi
ei huomioi tuulen virkistävää vaikutusta, eikä suoraa auringonpaistetta.
Helteen tukaluus
http://ilmatieteenlaitos.fi/tietoa-helteentukaluudesta?doAsUserLa
nguageId=fi_FI
Pakkasen purevuus
http://ilmatieteenlaitos.fi/tietoa-pakkasenpurevuudesta?doAsUser
LanguageId=fi_FI

19

2/ 2017

vat :
tek sti ja ku

Aija Mäkiaho

VARIKKOKÄYTTÄYTYMISEN

AAKKOSET

Kilpailupaikoilla ja eri tapahtumissa pitää ottaa huomioon kanssakilpailijat ja
alueen omistaja huolehtimalla alueen siisteydestä ja kaikkien viihtyvyydestä siivoamalla koirien eritteet huolella. Valjakkoväki on omalla käyttäytymisellään menettänyt joitain harrastuspaikkoja huolimattomalla siivouksella ja yleisellä välinpitämättömyydellä. Kilpailun järjestäjiltä ja muilta kilpailijoita tulleen
palautteen vuoksi tässä perusaakkoset kaikkien parhaaksi:

1.

20

Kunnioita toisen aluetta. Pidä koirasi kytkettynä varikolla. Käytä koiria hihnalenkillä vapaalla alueella, älä
kuljeta koiriasi toisen kilpailijan stage-out alueelle.
Seuraavana päivänä on tapana pysäköidä samaan
paikkaan, joten älä tule toisen tontille. Pitämällä oman
reviirisi ja kunnioittamalla toisen kilpailija tilaa vältät
tartunnoilta ja niiden leviämiseltä. Kilpailuissa kannattaa noudattaa tarkkaa varikkohygieniaa. Ei mennä paijaamaan vieraita koiria, ei kuljeteta omia koiria kontaktiin vieraiden koirien kanssa. Vältät väiveet, kirput,
ripulit. Jokaisella kennelillä on oma bakteerikantansa,
johon omat/toisten koirat eivät välttämättä ole tottuneet ja seurauksena voi olla esim. ripuli.

2.

Koiria ei pissateta portin- tai ovenpieliin, kengissä
leviää eritteet sisälle ja autoihin. Keltaiset ovenpielet
eivät ole kovin silmiä hiveleviä.

3.

Siivoa omat jätteesi ja koiriesi jätökset. Siivotaan
joka paikasta, myös tienvarsilta. Ei piilotella ulosteita
penkkoihin. Ne sulavat sieltä esiin ja jättävät ikävän
muiston talven tapahtumasta.

2/ 2017

4.

Peitä jälkesi; lumella voi maisemoida pissajäljet.
On alueen haltijalle paljon mukavampaa, että siellä
ei ole koko piha keltaisena; muutama pisto lapiolla lumipenkasta saa aikaan siistin lopputuloksen.

5.

Jos alueella ei ole osoitettuna jätteenkeräyspistettä kakkapussille sitä ei jätetä lojumaan vaan se
otetaan mukaan. Kakkapussin paikka ei ole jäädä
lojumaan varikolle. Sitä ei ole velvollinen korjaamaan joku toinen. Kilpailijalla on vastuu huolehtia omalta osaltaan kilpailualueen siisteydestä.

6.

Kaikissa paikoissa ei ole mahdollista levittää pitkää stage-out - ketjua. Varaudu kiinnittämään koirasi peräkärryn tai auton ympärille. Jos käytät pitkää reissuketjua, muista että ketjun päässä pitää olla
sidontaliinaa tai köyttä. Pelkkää ketjua ei pyöritetä
elävien puiden ympäri.
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Jukka Kiijärvi

KOSTEUS KOIRANKOPISSA
Maksimikosteus ja lämpötila

Johdanto

Kuvassa 1 on esitetty maksimikosteus MH lämpötilan T funktiona. Alhaisessa lämpötilassa maksimikosteus on pienempi
kuin korkeassa lämpötilassa. Siksi lämmin ilma voi sisältää
kylmää ilmaa enemmän vesihöyryä.

Vesihöyryn tiivistyminen
Kopissa oleva koira lämmittää ilmaa. Lämmin ilma nousee ylös
kattoa kohti. Koska katon kautta siirtyy lämpöä ulkoilmaan, on
katon lämpötila alhaisempi kuin kopin yläosan ilman. Kuvan
1 mukaan kylmä ilma voi sisältää vain vähän vesihöyryä. Kun
nousevan ilman mukana liikkuva vesihöyry kohtaa viileän
katon, tiivistyy vesihöyry kattoon vedeksi sopivissa olosuhteissa.
Vesihöyryn tiheys on ilman tiheyttä pienempi. Siksi vesihöyrymolekyyliinvaikuttaa ilmassa nostevoima, joka lisää vesihöy18
ryn liikettä ylöspäin.
14

18

3

MH [g/m ]

Eteläisen Suomen ilmasto on kostea ja lämmin verrattuna Pohjois-Suomen ilmastoon. Etelässä vedeksi tiivistyvä vesihöyry on
koirankopissa hankala ongelma. Pahimmat kopin kosteusmurheet ajoittuvat etelässä syksyyn ja talveen.
Vesi johtaa huomattavasti ilmaa paremmin lämpöä. Jos
koira kastuu kopissa, on sen elimistön tuotettava lisää lämpöä. Koira saattaa palella kostuneen turkin takia. Katosta tippuva vesi tuntunee koirasta epämiellyttävältä.
Jatkuva suuri kosteus voi olla syynä rakenteiden kostumiseen ja homesienen kasvun alkamiseen. Home aiheuttaa ihmiselle lukuisia ärsytysoireita esimerkiksi silmien ärsytystä ja
kutinaa, kurkkukipua sekä yskää. Home saattaa olla syynä hengitystietulehduksiin, flunssaan, keuhkoputken tulehdukseen
ym. ihmisen tauteihin. Todennäköisesti koira kärsii homeesta
kuten ihminen.
Koppiin tulee ulkoilmasta ja koiran hengityksestä kosteutta.
Jos koira on märkä tullessaan koppiin, suurentaa koiran turkista haihtuva vesi kopin kosteutta.
Vedellä on kolme olomuotoa. Kiinteää olomuotoa kutsutaan
jääksi, nestemäistä vedeksi ja kaasumaista vesihöyryksi. Tässä
kirjoituksessa rajoitutaan ainoastaan veteen ja vesihöyryyn.
Kopin lämmittämiseen voidaan käyttää ulkopuolisella energialla toimivaa lämmitintä esimerkiksi sähkövastusta. Sitä vastoin ulkopuolisella energialla toimivat tuulettimet ovat harvinaisia. Artikkelissa ei kuitenkaan käsitellä tällaisia menetelmiä.
Kirjoituksessa tarkastellaan vesihöyryn tiivistymistä vedeksi
koirankopissa. Lisäksi tutkitaan eri tekijöiden vaikutus kopin
herkkyyteen kosteudelle.
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Kuva 1. Maksimikosteus MH lämpötilan T funktiona.
Kuva 1. Maksimikosteus M H lämpötilan T funktiona.
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Tiivistymisajalle
pystytään
johtamaan
yhtälö t pystytään
Tavallisesti
kosteudelle
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a sisältää
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(2) lassa, RH
tilassa,
kin
kosteuden
sisäänjäämiskerrointa
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vesihöyryn
massavirtaa.
v,d
alkutilassa, kin vesihöyryn sisäänjäämiskerrointa ja m v,d koiran henvesihöyry
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3 kyseinen
mikosteus
MH
lasketaan
vesihöyryn
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yksikkönä on yleensä
g/m
hengitysilmassaan
tuottamasta
vesihöyrystä
jää koppiin
sisälle.
Kun kin =
1,
RH =
(3)
jossa
kopin
lämpötila
ei
enää
muutu.
Tätä
tilaa
nimitetään
Vesihöyryn
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sisätilan
suhteelliseksi
kosteudeksi
suositellaan
40–60 %. pysyy koiran
lasketaan
lausekkeella
RH =
(3) koiran hengitysilman
koiran
hengitysilmassaan
tuottamasta
vesihöyrystä
jää
koppiin
sisälle.
Koiran
hengityksessään
tuottama
vesihöyryn
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linen kosteusononpienempi
korkeimmillaan
marrasja joulukuussa, jola lämpötilassa maksimikosteus
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Vesihöyryn tiivistymisaika

Maksimikosteus ja lämpötila
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ähän
vesihöyryä.
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tilassa, kin kosteuden sisäänjäämiskerrointa ja ṁv,d koiran hengityksessään
tuottamaa vesihöyryn massavirtaa.
Kun koira tulee koppiin, alkaa kopin lämpötila nousta koiran tuottaman
lämmön takia. Tietyn ajan kuluttua saavutetaan tasapainotila, jossa kopin
lämpötila ei enää muutu. Tätä tilaa nimitetään lopputilaksi.
2/ 2017
Vesihöyryn sisäänjäämiskertoimella kin kuvataan, miten suuri osa koiran
hengitysilmassaan tuottamasta vesihöyrystä jää koppiin sisälle. Kun kin = 1,
pysyy koiran hengitysilman vesihöyry kokonaan kopissa. Jos kin = 0, poistuu
koiran hengitysilman vesihöyry täysin kopista (kuva 2). Vesihöyryn sisäänjäämiskertoimella mallinnetaan poistoaukon ja/tai oven vaikutus.
Koiran hengityksessään
tuottama
vesihöyryn keskimääräiKoiran hengityksessään
tuottama vesihöyryn
keskimääräinen
massavirta
nen massavirta arvioidaan lausekkeella
arvioidaan lausekkeella
ṁv,d = kv,d md
(5)
3

putilan 10°C. Jos vesihöyryn sisäänjäämiskerroin puolittuu, pitenee
tiivistymisaika kaksinkertaiseksi.

Johtopäätökset
Kirjoituksesta pystytään tekemään seuraavia johtopäätöksiä:
1. kosteus koirankopissa on erityisesti eteläisen Suomen
ongelma.
2. vedeksi tiivistynyt vesihöyry kertyy enimmäkseen kopin kattoon.
3. tiivistymisaika riippuu voimakkaasti kopin loppulämpötilasta. Vedeksi tiivistyneen vesihöyryn välttämiseksi koppi
on syytä eristää kokonaan.
4. kopin tilavuuden suurentaminen vähentää kosteusongelmia,
mutta tilavuuden kasvaessa koppi kylmenee.
5. sisäänjäämiskertoimen tarkastelun perusteella kopin ovessa
ei kannata käyttää oviläppää, sillä oviläppä lisää kopin sisätilan kosteutta.
6. Koppiin on suotavaa tehdä kunnollinen ilmanvaihto.

Kiitokset

Edellisessä yhtälössä vesihöyryn tuottokerroin kv,d saa arvon 0,8
g/(kgh). Symboli md tarkoittaa koiran massaa.
Yhtälö 4 antaa hyvin karkean arvion tiivistymisajasta, eikä kyseisellä yhtälöllä kyetä laskemaan todellista tiivistymisaikaa. Sitä vastoin tällä yhtälöllä voidaan verrata eri tekijöiden vaikutus vesihöyryn
tiivistymiseen vedeksi. Laskettu tiivistymisaika mittaa kopin herkkyyttä kosteusongelmille. Lyhyestä tiivistymisajasta seuraa pahoja
kosteusongelmia. Tämän takia tiivistymisaika halutaan mahdollisimman pitkäksi.

Eri tekijöiden vaikutus

t [min]

Kuva 2. Koiran pää on kopin ulkopuolella, jolloin
sisäänjäämiskerroin kin = 0.

t [min]

Riitta 15
Kempe selvitti taas kerran koiraa koskevia tietoja. Kiitän
häntä12saamastani avusta.
9
15

Kuva 3. Tiivistymisaika t
kopin loppulämpötilan
Te funktiona.
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Kuva 3. Tiivistymisaika t kopin loppulämpötilan Te funktiona.
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Kuva 3.13Tiivistymisaika t kopin loppulämpötilan Te funktiona.
12

Kuva 4.
Tiivistymisaika t
kopin tilavuuden
V funktiona.

t [min]

t [min]

t [min]

Riippuvuudet tiivistymisajan ja loppulämpötilan, kopin tila11
vuuden sekä vesihöyryn sisäänjäämiskertoimen välillä on laskettu
10
13
yhtälöllä 4.
9
12
Kopin sisälämpötilaksi Tb alussa oletetettiin 5°C ja suhteelliseksi
8
3
11
kosteudeksi RHb 90 %. Kopin tilavuudeksi V valittiin 0,56 m lukuun
7
10
ottamatta tilavuuden vaikutuksen laskelmia. Koiran massaksi arvi6
oitiin 20 kg.
9 0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
V [m3]
Loppulämpötilan ja kopin tilavuuden vaikutuksen laskelmissa ole8
tettiin, että koiran tuottama vesihöyry jää kokonaan koppiin. Tällöin
147
Kuva 4. Tiivistymisaika t kopin tilavuuden V funktiona. Kuva 5. Tiivistymisaika t
vesihöyryn sisäänjäämiskerroin kin saa arvon yksi.
136
vesihöyryn
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Loppulämpötila vaikuttaa voimakkaasti tiivistymisaikaan (kuva
12
sisäänjäämiskertoimen
3
V
[m
]
3). Loppulämpötilalla 7°C tiivistymisaika on 2,4 kertainen ja lop11
kin funktiona.
6
pulämpötilalla 10°C 4,8-kertainen verrattuna loppulämpötilaan 5°C.
10
Kuva 4. Tiivistymisaika t kopin tilavuuden V funktiona.
Eristetyssä kopissa saatetaan päästä loppulämpötilaan 10°C kopin
9
yläosassa.
8
Tiivystymisajan ja kopin tilavuuden välinen riippuvuus (kuva 4)
7
6
on laskettu ottamalla alkutilaksi 5°C ja lopputilaksi 10°C. Tiivisty6
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
misaika on suoraan verrannollinen tilavuuteen. Mikäli kopin tilavuus
kin [ ]
kasvaa kaksinkertaiseksi, suurenee tiivistymisaika kaksinkertaiseksi.
Kun on laskettu vesihöyryn sisäänjäämiskertoimen vaikutus tii- Kuva 5. Tiivistymisaika t vesihöyryn sisäänjäämiskertoimen kin funktiona.
vistymisaikaan (kuva 5), on alkutilan lämpötilaksi valittu 5°C ja lop3. tiivistymisaika riippuu voimakkaasti kopin loppulämpötilasta. Vedeksi
tiivistyneen vesihöyryn välttämiseksi koppi on syytä eristää kokonaan.
4. kopin tilavuuden suurentaminen vähentää kosteusongelmia, mutta tilavuuden kasvaessa koppi kylmenee.
5. sisäänjäämiskertoimen tarkastelun perusteella kopin ovessa ei kannata
käyttää oviläppää, sillä oviläppä lisää kopin sisätilan kosteutta.

23

2/ 2017

tapahtumakalenteri syksy 2017
ALMA Off Snow, Oulu .....................................................16. - 17.9.2017
Janakkala Cross, Janakkala ............................................23.9.2017
Kainuurossit, Kajaani ......................................................23.9.2017
RoiCross 2017, Rovaniemi .............................................24.9.2017
Jämin Syyskisa, Jämijärvi ..............................................30.9. - 1.10.2017
Koirajuoksun ja yhden
koiran kärryluokan SM Ohkola ........................................7. - 8.10.2017
Jämi-SM 2017, Jämijärvi ...............................................14. - 15.10.2017
VuoksiCross, Imatra 21.10.2017
Liepeencross, Lievestuore ..............................................29.10.2017
Hanko Syndalen, Hanko .................................................4.11.2017

ALMA Off Snow, Oulunsalo,
Kisakangas, 16. - 17.9.2017
Tuomari: Marko Vesterinen
REK-koetuomari: Aija Mäkiaho
Koetoimitsija: M-L Kiuru
Kilpailupäällikkö: Marja-Liisa Kiuru / kiuruml (at) gmail.com
Säännöt: IFSS/VUL
Luokat: DCM/DCW (koirajuoksu) 2 x 5 km, DCMJ/DCWJ (koirajuoksu juniorit 14-18 v.) 2 x 3 km, DBM/DMW
(koirapyöräily) 2 x 5 km, DS1 (1 koiran kärryluokka) 2 x 5 km, DS1J (1 koiran kärryluokka juniorit 14-18 v.) 2 x
3 km, DS2 (2 koiran kärryluokka) 2 x 5 km
DR4 (4-koiran kärryluokka), johon anottu myös REK-koe 2 x 5 km
Harrasteluokat erillisinä kilpailuina molempina päivinä:
DCH (koirajuoksu harraste) la 3 km, su 3 km, DC lapset 8-10 v. (koirajuoksu harraste, lapset) la 1 km, su 1
km, DS1H (1 koiran kärryluokka harraste) la 3 km, su 3 km
REK-koe järjestetään Off Snow-kilpailun yhteydessä. Koe ajetaan luokassa DR4, matka n. 2 x 5 km. Startit
peräkkäisinä päivinä. Vähintään 7 valjakkoa pitää ilmoittautua, jotta koe toteutuu.
Osallistumismaksut: DC lapset 8-10 v. 10 €, Koirajuoksu, harrastussarjat ja junioreiden DS1J 20 €, Viralliset
kärryluokat DS1, DS2, DR4 30 €, DR4 + kilpailukoe 40 €
Järjestävän seuran (ALMA) jäsenille alennus 5 €/luokka.
Tilille: FI55 5282 0120 1560 03, OKOYFIHH
Saaja: Alaskanmalamuuttiyhdistys ry Viite: 4051
Ilmoittautumiset kilpailuun ja/tai kokeeseen 3.9.2017 mennessä:
MARJA-LIISA KIURU, SEPÄNSILLANTIE 17 , 54410 YLÄMAA
puh. 050 572 6493 tai sähköpostilla: kiuruml(at)gmail.com
Lisätiedot: www.alaskanmalamuutti.net -> Online -> Foorumi sekä tapahtuman FB-sivu.
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Kainuurossit, Kajaani 23.9.2017
Kilpailupaikka: Vimpelin urheilukeskus, Kajaani
Järjestävä seura: KPKY
Tuomari: Eeva Äijälä ja Kauko Ruokolainen
Kilpailupäällikkö: Anja Salonen, anja.salonen57@gmail.com, 040 462 1157
Säännöt: IFFS / VUL
Luokat ja matkat: DCM / DCW koirajuoksu miehet / naiset, DCMJ /DCWJ koirajuoksu nuoret miehet /
naiset, DCMV/DCWV koirajuoksu veteraanit miehet/naiset, DCH harrastussarja koirajuoksu, DBM / DBW
koirapyöräily miehet / naiset, DBH harrastussarja koirapyöräily, DS1 1-koiran kärryluokka, DS1J 1-koiran
kärryluokka juniorit, DS1H 1-koiran kärryluokka harrastus, DS2 2-koiran kärryluokka
Ilmoittautuminen: Anja Salonen, anja.salonen57@gmail.com, 040 462 1157
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 17.9.2017
Osanottomaksu: Kilpasarjat 25€, harrastesarjat 10€, kilpailukohtainen vakuutus 10€
Pankkitiedot: FI59 5436 0920 0977 82, VIITE 63856, kopio maksukuitista oltava ilmoittautumisen mukana.   
Kilpailuohjelma: kisakanslia: 9:00 – 10.30, rataselostus: 11:00, ensimmäinen lähtö: 12.00

VuoksiCross Imatra 21.10.2017
Kilpailupaikka: Vuoksenniskan pururata
Järjestävä seura: IPKY kotisivut: ipky.nettisivu.org
Tuomari: Rami Kurikka
Kilpailupäällikkö: Katja Kaipainen
Säännöt: IFFS / VUL, luokkia voidaan yhdistää mikäli luokkaan on ilmoittautunut vähemmän kuin 5
Luokat ja matkat: DCM / DCW koirajuoksu miehet / naiset 5km, DCMJ /DCWJ koirajuoksu nuoret miehet
/ naiset 3km, DCH harrastussarja koirajuoksu 3km, DBM / DBW koirapyöräily miehet / naiset 5km, DBH
harrastussarja koirapyöräily 3km, DS1 1-koiran kärryluokka 5km, DS2 2-koiran kärryluokka 5km, kärryluokka
harrastussarja 1-2 koiraa 3km
Ilmoittautuminen: imatranpalveluskoirayhdistys@gmail.com, Sanna Rasimus Niskapietiläntie 695, 56550
Niska-Pietilä, puh. 0400250340
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 8.10.2017
Osanottomaksu: Pyörä- & kärryluokat 30€, juoksu-, juniori- ja harrastusluokat 20€ (juoksu- ja
harrastusluokat ilman lisenssiä +10€)
Pankkitiedot: FI55 5094 0020 0245 49   
Kilpailuohjelma: kisakanslia aukeaa: 9:00, rataselostus: 10:00, ensimmäinen lähtö: 11:01
Muuta: koirajuoksun epävirallinen lastenluokka (alle 14v) matka n.300m, osallistumismaksu 10€, kaikki
lapset palkitaan, oma tapaturmavakuutus tai kertalisenssi.
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Janakkala Cross lauantaina 23.09.2017 Janakkalan Konttilassa

Kilpailuluokat
DCM/DCW (5 km)
DCM/DCW (Juniorit) & DCM/DCW (Veteraanit) (3 km)
DR4 (5 km)
DS1 (5 km)
DS2 (5 km)
Harr. sarja max. 3 koiraa (3 km)
Harr. sarja DS1 (3 km)
Harr. sarja DS2 (3 km)
Harr. sarja CC (3 km)
Harr. sarja bike (3 km)
Kärryluokissa jokaisella osallistujalla oltava oma kärry; luokkia voidaan yhdistää, mikäli
ilmoittautuneita on vähemmän kuin 5.
Kärry- ja pyöräluokat 25 €. Juoksu-, juniori- ja harrastusluokat 15 € - ilman lisenssiä kilpailevat +10
€ (juoksu- ja harrastusluokissa). Tiliyhteys FI70 5680 7540 024743.
Ilmoittautumiset maksukuitin kera sähköpostitse koirajuoksu@gmail.com
Viimeinen ilmoittautumispäivä 20.9.2017
Epäviralliset sprinttisarjat (osm. 7 €, ilmoittautuminen myös paikanpäällä klo 10:00
mennessä)
Yleinen (1,1 km), Lapset (1,1 km) ja
Vet yli 55-v (1,1 km)
Ajo-ohjeet toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä
Toimisto aukeaa 23.09.2017 klo 08:30, rataselostus ja säännöt klo 10:00, ensimmäinen lähtö klo
11:00.
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TERVETULOA
ROI CROSS – SULANMAAN
VALJAKKOURHEILUKISOIHIN
PÖYLIÖVAARAAN 24.9.2017

Tuomari: Kauko Ruokolainen
Säännöt: IFSS/VUL kansalliset
Järjestäjä: RPKK
Kisapäällikkö & ratamestari: Marika Koivisto, 050 518 9684, mkonu@nic.fi
Luokat: DCM/W 4,5 km, DCM/WJ 3 km, koirajuoksun harrastussarja 3 km,
DBM/W 4,5 km, DBM/WJ 3 km, koirapyöräilyn harrastussarja 3 km, DS1 4,5 km,
DS1J 3 km, DS1 harrastussarja 3 km. Miehet ja naiset samassa sarjassa.
Aikataulu: toimisto aukeaa klo 10.00, ajajien kokous klo 11.00,
ensimmäinen startti & luokka klo 12.00.
Ilmoittautumiset: Ilmoittautumiset 18.9.2016 mennessä: mkonu@nic.fi
Hinta: Kilpailuluokat 25 €, harrastus 10 €
(harrastussarjojen ja koirajuoksun kilpailukohtainen vakuutusmaksu + 10 €)

Jälki-ilmoittautuneilta peritään 10 € enemmän, jälki-ilmo 22.9. saakka.
Maksukuitti ilmon mukaan. Pohjolan Osuuspankki FI11 4600 0010 7132 00,
viite 24099
Muuta: Kilpailut pidetään Rovaniemellä Pöyliövaaran hiihtolatupohjalla. Ajo-ohjeeet
toimitetaan kisakirjeessä kilpailijoille tai pyydettäessä sähköpostiin.
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Länsi-Suomen Valjakkourheilijat ry

Jämi-SM 2017
▪

▪

▪

▪

14-15.10.2017 Jämijärvi

SM-luokat:
▪
▪ DBM & DBW 2 x 6,0 km (LA & SU)
▪ DR8 2 x 6-7 km (LA & SU)
▪ DR6 2 x 6,0 km (LA & SU)
▪ DR4, DR4J* & DS2 2 x 4,2 km (LA & SU)
Kansalliset luokat:
▪ DS1 & DS1J* 2 x 4,2 km (LA & SU)
▪
▪ DBM/WJ** 2 x 4,2 km (LA & SU)
▪ DCM & DCW 4,2 km (LA)
▪ DCM/WJ* 3,3 km (LA)
Harrastusluokat:
▪ 1-2 koiran kärryluokka (DSH1-2) 4,2 km (LA)
▪ 1 koiran kärryluokka juniorit 10-13 v. 1,8 km (LA)
▪ Koirajuoksu (DCH) 3,3 km (LA)
▪ Lasten koirajuoksu n. 150 m (SU)
Ilmoittautuminen:
Nettilomakkeella 1.10 mennessä
http://l-svu.fi/ilmolomake-jami-.html
Jälki-ilmoittautuminen 10 € korotetulla
osallistumismaksulla 11.10. asti.

Aikataulu:
▪ Kilpailutoimisto auki 8:00 - 9:45
▪ Rataselostus: 9:00 (pakollinen SM-luokissa)
▪ Lähdöt alkaen: 10:01
▪ Luokkakohtaiset lähtöajat ilmoitetaan paria päivää
ennen kilpailua netissä
Osallistumismaksu
Maksu tulee olla suoritettuna
ilmoittautumisen yhteydessä
▪ SM-luokat 35 €
▪ Muut luokat 20 €
▪ DSH1J 10-13 v. 20 € (sis. vakuutuksen)
▪ Lasten koirajuoksu 10 €, mikäli ei omaa vakuutusta
▪ Juoksu- ja harrastusluokissa ilman lisenssiä
kilpailevien kilpailukohtainen vakuutus + 10 €
Maksetaan tilille:
Länsi-Suomen Valjakkourheilijat
FI16 2159 1800 0120 75
Viite: 14106

Molemmissa kilpailuissa: Kilpailupaikka Jämin lentokentän takana; Sormelantie 100, Jämijärvi
Jokainen maaliin päättynyt kilpailusuoritus on mukana Kickbike Cross Max 29er –arvonnassa (ei lasten koirajuoksu).
Jälki-ilmoittautuneet ja luokanvaihtajat lisätään lähtölistojen viimeisiksi ilmoittautumisjärjestyksessä.
Harrastusluokkien palkinnot arvotaan osallistujien kesken.
Myyntipaikat kilpailualueelle: maksu 20 €, ota yhteyttä hallitus@l-svu.fi
Lisätietoja kilpailuista: www.l-svu.fi, ilmo.lsvu@gmail.com,Timo Mäkiaho 040 553 7021
Majoitusvaraukset: www.jami.fi

Tervetuloa kisaamaan maailman parhaalle radalle!

Jämin Syyskisat
▪

▪

▪

▪

Kansalliset luokat:
▪ DR8 6-7 km (LA & SU)
▪ DR6, DBM & DBW 2 x 6,0 km (LA & SU)
▪ DR4, DR4J*, DS2, DS1 & DS1J* 2 x 4,2 km (LA & SU)
▪ DBM/WJ** 2 x 4,2 km (LA & SU)
▪ DCM ja DCW 4,2 km (LA)
▪ DCM/WJ* 3,3 km (LA)
Harrastusluokat:
▪ 1-2 koiran kärryluokka (DSH1-2) 4,2 km (LA)
▪ 1 koiran kärryluokka juniorit 10-13 v. 1,8 km (LA)
▪ Koirajuoksu (DCH) 3,3 km (LA)
▪ Lasten koirajuoksu n. 150 m (SU)
Ilmoittautuminen:
Nettilomakkeella 17.9 mennessä
http://l-svu.fi/ilmolomake-jami1.html
Jälki-ilmoittautuminen 10 € korotetulla
osallistumismaksulla 27.9. asti.
Rekikoirien kilpailukoe (REK)
▪ Luokissa DR4, DR6 & DR8
▪ Ilmoittautuminen 17.9 mennessä nettilomakkeella
▪ Koemaksu 15 €

* Vuosina 2000-2004 syntyneille
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** Vuosina 2000-2002 syntyneille

30.9.-1.10.2017 Jämijärvi
▪

▪

Aikataulu:
▪ Kilpailutoimisto auki klo 8:00 - 9:45
▪ Rataselostus klo 9:00
▪ Lähdöt alkaen klo 10:01
▪ Luokkakohtaiset lähtöajat ilmoitetaan
paria päivää ennen kilpailua netissä
Osallistumismaksu:
▪ Kärry- & pyöräluokat 25 €
▪ Juoksu-, juniori- & harrastusluokat 15 €
▪ DSH1J 10-13 v. 15 € (sis. vakuutuksen)
▪ Lasten koirajuoksu 10 €, mikäli ei omaa
vakuutusta
▪ Juoksu- ja harrastusluokissa ilman lisenssiä
kilpailevien kilpailukohtainen vakuutus + 10 €
Maksetaan tilille:
Länsi-Suomen Valjakkourheilijat
FI16 2159 1800 0120 75
Viite: 30096

www.l-svu.fi
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Länsi-Suomen Valjakkourheilijat ry

Jämi-SM 2017 World Cup Race
14-15.10.2017 Jämijärvi
Race site: Sormelantie 100, Jämijärvi
Coordinates: 61.779177, 22.711521
▪ Jämi-SM 2017 race is also Finnish Championship - race in rig-classes
(4, 4 juniors, 6 and 8 dogs class) and scooter 2-dogs
▪ Finnish Champion medals are awarded only to Finnish citizens
(or foreigners who have been living in Finland for 2 years)
▪ World Cup competitors need DID-lisence for getting World Cup
points!
▪

World Cup classes:
▪ DBM & DBW 2 x 6,0 km (Saturday & Sunday)
▪ DR8 2 x 6-7 km (Sat & Sun)
▪ DR6 2 x 6,0 km (Sat & Sun)
▪ DR4, DR4J*, DS2, DS1 & DS1J 2 x 4,2 km (Sat & Sun)
▪ DCM & DCW 4,2 km (only Saturday)

▪

Finnish national classes (no World cup points):
▪ DBM/WJ** 2 x 4,2 km (Sat & Sun)
▪ DCM/WJ* 3,3 km (Sat)

▪

▪

Hobby classes:
▪ 1-2 dog scooter class (DSH1-2) 4,2 km (Sat)
▪ 1 dog scooter class junior (DSH1J) 10-13 y. 1,8 km (Sat)
▪ Hobby canicross (DCH) 3,3 km (Sat)
▪ Small children canicross, about 150 m (Sun)
Registration latest 1.10.2017:
Website-registration: http://l-svu.fi/ilmolomake-jami-.html
Late-entrants up to 11.10.2017 with plus 10 euros extra fee

▪

Timetable:
▪ Race office open Friday evening (time
announced later)
▪ Race office open Saturday at 8:00-9:45
▪ Mandatory musher meeting 9:00
▪ First start 10:01
▪ Timetables for each class will be announced
few days before race at website

▪

Entry fee World Cup classes:
▪ DR8, DR6, DR4, DS2, DBM & DBW 35 €
▪ DS1, DS1J, DR4J, DCM & DCW 20 €

▪

Entry fee national and hobby classes:
▪ DBMJ/DBWJ, DCMJ/DCWJ 20 €
▪ DSH1-2, DSH1J, DCH 20 €
▪ Children canicross 10 €

▪

Accommondation: http://jamikeskus.fi/eng

Payment (EU area):
Länsi-Suomen Valjakkourheilijat
IBAN: FI16 2159 1800 0120 75
BIC: NDEAFIHH
Reference: 14106

▪

Race info: www.l-svu.fi

Non-European Union area Competitors can pay
entry fee by cash at race office

▪

Organizer: Länsi-Suomen Valjakkourheilijat ry

▪ Any questions: e-mail ilmo.lsvu@gmail.com

IFSS World Cup Race

Every competitor who finished the race will take part in lottery for
Kickbike Cross Max 29er
(except small children canicross)

www.l-svu.fi
* Date of birth: 2000-2004

** Date of Birth: 2000-2002
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Liepeencross, Lievestuore 29.10.2017
Tuomari: Timo Mäkiaho
Kilpailupäällikkö: Harri Laurila, laurila.harri@luukku.com, 0400777461
Säännöt: IFSS/VUL
Luokat: luokat ja matkat:
Koirajuoksu: DCM /DCW koirajuoksu miehet / naiset 5 km, DCMJ /DCWJ koirajuoksu nuoret miehet / naiset
3 km, Harrastussarja koirajuoksu 3 km, Koirajuoksun lastensarja, iästä riippuen 100m – 1.5km
Koirapyöräily: DBM / DBW koirapyöräily miehet / naiset 5 km, DBMJ / DBWJ koirapyöräily nuoret miehet /
naiset 3 km, Harrastussarja koirapyöräily 3 km
Kärryluokat: DS1 1-koiran kärryluokka 5 km, DS1J 1-koiran kärryluokka nuoret 3 km, DS2 2-koiran
kärryluokka 5 km, DS2J 2-koiran kärryluokka nuoret 3 km, harrastussarja 1-2koiran kärryluokka 3km
Ilmoittautuminen: Jenni Edelmann, 0445616621, jenni.edelmann@gmail.com
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 15.10.2017
Osanottomaksu: Kilpaluokat 25€, harrastussarja 10€, lastensarja 3€ (kilpailukohtainen vakuutus +10€)
Pankkitiedot: FI89 5290 8140 0101 42, viite 77800   
Kilpailuohjelma: kisakanslia aukeaa: 8.30, rataselostus: 10:00, ensimmäinen lähtö: 11:01
Lisätiedot: Saviontie 1607, Lievestuore. Saviontien ja E63 (9-tien) risteyksessä Lievestuoreella.
Mustanvuoren kuntorata/hiihtolatu. Saviontien varressa oleva parkkipaikka. Harrastussarjojen palkinnot
arvotaan. Kärryluokka harrastussarja 1-2 koiraa. Myös lasten sarjat.    
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HANGOVER
Kotimaan syyskauden päätöskilpailut sekä
REK-koe Hangon Syndalenissa
4.11.2017

Kilpailun tuomari: Kari Tolkkila
REK-koetoimitsija: Carolina Zukale
Kilpailupäällikkö: Ari Rastas
Luokat ja osallistumismaksut
Luokka

Matka

Osallistumismaksu

8-koiran kärry (DR8)
4-koiran kärry (DR4), REK
4-koiran kärry juniorit (DR4J)
1-koiran kärry (DS1)
Koirapyöräily (DBM / DBW)
Koirajuoksu miehet / naiset (DCM / DCW)

5,3 km
5,3 km (+ REK 5,3 km)
5,3 km
5,3 km
5,3 km
5,3 km

30 €
30 € (+ REK 15€)
30 €
25 €
25 €
20 €

REK-koe
Kokeen ensimmäinen kierros ajetaan aamupäivällä osana virallista kilpailua. Toinen kierros ajetaan
iltapäivällä (välissä taukoa ainakin 4h). Iltapäivällä lähtöjärjestys on valjakoiden nopeusjärjestys aamun
kierroksen perusteella.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja: www.uvu.fi
Facebook: Hangover, syyskauden päätöskilpailut
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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
OHKOLAN KEVÄTKISA 2017, 22.4.2017, MÄNTSÄLÄ, L-SVU

7. Venäläinen Sarianna, SHS, sh
8. Annala Jenni, SHS, sh

12:05.6, 3:59.3, 20.342
13:13.5, 5:07.2, 18.601

DR8, 8-koiran kärryluokka, 4.1 km
Kilpailija, seura, rotu
1. Karjala Aarne, SHS, sh
2. Mansikkaniemi Tapio, L-SVU, sh
3. Parikka Kirsti, SHS, sh
4. Räsänen Minna, L-SVU, sh

Tulos, Ero, Nopeus
7:47.4, -, 31.579
8:39.9, 52.5, 28.390
10:53.0, 3:05.6, 22.603
11:11.0, 3:23.6, 21.997

DR4, 4-koiran kärryluokka, 4.1 km
Kilpailija, seura, rotu
1. Pitkänen Jaakko, L-SVU, sh
2. Bürkland Erkki, L-SVU, sh
3. Mäki-Arvela Sampsa, SHS, sh
4. Asula Tero, L-SVU, sh
5. Pelli Johanna, SHS, sh
6. Pylvänäinen Jyri, SHS, sh
7. Aaltonen Tuomo, CE, sh
8. Valkeavirta Teemu, KVKS, sh
9. Heikkinen Elina, SHS, sh
10. Pärssinen Elli, L-SVU, sh
11. Nurmi Mikko, SHS, sh
12. Ahonen Jukka-Pekka, UVU, sh
Gröndahl Milla, SHS, sh

DS1J, 1-koiran kärryluokka nuoret, 4.1 km
Kilpailija, seura, rotu
Tulos, Ero, Nopeus
1. Mäkinen Aliina, SiMPeK, lkss
8:38.4, -, 28.472
2. Pöllänen Ella, SHS, sh
9:43.1, 1:04.7, 25.313
3. Seppälä Aura, SHS, sh
11:31.1, 2:52.7, 21.357
4. Mansikkaniemi Jere, L-SVU, sh
13:55.8, 5:17.4, 17.660

Tulos, Ero, Nopeus
7:24.4, -, 33.213
7:54.6, 30.2, 31.100
8:14.7, 50.3, 29.836
8:23.8, 59.4, 29.297
8:44.8, 1:20.4, 28.125
8:46.1, 1:21.7, 28.056
9:09.6, 1:45.2, 26.856
9:12.6, 1:48.2, 26.710
9:23.7, 1:59.3, 26.184
10:05.0, 2:40.6, 24.397
10:12.1, 2:47.7, 24.114
14:27.6, 7:03.2, 17.012
DNS

DS2, 2-koiran kärryluokka, 4.1 km
Kilpailija, seura, rotu
1. Vehkoja Camilla, PoVa, lkss
2. Pitkänen Jaakko, L-SVU, sh
3. Valo Lasse, SHS, sh
4. Tamminen Heidi, AVEK, sh
5. Valkeavirta Terhi, KVKS, sh
6. Niiranen Mona, SHS, sh
Sinervuo Riina, UVU, x
Järvi Ripsa, SiSuVa, x
Laaksonen Matti, UVU, x

Tulos, Ero, Nopeus
7:53.3, -, 31.185
8:18.8, 25.5, 29.591
9:20.6, 1:27.3, 26.329
10:15.4, 2:22.1, 23.984
11:07.5, 3:14.2, 22.112
12:14.5, 4:21.2, 20.095
DNF
DNS
DNS

DS1, 1-koiran kärryluokka, 4.1 km
Kilpailija, seura, rotu
1. Notko Tuomas, KSPK, x
2. Viitahalme Maria, KVKS, lkss
3. Ignatius Tanja, UVU, lkss
4. Husso Markku, L-SVU, lkss
5. Kaikkonen Mira, K-SPKY, d
6. Kärkkäinen Michela, UVU, d

DCM Koirajuoksu miehet 4.1 km
Kilpailija, seura, rotu
1. Hakonen Markku, SiSuVa, port v

Tulos, Ero, Nopeus
16:50.1, -, 14.612

Tulos, Ero, Nopeus
8:06.3, -, 30.352
8:14.8, 8.5, 29.830
8:31.9, 25.6, 28.834
8:56.8, 50.5, 27.496
9:18.0, 1:11.7, 26.452
11:46.6, 3:40.3, 20.889

DCW Koirajuoksu naiset 4.1 km
Kilpailija, seura, rotu
1. Iire Laura, TPH, x
2. Jortama Laura, TPH, x
3. Oksanen Johanna, SHS, sh
Hirvilammi Anna, UVU, sh
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Tulos, Ero, Nopeus
14:34.5, -, 16.878
15:19.4, 44.9, 16.054
20:31.1, 5:56.6, 11.989
DNS

DBM/W, Koirapyöräily miehet/naiset, 4.1 km
Kilpailija, seura, rotu
Tulos, Ero, Nopeus
1. Laaksonen Matti, UVU, x
7:16.1, -, 33.845
2. Kangilaski Taivo, Baltosport, sh
8:12.1, 56.0, 29.994
3. Liimatainen Heidi, SDY, d
8:21.8, 1:05.7, 29.414
4. Kangilaski Erik, Baltosport, sh
8:34.6, 1:18.5, 28.682
DSH1-2, 1-2 koiran harrastuskärryluokka, 4.1 km
Kilpailija, seura, rotu
Tulos, Ero, Nopeus
1. Viitahalme Maria, KVKS, lkss
8:46.9, -, 28.013
2. Köylinen-Tiensuu Jenni, ALMA, x
9:03.3, 16.4, 27.167
3. Kaikkonen Mira, K-SPKY, d
10:12.1, 1:25.2, 24.114
4. Lindström Carolina, UVU, sh
10:34.3, 1:47.4, 23.270
5. Tamminen Heidi, AVEK, am + gr 12:52.3, 4:05.4, 19.112
6. Salonen Leena, ALMA, am
14:08.8, 5:21.9, 17.389
7. Korppi Hannu, AVEK, am
15:05.6, 6:18.7, 16.299
DCM/WJ Koirajuoksu nuoret miehet/naiset 2.4 km
Kilpailija, seura, rotu
Tulos, Ero, Nopeus
1. Mäkinen Aliina, SiMPeK, lkss
7:21.8, -, 19.556
2. Halme Jade, L-SVU, lkss
7:53.3, 31.5, 18.255
3. Ahlström Lotta, SIT, irlt
8:15.7, 53.9, 17.430
DCH Koirajuoksu harrastesarja 2.4 km
Kilpailija, seura, rotu
Tulos, Ero, Nopeus
1. Mäkinen Tero, SiMPeK, hw
7:43.5, -, 18.641
2. Kauppinen Elina, TPH, sh
8:40.4, 56.9, 16.603
3. Vehkoja Camilla, PoVa, lkss
8:46.6, 1:03.1, 16.407
4. Hyväluoma Jari, -, whip
9:10.0, 1:26.5, 15.709
5. Viitala Annika, -, bret
10:05.3, 2:21.8, 14.274
6. Puustjärvi Eveliina, -, da
12:18.8, 4:35.3, 11.695
7. Erkkilä Riina, -, sh
12:41.7, 4:58.2, 11.343
Ketola Laura, TPH, br
DNS
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DSH1J, 1-koiran harrastuskärrysarja nuoret, 1.2 km
Kilpailija, seura, rotu
Tulos, Ero, Nopeus
1. Ignatius Niklas, UVU, be
3:14.6, -, 22.199
Mansikkaniemi Pauli, L-SVU, sh
DNS
Lasten koirajuoksu, 0.1 km
Kilpailija, seura, rotu
1. Asula Lucas, L-SVU, sh
2. Ignatius Miska, UVU, x
3. Ingman Sofia, -, sh
4. Pantzar Argo, SDY, slk
5. Ingman Axel, -, sh
6. Ignatius Miro, UVU, x
7. Pitkänen Aarne, -, sh
8. Kangilaski Rene, Baltosport, sh
9. Patjas Akseli
10. Bürkland Miisa, L-SVU, sh
11. Bürkland Peetu, L-SVU, sh
12. Mäki-Arvela Vilja, -, lkp

Tulos
18.9
21.4
22.0
22.3
23.2
23.8
30.5
32.8
33.9
37.7
45.7
1:25.4

JÄMIN KEVÄTKISA 2017, 6.5.2017, JÄMIJÄRVI, L-SVU
DS2, 2-koiran kärryluokka, 4.2 km
Kilpailija, seura, rotu
1. Järvi Ripsa, SiSuVa, x
2. Lipponen Sanna, TPH, x
3. Laaksonen Matti, UVU, x
4. Vehkoja Camilla, PoVa, lkss
5. Nissinen Samuli, SiSuVa, x
6. Halme Jade, L-SVU, x
7. Pitkänen Jaakko, L-SVU, sh
8. Valo Lasse, SHS, sh
9. Pelli Johanna, SHS, sh
10. Mäkelä Marjo, KVKS, sh
11. Mäki-Arvela Sampsa, SHS, sh
12. Valkeavirta Terhi, KVKS, sh
13. Pärssinen Elli, L-SVU, sh
14. Tamminen Heidi, AVEK, am
Hakala Tiina, L-SVU, x
Tammela Toni, SHS, sh
Niiranen Mona, SHS, sh

Tulos, Ero, Nopeus
7:40.1, -, 32.862
7:47.4, 7.3, 32.349
7:57.5, 17.4, 31.665
8:13.3, 33.2, 30.651
8:14.8, 34.7, 30.558
8:18.1, 38.0, 30.355
8:29.0, 48.9, 29.705
9:36.0, 1:55.9, 26.250
9:49.8, 2:09.7, 25.636
9:57.7, 2:17.6, 25.297
10:04.6, 2:24.5, 25.008
10:37.9, 2:57.8, 23.703
11:12.1, 3:32.0, 22.497
11:39.2, 3:59.1, 21.625
DNS
DNS
DNS

DR5-8, 5-8 -koiran kärryluokka, 4.2 km
Kilpailija, seura, rotu
Tulos, Ero, Nopeus
1. Halme Ville, L-SVU, x
7:16.9, -, 34.607
2. Karjala Aarne, SHS, sh
8:00.3, 43.4, 31.480
3. Viitanen Pasi, SHS, sh
10:04.9, 2:48.0, 24.996
4. Venäläinen Janne, AVEK, sh
10:17.1, 3:00.2, 24.502
Ruotsalainen Petri, RPKK, x
DNS
DR4J, 4-koiran kärryluokka nuoret, 4.2 km
Kilpailija, seura, rotu
Tulos, Ero, Nopeus
1. Venninen Inga, L-SVU, x
8:15.4, -, 30.521
DS1J, 1-koiran kärryluokka nuoret, 4.2 km
Kilpailija, seura, rotu
Tulos, Ero, Nopeus
1. Mäkinen Aliina, SiMPeK, lkss
9:18.0, -, 27.097
2. Saapunki Mirka, L-SVU, x
9:21.2, 3.2, 26.942
DS1, 1-koiran kärryluokka, 4.2 km
Kilpailija, seura, rotu
1. Notko Tuomas, KSPK, x
2. Viitahalme Maria, KVKS, lkss
3. Immonen Kai, KVKS, lkss
4. Lipponen Sanna, TPH, ss
5. Rissanen Marja, TAVES, bpt
6. Kivisaari Juha-Matti, SHS, sh
7. Tamminen Heidi, AVEK, sh
8. Annala Jenni, SHS, sh
Kaikkonen Mira, K-SPKY, d

Tulos, Ero, Nopeus
7:48.8, -, 32.253
8:23.3, 34.5, 30.042
8:35.7, 46.9, 29.319
9:26.5, 1:37.7, 26.690
9:52.6, 2:03.8, 25.515
11:35.1, 3:46.3, 21.752
11:44.9, 3:56.1, 21.450
12:47.9, 4:59.1, 19.690
DNS

DR4, 4-koiran kärryluokka, 4.2 km
Kilpailija, seura, rotu
1. Pitkänen Jaakko, L-SVU, sh
2. Rantanen Tanja, SHS, sh
3. Stenman Satumarja, SHS, x
4. Mäkelä Ari, SHS, x
5. Mäki-Arvela Sampsa, SHS, sh

Tulos, Ero, Nopeus
7:40.0, -, 32.870
7:56.8, 16.8, 31.711
8:36.4, 56.4, 29.280
8:40.5, 1:00.5, 29.049
8:45.6, 1:05.6, 28.767

6. Asula Tero, L-SVU, sh
7. Pylvänäinen Jyri, SHS, sh
8. Laaksonen Tuija, SHS, sh
9. Aaltonen Tuomo, CE, sh
10. Vesa Marjo, SHS, sh
11. Leppänen Riikka, SHS, sh
12. Purra Sonja, L-SVU, sh
13. Nurmi Mikko, SHS, sh
14. Gröndahl Milla, SHS, sh
15. Mäkelä Marjo, KVKS, sh
16. Saapunki Reima, ALMA, am
Hakala Tiina, L-SVU, x
Ojanperä Sofia, SHS, sh
Sipponen Kaisa, SHS, sh

8:54.1, 1:14.1, 28.309
9:00.7, 1:20.7, 27.964
9:25.6, 1:45.6, 26.733
9:29.7, 1:49.7, 26.540
9:49.2, 2:09.2, 25.662
9:57.2, 2:17.2, 25.318
10:03.6, 2:23.6, 25.050
10:13.0, 2:33.0, 24.666
10:16.1, 2:36.1, 24.541
10:46.2, 3:06.2, 23.398
12:43.3, 5:03.3, 19.809
DNS
DNS
DNS

DBM/WJ, Koirapyöräily nuoret miehet/naiset, 4.2 km
Kilpailija, seura, rotu
Tulos, Ero, Nopeus
1. Lipponen Jonna, TPH, lkss
8:18.7, -, 30.319
DBM/W Koirapyöräily miehet/naiset 4.2 km
Kilpailija, seura, rotu
Tulos, Ero, Nopeus
1. Lipponen Juha, TPH, lkss
7:25.4, -, 33.947
2. Nissinen Samuli, SiSuVa, x
7:38.9, 13.5, 32.948
3. Liimatainen Heidi, SDY, d
8:11.4, 46.0, 30.769
4. Kastu Mira, TKK, d
8:49.8, 1:24.4, 28.539
5. Mäkimaa Anne, KVKS, sh
10:15.1, 2:49.7, 24.581
6. Kupari Minna, UVU, espsp
17:24.6, 9:59.2, 14.474
Laaksonen Matti, UVU, x
DNS
DCM, Koirajuoksu miehet, 4.2 km
Kilpailija, seura, rotu
1. Mäkinen Tero, SiMPeK, hw
2. Haaramo Panu, UVU, kn
3. Jokiranta Aki, L-SVU, bp

Tulos, Ero, Nopeus
14:56.6, -, 16.864
16:29.2, 1:32.6, 15.285
17:26.6, 2:30.0, 14.447

DCW, Koirajuoksu naiset, 4.2 km
Kilpailija, seura, rotu
1. Kanko Jenna, JoSePa, lkss
2. Iire Laura, TPH, x
3. Köcher Jasmin, SiMPeK, x
Jortama Laura, TPH, x
Stenman Paula, SHS, sh

Tulos, Ero, Nopeus
15:21.1, -, 16.415
15:51.4, 30.3, 15.892
16:39.7, 1:18.6, 15.125
DNS
DNS

DSH1-2, 1-2 koiran harrastuskärryluokka, 4.2 km
Kilpailija, seura, rotu
Tulos, Ero, Nopeus
1. Viitahalme Maria, KVKS, lkss
8:55.7, -, 28.225
2. Immonen Kirsi, KVKS, bp
9:47.5, 51.8, 25.736
3. Rantala Jenna, SHS, sh
11:00.4, 2:04.7, 22.895
4. Koskinen Joonas, -, sh
11:57.8, 3:02.1, 21.064
5. Tuominen Jorma, TAVES, hw
11:59.6, 3:03.9, 21.012
6. Salonen Leena, ALMA, am
13:58.7, 5:03.0, 18.028
7. Lipponen Sanna, TPH, shetl
14:43.8, 5:48.1, 17.108
8. Haapamäki Eeva, -, parter
16:45.6, 7:49.9, 15.036
9. Tamminen Janne, AVEK, am+gr 18:15.6, 9:19.9, 13.801
Lahtinen Aki, L-SVU, x
DNS
Kaikkonen Mira, K-SPKY, d
DNS
DCM/WJ, Koirajuoksu nuoret miehet/naiset, 3.3 km
Kilpailija, seura, rotu
Tulos, Ero, Nopeus
1. Mäkinen Aliina, SiMPeK, lkss
10:40.9, -, 18.536
2. Ahlström Lotta, SIT, irter
12:52.8, 2:11.9, 15.373
3. Halme Jade, L-SVU, x
13:55.2, 3:14.3, 14.224
DCH, Koirajuoksu harrastesarja, 3.3 km
Kilpailija, seura, rotu
Tulos, Ero, Nopeus
1. Järvi Ripsa, SiSuVa, x
11:15.0, -, 17.600
2. Köcher Jasmin, SiMPeK, x
12:17.8, 1:02.8, 16.102
3. Kauppinen Elina, TPH, sh
12:19.3, 1:04.3, 16.069
4. Hyväluoma Jari, -, whip
13:19.3, 2:04.3, 14.863
5. Pelli Johanna, SHS, sh
13:59.7, 2:44.7, 14.148
6. Visuri Minna, -, sp
15:00.0, 3:45.0, 13.200
7. Saapunki Reima, ALMA, am
15:23.8, 4:08.8, 12.860
Vehkoja Camilla, POVA, lkss
DNF
Pohjola Tiia, K-SPKY, lkss
DNS

Katja Saapunki

Lasten koirajuoksu, 0.12 km
Kilpailija, seura, rotu
1. Nissinen Aarne, SiSuVa, x
2. Laaksonen Justus, UVU, x
3. Asula Lucas, L-SVU, sh
4. Pitkänen Aarne, -, sh
5. Saapunki Miska, -, am
6. Nissinen Kauri, SiSuVa, x
7. Nissinen Tiila, SiSuVa, x
8. Nissinen Valto, SiSuVa, x
9. Mäki-Arvela Vilja, -, lpk
Pantzar Argo, SDY, slk

Tulos
13.7
13.9
14.5
14.8
19.4
21.5
56.9
58.9
1:04.3
DNS
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SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITON HALLITUS
Timo Mäkiaho (puheenjohtaja)
JÄMSÄ
puh. 044 772 8800

Heidi Ahlfors (valjakkoajo)
VIHTI
puh. 046 668 7099

Niina Konttaniemi (valjakkohiihto)
ROVANIEMI
puh. 040 539 0372

Annaleena Ylitalo (kesälajit)
HAAPAJÄRVI
puh. 044 297 2272

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

Janne Härkönen (valjakkoajo)
IMATRA
puh. 040 763 6854

Tanja Ignatius (valjakkohiihto)
HYVINKÄÄ
puh. 050 514 4886

Vuokko Puurunen (kesälajit)
OULU
vuokko.puurunen@vul.fi

Kaisu Salminen (valjakkoajo)
JÄMSÄ
puh. 045 844 4211

Kauko Ruokolainen (kesälajit)
KIVINIEMI
puh. 0400 290 480

Teemu Kaivola (valjakkoajo)
SUINULA
puh. 0400 883 712

TOIMIKUNNAT
Sihteeri
Niina Konttaniemi

Kilpailu ja huippu-urheilu
Teemu Kaivola

Viestintä
Jukka-Pekka Ahonen

Taloudenhoitaja
Kaisu Salminen

Tuomaritoiminta
Kauko Ruokolainen

Talous
Timo Mäkiaho

Lasten ja nuorten liikunta
Tanja Ignatius

PR-toiminta
Jukka-Pekka Ahonen

Yhteistyökumppanit
Heidi Ahlfors

Aikuis- ja harrasteliikunta
Annaleena Ylitalo

Kehittämistoiminta
Janne Härkönen

Antidopingtoiminta
Aija Mäkiaho

Eläinten hyvinvointi
Vuokko Puurunen
Kurinpito
Jukka-Pekka Ahonen
Varsinainen tilintarkastaja
Juhani Loukusa kht ja Riitta Kempe
Varatilintarkastaja
Kosti Salminen ja kht Nexia yhteisö

VUL:N JÄSENSEURAT
Alaskanmalamuuttiyhdistys ry
Puh: 044 342 4787
kovaljefframi@gmail.com

Kainuun Palveluskoirayhdistys ry
Puh: 044 284 8162
niinan.meili@gmail.com

Ounasjokilaakson Kennelkerho ry
Puh: 041 443 7892
tinuska.auer@gmail.com

Suomen Beauceron ry
Puh: 0400 656 447
dp@deepee.net

Arktiset Vetokoirat ry
Puh: 040 575 1027
virve.kaivola@elisanet.fi

Kannuksen Koiruudet ry
piritta.parssinen@kpedu.fi

Pohjanmaan Valjakkourheilijat ry
Puh: 0500 369 179
elisabeth.killinen@gmail.com

Suomen Collieyhdistys ry
Puh: 050 528 5667
jarventaus@kolumbus.fi

Pohjois-Karjalan Seurakoirat ry
lassi.hiltunen@gmail.com
0452638324

Suomen Dobermannyhdistys ry
Puh: 050 595 3835
anne@passila.fi

Pohjois-Lapin Valjakkourheilijat ry
puh. 040 544 8474
pohjoislapinvaljakkourheilijat
@gmail.com

Suomen Irlanninterrierit ry
Puh: 050 376 6898
rixu.leppanen@helsinki.fi

Carelian Eastpoint ry
Puh: 044 664 4927
info@racinghusky.com
Etelä-Hämeen Koirakerho ry
Puh: 040 571 8063
jennityryla@gmail.com

Kemin Seura- ja Palveluskoirakerho
Puh: 040 126 4264
kurttiomaria@gmail.com
Keravan Koiraharrastajat ry
Puh: 040 721 5784
lea.yli-suvanto@saunalahti.fi

Hyvinkään Käyttökoirat ry
Puh: 040 567 7039
ria.hursti@hotmail.com

Keski-Suomen
Palveluskoirayhdistys ry
Puh: 040 727 9674
mira.kaikkonen@nokia.com

Hämeenlinnan Kennelkerho ry
Puh 050 323 9545
hanna.k.hovila@gmail.com

Kukkian Haukut ry
Puh: 0400 644 763
tiedotus@kukkianhaukut.fi

Hämeenlinnan Seudun
Vesipelastuskoirat ry
Puh: 050 581 3235
haanpaa.lea@gmail.com

Kymen Vetokoiraseura ry
Puh: 040 751 7038
marja.kokkola@cgi.com

Rovaniemen Palveluskoirakerho ry
Puh: 040 573 0756
niina.konttaniemi@vul.fi

Lieksan Palveluskoirakerho ry
Puh: 050 530 1679
tvahakoski@gmail.com

Siilinjärven-Maaningan
Pelastuskoirat ry
Puh: 0400 470 580
tero.makinen65@gmail.com

Iisalmen Seudun Käyttö- ja
Seurakoirayhdistys
Puh: 050 353 0872
heikki.hiltunen@elisanet.fi
Imatran Palveluskoirayhdistys ry
Puh: 0400 250 340
sannarasimus@gmail.com
Joensuun Seudun Palveluskoirayhdistys ry
Puh: 045 263 8324
lassi.hiltunen@gmail.com
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Länsi-Suomen Valjakkourheilijat ry
Puh: 040 702 1095
aija@makiaho.com
Oulun Koirakerho ry
Puh: 050 312 2569
hannarattila@gmail.com
Oulun Palveluskoirayhdistys ry
Puh: 040 516 3513
khatrilou@gmail.com

Rajan Koiramiehet ry
Puh: 040 546 9785
toimisto@rajankoiramiehet.fi
Riihimäen Agility ry
lottavuorela@hotmail.com

Sisä-Suomen Valjakkourheilijat ry
Puh: 050 347 8356
riitta.kempe@gmail.com
Sport Riesen Klub ry
Puh: 040 551 8592
tuire.mikkonen@jippii.fi
Suomalainen Siperianhusky -seura ry
Puh: 0400 559 858
olli.pohjantuli@pp.inet.fi

Suomen Poliisikoirayhdistys ry
Tampereen Vetokoiraseura ry
Puh: 050 328 9411
satu.k.simila@gmail.com
Turun Käyttökoirakerho ry
Puh: 040 705 8228
mira.kastu@gmail.com
TVA Pori ry
Puh: 044 083 1018
heidi.sarkipaju@gmail.com
Uudenmaan Vetokoiraurheilijat ry
Puh: 050 587 4150
ari.rastas@kolumbus.fi
Villähteen Agility-Urheilijat ry
Puh: 040 742 3861
taina.heini@gmail.com

LAADUKKAAT VÄLINEET
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www.vul.fi - postimyynti

VUL:n tarvikevälityksestä on saatavilla monipuolinen valikoima valjakkourheilussa tarvittavaa
välineistöä sekä koiran ruokintaan ja hyvinvointiin liittyviä tuotteita.
Ostamalla liiton myymiä tuotteita tuet liiton ja sen jäsenseurojen toimintaa ja edistät lajimme näkyvyyttä.

VUL
AUTOTARRAT

VUL
HEIJASTINPIPO

13€

Värivaihtoehdot:

Värivaihtoehdot:
musta

hopeinen teksti läpinäkyvällä
pohjalla, valkoinen teksti
sinisellä pohjalla sininen teksti
läpinäkyvällä pohjalla.
Koko: 23 x 10 cm

18€

3€

Sledgedog Sport Finland PIPO
Värivaihtoehdot: sininen/valkoinen

12€
ManMat Puolikuristava
pehmopanta/

Sledgedog
Sport Finland
T-PAITA

Padded collar coloured limited edition
Puolikuristava, TEBOX-vuorattu panta. Valmistettu 3cm
leveästä nylonliinasta, renkaan halkaisija 30mm. Koot:
M, L, XL Värit: oranssi/musta, turkoosinsininen/musta

18€

Värivaihtoehdot:
sininen
Koot: S-XL

Sarjasta saatavilla myös lyhyet long distance-valjaat ja vetovyö.

ManMat Talutin/Flat leash

Hihamerkki

limited coloured edition
Kestävä talutushihna on valmistettu 3cm
leveästä nylonliinasta. Vahva pistoolilukko,
pehmustettu kädensija. Taluttimen pituus on
180cm.Värit: oranssi/musta,
turkoosinsininen/musta

15€

NYT MYÖS:

koko 6 x 6 cm

Liiton vanhat lehdet 2 €/kpl
ZERO DC SHORT-VALJAS

Short on täysin uudentyyppinen ja vallankumouksellinen valjas. Siinä yhdistyy ultra kevyet ja korkean teknologian materiaalit, sekä patentoitu suunnittelu ja istuvuus. Short on suunniteltu niin, että veto kohdistuu pääosin koiran yläselkään. Short
soveltuu erinomaisesti alaselän ongelmista kärsiville koirille
sekä lyhytselkäisille koirille, koska se ei kuormita alaselkää.
Short-valjaat sopivat erityisen hyvin myös syvärintaisille koirille. Short käy myös vetourheiluun, varsinkin pyöräilyyn missä
vetopiste on melko korkealla. Short valjaat antavat koirallesi
koiran ansaitseman huippulaadukkaan tuen, ennennäkemättömän mukavuuden ja täydellisen suojan. Short on loistava
valjas, minkä kanssa koirasi nauttii liikkumisesta.

NON-STOP NOME -VALJAS

Nome-valjaat ovat erittäin laadukkaat. Valjaat ovat hyvin pehmustetut ja näin ollen ne ovat mukavat koiralla
vedon aikana.
Valjaiden leveä rintakappale takaa hyvän istuvuuden ja
varmistaa optimaalisen voiman vetoon. Takakappale
on ainutlaatuinen siinä mielessä, että se automaattisesti tasapainottaa vetopisteen koirille, jotka työskentelevät vinottain. Heijastinnauhan ansiosta valjaat näkyvät
pimeässä.

• Varastossa kokoja 5,
6, 7 ja 8, mutta kaikkia
kokoja on tarvittaessa
saatavilla.
• Hinta: 36 €

NON-STOP
FREE MOTION -VALJAS

Nämä valjaat on suunniteltu siten, että koira kykenee
vetäessään hengittämään vapaasti. Vetopiste sijaitsee
siten että koiralla on maksimaalinen vapaus ja voima
joka askeleella. Valjaat on suunniteltu erityisesti hiihtoon ja juoksemiseen, joissa veto tulee ylempää, kuin
valjakkoajossa. Monipuolisten säätöjen
ansiosta valjaat on helppo säätää
sopimaan lähes kaiken
mallisille koirille.

• Varastossa kokoja
6,7 ja 8, mutta
kaikkia kokoja
on tarvittaessa
saatavilla.
• Hinta: 65 €

5€

• saatavilla olevat
koot: SX-XXXL
• värivalikoima vaihtelee;
kysy haluamaasi
väriä!
• hinta 38 €

NON-STOP
COMFORT BELT
-VETOVYÖ
Perinteisillä vöillä on
taipumus liukua ylös ja
alas vyötäröltä, joka on
suhteellisen epämukavaa ja
aiheuttaa jatkuvaa kuormitusta
selälle. Tämä kuormitus saattaa
johtaa vakaviinkin selkäongelmiin.
Tämän kokemuksen perusteella olemme kehittäneet uuden mallin. Comfort vyö jakaa vedon
tasaisemmin ja se pysyy paikallaan erinomaisesti
jolloin koiran vetäminen ei aiheuta ongelmia selälle. Saatavana yhdessä koossa. Monipuolisten
säätöjen ansiosta se sopii lähes kaiken-kokoisille
ihmisille.

• Hinta: 55 €

NON-STOP VETONARU
2 M (CANICROSS) JA
NON-STOP VETONARU
3 M (HIIHTO)
Liina on kehitetty täyttämään ammattimaisten kilpailijoiden
toiveet ja kilpailujen säädökset, esimerkiksi lukko on kilpailuissa
hyväksytty messinkinen pistoolilukko. Alaosa on tehty polypropyleenistä joten se ei vahingoita koiraa vaikka liina pääsisi irti.

• Hinta: 28 €

t o i m i t u s e h d o t : Toimitusaika on maksimissaan kaksi viikkoa tilauksesta. Vastaanottaja maksaa postimaksun.
Tavara toimitetaan varastoinventaarion mukaan, oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään. Tavarat toimitetaan postitse tai ne voi noutaa joidenkin
valjakkourheilutapahtumien yhteydessä. Mikäli noudat tavarat itse, mainitse tilauksen yhteydessä koska ja mistä haluat tavarasi noutaa.

tarvikevälitäjän

yhteystiedot:

email: tarvikevalitys@vul.fi

TEHOA JA VOIMAA
AKTIIVISELLE KOIRALLE!
Aktiivisesti liikkuva koira tarvitsee ruoastaan runsaasti energiaa sekä liikuntasuoritusta ja palautumista edesauttavia ravintoaineita.
Hau-Hau Champion Extra Energy -täysravinnon korkea proteiinipitoisuus (32%)
takaa sen, että koiran lihakset saavat tarpeeksi tärkeitä aminohappoja. Kananrasva
sekä lohiöljy (rasvapitoisuus 21%) tuottavat energiaa etenkin pitkäkestoisessa
fyysisessä rasituksessa, kuten valjakkoajossa, metsästysretkillä tai maastolajeissa.
Täysravintomme mannan-oligosakkaridit toimivat hyödyllisten suolistobakteerien ravintoaineena, eli prebioottina, jotka edesauttavat vahvistamaan koiran
immuunijärjestelmää.

Metabolinen energia 4 419 kcal/kg, proteiini 32%, rasva 21%

OLETHAN JO LIITTYNYT KASVATTAJAKERHOOMME

JA HYÖDYNTÄNYT UPEAT EDUT?
WWW.HAUHAU.FI/KASVATTAJAKERHO

UUDISTUIMME!

SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA:
HAUHAUKASVATTAJAT

