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toimitukselta
Onneksi on yöllä pimeää ja rauhallista. Tällä kertaa edes katuvalot eivät pala Korkalovaarassa kun naputtelen viimein omaa
pientä palastani lehteen. Olen lopulta ihan tyytyväinen siihen
mitä sain kasaan vaikka välillä tuntui että kuuma kesä oli sulattanut kaikki jutut ja juttujen tekijät.
Omat koe- ja kilpailutavoitteet ovat olleet tottelevaisuuskokeissa ja lintuhommissa tälle vuodelle ja niiden osalta kausi

päättyy tulevana sunnuntaina. Seuraavaksi keskitytään metsästämiseen ja vetohommiin ja pidetään lomaa tottiksesta jonkin aikaa. Ja koska olen hieman tärähtänyt, niin minulla on nyt
kisalisenssi myös VUL:n kisoihin että josko sitä huonokuntoinenkin kävisi pyörää ulkoiluttamassa ainakin omissa kisoissa
vaikkei se tuloksen kannalta kannatakaan.
Talven kilpailujen määrän väheneminen on tällä hetkellä
itseäni eniten huolettava asia. Miksi? Miksi meillä ei ole talvella
kilpailuja? Pitkät matkat ja MD-luokat ovat vielä kohtuullisissa
kantimissa, mutta sprintti- ja hiihtolajit ovat vakavan miettimisen edessä. Tulevalle kaudelle ei ole anottuna edes hiihdon SMkilpailuja. Olen itse elänyt myös aikaa jolloin kilpailuja kierrettiin tammikuusta maaliskuulle joka viikonloppu ja vaikka on
ollut paljon huonoja talvia, niin usko kilpailujen onnistumiseen pitäisi löytyä ja kilpailuja saada järjestettyä. Kilpailujen
puute ei ole vain urheilijoiden menetys, vaan se vaikuttaa suoraan myös liiton toimintaan ja talouteen. Toivottavasti kaikki
jäsenseurat ottavat asian vakavasti ja tulevat itse kertomaan tai
ainakin ottavat kirjallisesti osaa syksyn strategiaseminaariin.
Hienosta nimestään huolimatta tämä on se paikka ja tilaisuus
missä lajin tulevaisuus on käsittelyssä.

Niina

puheenjohtajalta
Valjakkourheilun toimintaympäristö elää voimakkaasti. Ilmastonmuutos puskee lumirajaa
pohjoisemmaksi, samalla kuin ihmiset muuttavat etelämpään. Digitalisaatio laajentaa kilpailua ja nostaa ihmisten odotuksia koettujen elämysten suhteen, eikä näkyvyyden saaminen lajin ulkopuolella ole helppoa.
Tilanne Suomessa ei ole ainutlaatuinen, vaan samat ilmiöt
ovat havaittavissa kaikkialla. Muutokset ovat merkittäviä ja
minkä tahansa urheilulajin elinehto nykypäivänä on kyky
sopeutua muutoksiin nopeasti. Muutokset aiheuttavat huolta,
koska ihmisen peruspsykologiaan kuuluu menetyksen pelon
korostaminen ja uusien mahdollisuuksien aliarvioiminen.
Valjakkourheilijoiden liitto jäsenseuroineen tulee jatkossa
tekemään entistä enemmän kokeiluja. Kokeiluja ei tarvitse
tehdä virallisina tapahtumina, eikä kaikista varmastikaan tule
SM-luokkia, mutta yksittäisten matalan kynnyksen kokeilujen
avulla voidaan kokeilla mitä vaikutuksia muutoksilla on. Samaa
lähestymistapaa tulee kokeilemaan myös IFSS.

Harrastajilta ja kilpailijoilta toivotaan ennakkoluulottomuutta ja malttia reaktioissa; yksittäisistä kokeiluista ei kannata vetää liian pitkälle vietyjä johtopäätöksiä, varsinkaan ennen kuin kokeilu on
ehditty edes järjestää.
Oma toiveeni on, että tulevaisuudessa liittomme voi tukea
yhä useampaa seuraa järjestämään yhä erilaisempia tapahtumia harrastajille ja kilpailijoille. Erilaisilla ihmisillä on erilaisia
tarpeita ja toiveita, eikä yksittäisen tapahtumanjärjestäjän tarvitse tuntea painetta palvella kaikkia samanaikaisesti. Tapahtumakalenterista toivottavasti löytyy jatkossa yhä kattavammin
jokaiselle jotakin, kokeilukulttuurin nimessä.
Kisapoluilla tavataan - tulkaahan moikkaamaan!

- Timo -
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Ajankohtaisia pikku-uutisia

valjakkourheilun lajilisenssi
vakuutuskausi 1.9.2018 – 1.8.2019

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. DIDlisenssit pitää myös erikseen maksaa IFSS:lle.
Nämä maksut maksetaan 2 kertaa vuodessa syyskuun alussa ja tammikuun alussa. Tätä ennen DIDlisenssinne ei ole voimassa. DID-numeron kerran
saadessanne, numero on jatkossa sama. DIDlisenssejä hoitaa VUL:issa kaisu.salminen@vul.fi

Lajilisenssin kaudelle 2018 - 2019 voi lunastaa maksupäivästä alkaen VUL:n jäsenseuraan kuuluva henkilö.
Lajilisenssi sisältää vuoden voimassa olevan urheiluvakuutuksen VUL:n jäsenseuraan kuuluville ja VULlehden vuosikerran (3 numeroa) 2018 - 2019. 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.

Suomen Valjakkourheilijoiden lisenssivakuutus

Lajilisenssivaihtoehdot ja
niiden hinnat

Kilpailulisenssi

Harrastaja-lisenssi

Lisenssi + vakuutus
+Valjakkourheilu-lehti

64 euroa

46 euroa

Kilpailukohtainen
vakuutus

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

30 euroa

Vakuutuksen osuus lajilisenssistä on 23,78 €.
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10 euroa

LähiTapiolassa
Vahingon tapahduttua olkaa suoraan yhteydessä
vakuutusyhtiö LähiTapiolaan.
Vakuutuslaji: yksityistapaturmavakuutus
Vakuutusmuoto: ryhmätapaturmavakuutus
Vakuutusnumero: 353-3842680-5
Vakuutuskausi: 1.9.2016-31.8.2017
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.
Tarkemmat tuoteselosteet ja vakuutusehdot
LähiTapiolan nettisivuilta.
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IFSS uutisia, elokuu 2018
2018 sulanmaan Euroopanmestaruuskilpailut lähestyvät. Kisat
järjestetään Ruotsissa, Nybrossa lokakuun 24.-28. Kilpailukutsut
ja siihen liittyvät dokumentit julkaistaan pian IFSS:n kotisivuilla.
IFSS uudet kotisivut
Uusittu sivusto on avattu. Sivuston on suunnitellut ja toteuttanut IFSS uusi webmaster
Kjell Ek. Hän toimii myös kansainvälisen lajiliiton GDPR-virkailijana, ja hänen tehtäviinsä
kuuluu huolehtia siitä että liitto täyttää eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön vaatimukset. Tätä varten liitolla on käytettävissään uudet sähköpostiosoittet (löytyy seuraavan otsikon alta), ja
samalla joitakin vanhoja on poistunut käytöstä.
Päivitetyt yhteystiedot
IFSS toimintojen sähköpostiosoitteistoon on tehty muutoksia, ja
alla on päivitetty luettelo. Mikäli jäsenistö on viimeaikoina lähettänyt vanhoihin osoitteisiin viestejä, joihin ei ole tullut vastausta,
kehottaa IFSS lähettämään viestit uudellen tällä listalla esitettyihin
osoitteisiin.
President Helen Lundberg – president@sleddogsport.net
Vice President Sport Eeva Äijälä – sport@sleddogsport.net
Vice President Economy Morten Sørensen – economy@
sleddogsport.net
Vice President Development Mari Hoe Raitto – development@
sleddogsport.net
Executive Director Dori Hollingsworth – executivedirector@
sleddogsport.net
Continental Director Asia Jay Kim – asia@sleddogsport.net
Continental Director Europe Bengt Pontén – europe@sleddogsport.net
Continental Director North America Rebecca Knight – northamerica@sleddogsport.net
Continental Director Oceania Ray Holliday – oceania@sleddogsport.net
Continental Director South America Konrad Jakob – southamerica@sleddogsport.net
Athletes delegate council Petra Wadlund Lind – athletes@
sleddogsport.net
Web Master Kjell Ek – webmaster@sleddogsport.net

Lehden
osoitteenmuutokset
Jatkossa kaikkien muiden kuin lehden lisenssin mukana saavien sekä lehteä tilaavien lukijoiden tulisi ilmoittaa
osoitteenmuutoksensa VUL:n toimistoon, sillä Sporttirekisterin lakatessa joulukuun lopussa emme ole saaneet ainakaan
toistaiseksi Olympiakomitealta mitään vastaavaa järjestelmää
käyttöömme, johon osoitteet päivittyisivät Postin kautta. Toivomme että tilanne saadaan järjestymään jossain vaiheessa,
mutta toistaiseksi joudumme toimimaan näin.

Anti Doping Committee – antidoping@sleddogsport.net
Anti Doping Chair person – dopingcontrol@sleddogsport.net
World Cup/Accreditation Committee – accreditation@sleddogsport.net
DID registration – did@sleddogsport.net
1-2 Dog Committee – 1and2dog@sleddogsport.net
Race Judges and Race Regulations Committee – rules@
sleddogsport.net
Nordic Breed Committee – nordicbreed@sleddogsport.net
Youth Committee – youth@sleddogsport.net
Inclusive Global Access Committee – globalaccess@sleddogsport.net
Membership Committee – membership@sleddogsport.net
Animal Health and Welfare Committee – welfare@sleddogsport.net
Nominating Commission – nominating@sleddogsport.net
Legal Commission – legal@sleddogsport.net
IFSS kilpailusäännöt
Hallitus on hyväksynyt päivitetyt kilpailusäännöt, ja niihin on tehty sen jälkeen muutamia kirjoitusasukorjauksia. Päivitetyt säännöt ovat luettavissa IFSS:n sivuilla.
2019 Maailmanmestaruuskilpailut
2019 kansainvälisten arvokilpailuiden kotisivut valmistuvat lähiaikoina, ja linkit sivustoille lisätään sen jälkeen IFSS:n kotisivuille.
DID-lisenssit eurooppalaisille
Kuten Nybron kisakutsussa on todettu, DID-lisenssien rekisteröintejä ei oteta vastaan lokakuun 15.-28. välisenä aikana. Kaikki
rekisteröinnit sulanmaan EM-kilpailujen osalta tarkistetaan lisenssinumeroiden ja ikäluokkien osalta. DID-rekisteröinnit Euroopan ulkopuolelta käsitellään normaalisti.
IFSS kansainvälinen tuomariseminaari
IFSS Kansainvälisten kilpailutuomareiden seminaari järjestetään
Ranskan liiton, FFST toimesta syyskuun 1. ja 2. päivä. Seminaarin tapahtumapaikkana on Raddon et Chapendu, Koilis-Ranskassa (Suomesta osallistumisia koordinoi tuomaritoimikunta).

Urheilijoiden
opiskeluapurahat haussa
syyskuussa
Urheilijoiden ammattienedistämissäätiön
opiskeluapurahaa voi hakea syyskuun ajan
Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiö (URA) myöntää vuosittain opiskeluapurahoja kansainvälistä menestystä tavoittelevien
tai aktiiviuransa jo päättäneiden huippu-urheilijoiden ammattiin
valmistavaan ja tutkintoon tähtäävään opiskeluun. Apurahat lukuvuodelle 2018-19 ovat haettavissa syyskuun ajan.
Täyden URA-apurahan määrä on 3000 euroa ja se maksetaan
kahdessa osassa, joulukuussa 2018 ja maaliskuussa 2019.
Apuraha voidaan myöntää myös puolikkaana vain syys- tai
kevätlukukaudeksi.
Yksityiskohtaista tietoa apurahan myöntämisperusteista ja
linkki apurahan hakulomakkeeseen:
http://olympiakomitea.fi/ura-saatio
Jukka Tirri
URA-säätiön asiamies
Opiskelijahuippu-urheilun asiantuntija, Olympiakomitea/
huippu-urheiluyksikkö
puh. 0447800213, ura@olympiakomitea.fi

5

2/ 2018

NYBRON
EM-KILPAILUT 2018

Päivityksiä
kilpailusääntöihin

IFSS:n sulanmaan lajien Euroopan mestaruuskilpailut järjestetään Ruotsin Nybrossa 24.-28.10.2018.
Kisasivut: http://ech2018.se/
Urheilijoilta on pyydetty alustava ilmoitus halukkuudestaan kilpailla syksyn EMkilpailuissa ja tämän perusteella kilpailu- ja
huippu-urheilutoimikunta kartoittaa mahdollisten
lisämaapaikkojen tarpeen. Päätös mahdollisista lisämaapaikoista saadaan IFSS:ltä viikolla 40 (arvio). Suomella on oikeus
ilmoittaa EM-kilpailuihin 3 avointa + 3 RNB valjakkoa joka
luokkaan (lukuunottamatta koirajuoksua, jossa erillisiä RNBluokkia ei ole).
VUL maksaa A-maajoukkueurheilijan osallistumismaksun yhteen luokkaan. B-maajoukkue osallistuu kilpailuun omakustanteisesti. Osallistumismaksuista lähetetään tarkemmat ohjeet
myöhemmin.
A-maajoukkue nimetään syksyn näyttökilpailuiden ALMA OffSnow (6.-7.10.) sekä Jämi SM 2018 (13.-14.10.) tulosten
perusteella. Syksyn sulanmaan SM-kilpailuista kukin suomenmestari nimetään A-maajoukkueeseen, mikäli aikavertailussa
hänellä on mahdollisuus sijoittua 10 parhaan joukkoon. Valinta
ei koske koirajuoksuviestiä. Luokissa joissa ei ole SM-arvoa
näytöt annetaan yleisessä luokassa. Aikavertailun suorittaa
kilpailutoimikunta. Joukkeenjohtajana kilpailuissa toimii Jukka
Ihalainen.

IFSS:n kilpailusääntöihin ja VUL:n kansallisiin kilpailusääntöihin
on tehty päivityksiä kuluneen kevään ja kesän aikana. Säännöt
löytyvät VUL:n nettisivuilta http://www.vul.fi/kilpailutoiminta/
saannot/

Urheilutulokset
ja GDPR
Tänä keväänä astui voimaan uusi EU:n tietosuoja-asetus, johon usein viitataan englanninkielisellä GDPR-lyhenteellä. Kyseessä on verraten monimutkainen - ja ennenmuuta monitulkintainen - asetuskokoelma. jonka yksityiskohtiin ei ole tässä
yhteydessä tarpeellista mennä. Pysytään siis käytännössä.
Tietosuoja-asetus asettaa sääntöjä henkilötietojen käyttöä koskien. Se tarkoittaa käytännössä, että tietoja saa käyttää vain
siihen käyttötarkoitukseen, mihin ne on ilmoitettu kerättäväksi.
Huippu- ja kilpaurheilun lopputuloksena syntyy urheilutuloksia.
Tulokset ovat yleishyödyllisiä ja julkisia, ja niiden yhteydessä
kerätään ja julkaistaan urheilutuloksen kannalta relevantit yksityiskohdat, kuten urheilijan nimi ja tämän edustama seura.
Myös sukupuoli ja ikä voivat olla relevantteja yksityiskohtia,
mikäli niitä koskien on rajoituksia kilpaluokan säännöissä.
Liitto, tai kukaan muukaan, ei kuitenkaan saa esimerkiksi muodostaa julkisten urheilutulosten perusteella rekisteriä kilpaurheilijoista, ja kohdentaa sen avulla mainontaa. Sama koskee esimerkiksi
lisenssijärjestelmää: liitto ei voi luovuttaa urheilijoiden yhteystietoja kolmansien osapuolien käyttöön, pyytämättä ensin lupaa.
Olympiakomitea on luvannut tarkempaa käytännön ohjeistusta
liikuntaseuroille vielä kuluvan vuoden aikana. Sitä odotellessa
vielä pieni kertaus:
1) Urheilutulokset ovat lähtökohtaisesti julkisia
2) Kilpailun järjestäjä saa kerätä ja julkistaa kilpailun kannalta
oleellisia henkilötietoja
3) Kerättyjä tietoja ei saa käyttää muuhun kuin ennalta ilmoitettuun käyttötarkoitukseen
4) Tarpeettomat kerätyt tiedot tulee hävittää
Jukka-Pekka Ahonen
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Tärkeimpiä muutoksia - IFSS:n kilpailusäännöt:
• Kilpailukausi kesäkuun alusta (1.6.) seuraavan vuoden toukokuun loppuun (31.5.) saakka.
• BGB- tai vastaavien lukkojen käyttö pääliinassa ja kaulaseisingissä on ehdottomasti kielletty.
• Sulanmaan kärryluokissa ja koirapyöräilyssä mikään pyörän/kärryn osa ei saa ylittää lähtöviivaa ennen kun lähtökäsky on annettu.
• Rinnakkain valjastettujen johtajakoirien täytyy olla kytkettynä
toisiinsa kaulaseisingillä mikäli uralla tapahtuu vastaantulevien valjakoiden kohtaamisia: valjakkoajossa sekä sulanmaan
4-, 6- ja 8-koiran luokissa.
• Sulanmaan lajeihin uusi kilpailuluokka – yhdistetyn kilpailu
koirajuoksu- ja yhden koiran kärry-osuuksilla.
• Koirajuoksussa täyteen mittaan venytetyn vetonarun täytyy
olla vähintään 1,5 m ja enintään 2,5 m mitattuna koiran takaosasta kilpailijan vetovyön lukkoon/koukkuun.
Tärkeimpiä muutoksia – VUL:n kansalliset säännöt:
- Kilpailussa tapahtuneen, todistettavissa olevan purematapauksen, seurauksena aggressiivisesti käyttäytyneelle koiralle
langetetaan ensimmäisestä purematapauksesta 6kk kilpailukielto, toisesta 12kk kilpailukielto ja kolmannesta elinikäinen kilpailukielto. Kilpailukielto koskee kaikkia valjakkourheilun lajeja.
Lisenssiasiaa:
VUL on linjannut, että syksyn koirajuoksun SM-luokkiin saa
osallistua lisenssiehtojen mukaisesti kilpailu- ja harrastajalisenssillä vaikka kevään liittokokouksen sääntömuutoksessa
puhutaan sanatarkasti vain kilpailulisenssistä. Lisenssiasiaa
tullaan käsittelemään uudemman kerran kevään 2019 liittokokouksessa. Harrastajalisenssillä saa kilpailla yhden kansallisen
tason kilpailun tai SM-kilpailun, mutta ei kansainvälisiä kilpailuja (esim. MM, EM, SOC tai World-cup). Kertalisenssi ei käy
SM-luokkaan.
Eeva Äijälä
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Suomen Valjakkourheilijoiden liitto järjestää
valjakkourheilun
strategiaseminaarin Ruuhimäellä 24.-25.11.
Alustava aikataulu ja ohjelma:
LAUANTAI 24.11.
Klo 10:00 - 11:00 - Ilmoittautumiset ja majoittuminen
Klo 11:00 - 12:00 - Seminaarin avaus ja viikonlopun
		tavoitteiden esittely
Klo 12:00 - 13:00 - Lounas
Klo 13:00 - 14:00 - Ensimmäisen ryhmätyökierroksen alustus,
		
ryhmäjako (jako pääasiassa toimikunnittain)
Klo 14:00 - 16:00 - Ryhmätyötä toimikunnittain
Klo 16:00 - 17:00 - Kahvitauko
Klo 17:00 - 19:00 - Ryhmätyö jatkuu
Klo 20:00 		
illallinen
SUNNUNTAI 25.11.
Klo 07:00 - 08:00 - Aamiainen
Klo 08:00 - 10:00 - Edellisen päivän tulosten yhteinen läpikäynti
Klo 10:00 - 11:00 - Toisen ryhmätyökierroksen alustus,
		
ryhmäjako (jako kilpaluokittain)
Klo 11:00 - 13:00 - Ryhmätyö kilpaluokittain
Klo 13:00 - 14:00 - Lounas
Klo 14:00 - 15:00 - Ryhmätyö jatkuu
Klo 15:00 - 17:00 - Toisen ryhmätyön tulosten
		yhteinen läpikäynti
Klo 17:00 - 18:00 - Päätöskahvit
TAVOITTEET:
1) Määritellä per toimikunta viiden vuoden tahtotila ja visio.
2) Käydä kilpaluokittain tulevaisuudennäkymiä yhdessä läpi

Kerätyt tavoitteet toimivat hallitukselle ja toimikunnille suuntaviivoina seuraavaa toimintasuunnitelmaa laadittaessa. Tarpeen
mukaan myös jo tehtyjä suunnitelmia tarkennetaan sopimaan
yhteiseen strategiaan.
Strategia on pohjimmiltaan joukko valintoja: mitä haluamme saavuttaa. Rajallisten resurssien takia sen tulee ottaa myös kantaa
siihen, mitä ei tässä strategiassa tavoitella, eli mitä tietoisesti jätetään tekemättä. Tämä tarkoittaa, että seminaari on tärkein yksittäinen tilaisuus vaikuttaa lajin kehitykseen vuosiksi eteenpäin.
Ilmoittautumiset aukeavat liiton kotisivuilla tiistaina 25.9. klo
18:00. Paikkoja on tarjolla rajoitetusti, ja ne jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarjolla on kolmea majoitusmuotoa:
Matkailuauto- tai vaunu, 25€ / edustaja
Mökkimajoitus, 35€ / edustaja
Huonemajoitus, 45€ / edustaja
Huone- ja mökkimajoituksissa ei käytännön syistä voida luvata
yksityishuoneita. Liitto pyrkii järjestämään saman seuran edustajat samoihin majoitustiloihin. Hintoihin sisältyy ruokailut, majoitus
ja mahdollisuus käyttää rantasaunaa.
Ilmoittautuminen päättyy 2.11. klo 18:00. Kaikki ilmoittautumiset
ovat sitovia ja osallistumismaksun tosite edellytetään ilmoittautumisen yhteydessä.
Lisätietoja antaa liiton puheenjohtaja Jukkis Ahonen:
puheenjohtaja@vul.fi / 0407418309
Jukka-Pekka Ahonen
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Harrastajahaastattelussa

RIITTA KEMPE
Tässä kiertävässä haastattelussa jokainen haastateltava pääsee itse valitsemaan seuraavan haastateltavan ja kysymään häneltä jonkin valjakkourheiluaiheisen kysymyksen. Toimitus lähestyy
seuraavaa haastateltavaa ennen seuraavan lehden julkaisemista. Mukana
haastattelussa ovat olleet: Tuomas Notko, Jade Halme, Tanja Ignatius, Kati
Mansikkasalo-Jurvelin, Jonna Lipponen,
Samuli Nissinen, Karoliina Ruippo ja
Raine Niemi, Riku Setälä, Henna ja Jani
Pöllänen, Anna-Mari ja Pekka Syrjänen
sekä Kalevi Vainio.
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1. Kuka olet?
Riitta Kempe, valjakkoajaja.
Asuinpaikka: Tammela
Seura: Sisä-Suomen Valjakkourheilija
Yhteistyökumppanit: Happy Dog (Koiraurheilu.fi), Best-in
Oy, Nutrolin (Olini Oy), Non-Stop dogwear, Vitabalans Oy,
Fitdog Finland Oy, Racing Sleddogs Ari Laitinen

2. Mistä valjakkourheiluharrastuksesi alkoi?
Tutustuin valjakkokoiriin vuonna 1996, kun aloitin tutkijana
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitoksessa Ypäjällä. Tutkin ja kehitin urheilukoirille tarkoitettuja kuivaruokia ja lisäravintoaineita aina siihen saakka, kunnes kuivaruokien valmistus
Suomessa hiipui 2000-luvun taitteessa. Tutkimustyö oli ensimmäinen kosketukseni valjakkokoiriin ja samalla syttyi kiinnostus valjakkourheilua kohtaan. Lopulta työstä tuli harrastus - ja
harrastuksesta toinen, sivutoiminen työ.
Ensimmäiseen valjakkokisaan osallistuin vuonna 1998 ja
ensimmäinen täysi kilpailukausi oli 1999. Viime talvella tuli
täyteen 20 vuotta ensimmäisestä kilpailuista, jonka ajoin
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Jämillä. Vaatimattomasti aloitin suoraan SM-kisoissa Juhani
Heikkisen lainakoirilla ja EM/MM-mitalistien peesissä. Maalin muistan tulleeni niin, että johtajaparin vetonarut ja valjaat
olivat sotkussa, kun en malttanut pysähtyä niitä oikomaan.
Alkuun kilpailin Juhani Heikkisen koirilla ja sen jälkeen Kalle
Pohjolan koirilla. Ensimmäisen oman johtajakoiran, Lolan,
ostin Juhani Heikkiseltä vuonna 2000. Oma kenneli valmistui vuonna 2001.
Kun Kalle Pohjola lopetti valjakkourheilun 2003, hän lahjoitti
minulle valjakon, jolla olin jo kilpaillut SM- ja EM-tasolla. Kilpailin siis ensimmäiset viisi vuotta lainakoirilla ja kahden mentorin opastuksella. Sen jälkeen valmentaja-mentorini on ollut
Ari Laitinen.

3. Paljonko sinulla on ollut koiria / mitä koiria sinulla on
ollut, entä mitä tällä hetkellä?
(voit halutessasi laittaa koirat kennelnimineen ja titteleineen,
mutta riittää jos laittaa rodun / rodut ja määriä. Laita myös mitä
niiden kanssa on tehty / tehdään)

Koiratuttavuuksia minulla on ollut vuosien mittaan toistasataa, suurin osa niistä tutkimuskoirina, valmennettavana ja työkavereina Lajin luonteeseen kuuluu, että valjakkokoirat jalostetaan ja kasvatetaan itse. Perinteinen käyttökoirajalostus on
osa lajiin kuuluvaa kilpailua; kenellä on taito jalostaa kilpailukykyiset koirat. Tiukka valinta ja karsinta on edellytys lajin huipulle pääsemiseen. Yleensä koko pentue kasvatetaan ja valmennetaan 2-3 -vuotiaaksi asti, jonka jälkeen parhaat yksilöt jatkavat kovimmassa kilpatiimissä. Koiratarhallani on noin parikymmentä kilpakoiraa, jotka ovat alaskanhuskyja ja lintukoiraristeytyksiä Ari Laitisen, Egil Ellisin, Kimmo Hytösen, Kati
ja Vesa-Pekka Jurvelin (saksanseisojat) sekä Cookin (Kanada)
linjoista.

5. Mitä valjakkourheilu sinulle merkitsee?
Valjakkourheiluun tutustuttuani se oli menoa saman tien.
Lajissa yhdistyvät kaikki minulle tärkeät elementit; urheilu,
luonto ja koirat. Valjakkoharrastus on minulle kokonaisvaltainen elämäntapa, osa minua. Kilpailutilanteessa minut voi
nähdä ”sielu paljaana”. Se on täydellistä vastapainoa tutkijan
työlle. Lisäksi olen voinut soveltaa ammattiosaamistani lajiin ja
ammatistani on ollut merkittävää hyötyä kilpailemisessa. Näen,
että taustani tutkimustyön parissa on omalta osaltaan vienyt
minut maailman huipulle. Toisaalta käytäntö pitää minut kiinni
arjessa. Se opettaa minua edelleen ja auttaa ymmärtämään ja
pohtimaan syvällisemmin valjakkokoirien ongelmia.

6. Mitä lajeja/ millä tapaa olet valjakkourheilua harrastanut / missä luokissa olet kilpaillut?
Olen kokeillut lähes kaikkia valjakkourheilun lajeja lukuun
ottamatta pitkän matkan ajokisoja ja pulkkahiihtoa. Nykyinen
koiramateriaali on jalostettu valjakkoajon sprinttimatkojen
rajoitettuun luokkaan. Kutosen sprintti on bravuurini. Meriittilistalta löytyy kahden MM-mitalin lisäksi Euroopan mestaruus.
Lajissa menestyminen vaatii pitkäjänteisyyttä. Aloittaessani
ajattelin, että jos 10 vuoden päästä olen Suomen huipulla, niin
hyvä. Arvio osui kohdalleen. Vuonna 2010 voitin ensimmäisen
Suomen mestaruuden ja seuraavana vuonna osallistuin menestyksekkäästi ensimmäisiin MM-kisoihin. MM-pronssimitali
oli tavallaan urani käännekohta. Sen jälkeen mikään sijoitus
ei ole tuntunut enää samalta, vaikka niitä kaikkia arvostankin.
Ensimmäinen MM-mitali muutti ja vapautti paljon omaa tekemistä sekä toisaalta myös ympäristön suhtautumista. Sen jälkeen ei tarvinnut enää selitellä muille valintojaan.
Riitta Kempen albumi

4. Mikä on suhteesi VUL:oon?
Minut napattiin melko nopeasti VUL:n hallitukseen sen jälkeen, kun olin aloittanut ”koiratutkijana” ja tutustunut lajiin.
Yllätyin, kun silloinen pj Jukka Wuolijoki alkoi puhua minua
muutaman vuoden jälkeen pj:n hommaan. Pehmittämiseen
kuului mm. lounas Helsingissä, musta auto kuljettajineen,
kävelyä Seurasaaressa, pullakahvit ja paljon kaunopuheista
suostuttelua. Oma polte lajiin oli kova ja muistan pohtineeni
asiaa niin että, mikäli halusin jatkaa kohti omia kilpailullisia
tavoitteitani, minun pitää ottaa myös pj:n pesti vastaan, jotta
liitto ja kilpailutoiminta pysyy pystyssä. Jukka oli jo nostanut
VUL:llin pahimmasta suosta ja vuoden 1997 MM-kisojen aiheuttamasta konkurssiuhasta. Saatoin jatkaa hänen työtään mm.
Eeva-Liisa Aunio, Kati Kettumäki ja Anu Mäkinen apuna niin,
että VUL saatiin jaloilleen. Hyvä tiimi ympärillä teki urheilujohtamisesta hauskaa ja viihdyin hommassa vajaan vuosikymmenen. Sain kunnian olla mukana nostamassa lajin urheilullista tasoa korkeammalle ja samalla herättämässä lajin tunnettavuutta hyvän hallitusporukan kanssa.
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7. Minkälaisia haasteita olet kohdannut
valjakkourheilussa/harrastamisessa?
Valjakkourheilu on hyvin erilaista moneen muuhun koiralajiin verrattuna. Lajin kokonaisvaltaisuus vaatii, että jostain
muusta täytyy osata luopua. Arki pyörii pitkälti lajin ympärillä
eikä vapaapäiviä juuri ole.
Rajalliset aikaresurssit luovat raamit harrastukselle ja ajankäyttö on optimoitava mahdollisimman hyvin. Tammelassa
sijaitseva maalaiskoti ostettiin varta vasten harrastusta silmälläpitäen. Tammelassa on hyvät treenimaastot ihan vieressä
ja ajankäytön kannalta on oleellista, että aikaa ei kulu lastaamiseen ja siirtymisiin. Oman jaksamisen kannalta on tärkeää
pitää myös itsestään ja omasta hyvinvoinnistaan huolta ja tuntea omat rajansa, jottei pala loppuun (kovin usein). Ihmisen
hyvinvointi vaikuttaa suoraan eläinten hyvinvointiin.
Pitkät, useamman vuorokauden kestävät kisamatkat ovat olleet
todellisia oppireissuja, joiden aikana on joutunut opettelemaan
asioita kantapään kautta. Oman haasteensa luovat yli 1000
metrin korkeudessa vuoristossa sijaitsevat kisaolosuhteet, joihin Suomessa on hankala, ellei jopa mahdotonta, harjoitella.
Reilusti meren pinnan yläpuolella koirien huoltokin on ihan
erilaista. Nesteytys ja palautuminen on hyvin merkittävässä
roolissa sekä onnistuneen kisasuorituksen että koirien hyvinvoinnin kannalta.
Ilmaston muutoksen myötä etelässä treenaaminen on tullut
haastavammaksi, kun lumelle pääsee harvemmin. Täytyy olla
luova ja kehittää treenisysteemit omiin olosuhteisiin sopiviksi.
Osittain tämän vuoksi lajiksi on valikoitunut sprintti.

Koirien kasvattaminen ja jalostaminen on mielenkiintoista ja
haastavaa puuhaa. Niihin liittyy paljon epäonnistumisia, joita
”suuri yleisö” ei näe. Ikävimpiä hetkiä ovat koirien ennenaikaiset menetykset. Niiden jälkeen on erityisen vaikeaa löytää motivaatio takaisin. Yleensäkin kaikenlainen negatiivisuus ja psyykkisen tuen puute ovat tekijöitä, joka toisinaan häiritsevät tekemistä ja keskittymistä. Urheilija tarvitsee ympärilleen ehdottoman luotettavan ja positiivista energiaa tuovan tiimin. Negatiiviset asiat vievät liikaa energiaa ja ne on pakko sulkea pois, jotta
jaksaa tehdä keskittyneesti töitä kohti tavoitetta.
Tie valjakkourheilun huipulle on ollut mäkinen ja pitkä, yli 20
vuotta. Se vaatinut luopumista monestakin asiasta ja tarjonnut
ilon, surun, mutta myös epätoivon hetkiä. Koko tunneskaala on
ollut käytössä. Siksi juhlin valjakkourheilun onnistumisia heti,
kun on aihetta, koska maan pinnalle tipahtaa yleensä seuraavassa hetkessä.

8. Millaisia odotuksia sinulla on tulevalle kaudelle?
Valmistaudumme Ranskan MM-kisoihin. Kisareissu tulee olemaan pitkä ja erittäin vaativa 1800 metrin korkeudessa ajettava
alppikisa. Odotukset kotimaan sprinttikisojen määrään tuottivat suuren pettymyksen.

9. Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on
valjakkourheilussa pitkällä tähtäimellä?
Kovin pitkälle meneviä suunnitelmia ei enää ole ja kisaura
alkaa olla ehtoopuolella. Koirien jalostus kiinnostaa yhä enemmän.

10. Kenestä haluaisit kuulla seuraavaksi, ja
mitä erityistä haluaisit häneltä kysyä?
Maija Nivala on henkilö, jonka huikea ura vastoinkäymisten
melskeessä ja opiskelujen ohella olisi useammankin ”vuoden
valjakkourheilija”-tittelin arvoinen. Mikä on Maijan sisun ja
voiman lähde sekä ohje nuorille valjakkourheilijoille tavoitteiden saavuttamiseksi?
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vat :
tek sti ja ku

Minna Lumirae

KOIRAN KANSSA
RETKEILEMÄÄN
Alunperin julkaistu artikkelina Lapinkoiralehti Reviirissä
3/02. Tämän jälkeen laajennettu muutamia kertoja. Viimeisin päivitysversio 31.1.2009 (talviretkeily).

”

Retkeily ilman koiraa on kuin söisi tyhjältä lautaselta”.
Tämän kansanviisauden keksin itse päästessäni ensimmäiselle kunnon Lapin vaellukselle Savun kanssa. Edellissyksynä olin tarponut sinänsä oikein miellyttävän Saariselän lenkin ihmisseurassa, mutta kaivannut kovasti koiraani, joka mielestäni olisi kaiken huipuksi istunut maisemaan oikein oivasti.
Päätin silloin, etten ilman pakottavaa syytä enää jätä koiraa
kotiin patikoimaan lähtiessäni. Tietenkin vaellus ilman koiraa voi olla helpompi, mutta kun ottaa huomioon nelijalkaisen
ystävänsä tarpeet ja huolehtii myös siitä, ettei koira aiheuta häiriötä luonnolle tai muille vaeltajille, on tuloksena yleensä voittopuolisesti antoisa yhteinen kokemus.

Kaikista ei ole kairaan
Viikon tunturivaellus Lapissa ei ole ainoa mahdollisuus kokea
erämaan kauneutta ja rauhaa. Mukavia patikkamaastoja löytyy joka puolelta maata, aivan eteläisintä ruuhka-Suomea myöten. Virkistysalueilla ja kansallispuistoissa on kilometreittäin
merkittyjä reittejä, joista voi valita omalle ja koiransa kunnolle
sopivan reissun.
Jos koira on elänyt pääasiassa sohvaperunaelämää, ei sitä
voi yhtäkkiä tempaista mukaan viikon Lapin vaellukselle. Tosin
tällaisen koiran omistajallakin voi olla vaikeuksia selvitä reissusta, ellei hän ole sitten kohottanut kuntoaan ilman koiraa.
Jokainen tuntee itse oman koiransa parhaiten, mutta pääsääntöisesti pidemmälle reissulle ei lähdetä kovin nuoren tai vanhan koiran kanssa, eikä rasituksessa ärtyvistä vammoista tai
vaivoista (esim. sydän- tai lonkkavika, nivelrikko) kärsivän
koiran kanssa. Tavallinen kotikoirakin on syytä laittaa ainakin
kuukautta ennen reissua kuntokuurille, jos lenkit ovat jääneet
muutamaan puolituntiseen päivässä.
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Hyväkuntoisellekin koiralle pitkästä vaelluksesta voi muodostua varsinainen kuntotesti, jos säät eivät suosi, valmistautuminen on ollut puutteellista ja varusteet huonoja. Kaiken kaikkiaan koiran kanssa matkaan lähtevän tulee suunnitella vaellus
koiran kannalta vähintäänkin yhtä hyvin kuin itsensä.

Energiaa ruuasta
Yleensä koira ei noin viikon vaellusta varten tarvitse ihmeemmin vahvennusta ruokavalioonsa, mutta annoskokoja on syytä
lisätä. Tavallisen kotikoiran liikuntamäärä lisääntyy vaelluksella usein huomattavasti arkipäiviin nähden, eikä ole mukavaa pitää koiraa nälässä.
Jo muutamaa viikkoa ennen pidempää vaellusta on hyvä
aloittaa koiran totuttaminen kuivattuihin ruokiin jos se muuten syö esim. kotiruokaa. Moni ronkelikin koira napsii kairassa
kuivamuonaa vaikka ei siihen kotona suostu koskemaankaan.
Pelkkää nappularuokaa käyttämällä koiran viikon eväistä muodostuu kuitenkin jo aikamoinen kantamus, joten kuivaliha on
hyvä vaihtoehto tai lisuke.
BARF- eli raakaravinnolla ruokittavan koiran ei tarvitse vaellustakaan varten siirtyä takaisin nappularuokaan, eikä se
edes välttämättä onnistukaan, sillä
koiran maha ei ehkä kestä kuivamuonaa (ainakaan viljapitoista) enää lainkaan. Barffarillekin löytyy kuivalihan
lisäksi paljon sopivia reissueväitä
lemmikkikaupoista. Erittäin hyvää
ja kevyttä vaellusmuonaa ovat kuivatut liha- ja sisäelinherkut, joita
voi tehdä itsekin, jos vain kestää hajun. Lemmikkiliikkeissä
on myytävänä ainakin kuivattua
mahaa (saatavana on myös hajuttomampaa pakastekuivattua laatua), lihaa, possunkärsiä, kieltä,
sydäntä, maksaa ja kuoretta.
Liha-aterioihin voi lisätä
kananmunakuorijauhetta
tasapainottamaan kalsium-fosforisuhdetta.
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Erittäin hyvää vaellusmuonaa koiralle on kuivakala. Viitseliäs ihminen, jolla on tarkoitukseen sopivat välineet ja tilat, voi
valmistaa evästä ihan alusta alkaen itse. Esim. verkoista usein
löytyvä, roskakalana pidetty särki muuttuu kuivaamalla oivalliseksi koiranruuaksi. Jos ei ole mahdollisuutta pyytää ja/tai
kuivattaa kalaa itse, voi turvautua lemmikkikauppojen tarjontaan. Ainakin hyvinvarustelluista liikkeistä löytää usein kuivattua kuoretta, joka pienen kokonsa vuoksi on helppoa pakattavaa koiran sapuskapusseihin.
Vaikka BARF-koiran ruokavalio voi muuten ollakin ilman
kasviksia viikon verran aika huoletta, voi ainakin Lapissa poroalueilla retkeillessä löytyä niin paljon vanhoja luita rouskutettavaksi, että koira saa vatsansa kovalle. Niinpä mukaan kannattaa ottaa ainakin muutama kasvissoseateria, tietysti kuivattuna.
Soseen kuivatus onnistuu samoin kuin lihojenkin eli uunissa
(kiertoilmauuni on paras) enintään 50 asteen lämpötilassa tuuletuksesta huolehtien. Sose on kätevintä levittää ohueksi ker-
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rokseksi ritilälle asetetun leivinpaperin päälle. Valmiin koppuran levyn voi surauttaa jauheeksi yleiskoneella. Toinen konsti
on kuivattaa kasvikset hyötykasvikuivurilla ja jauhaa ne sitten
puruksi.
Annoksiin kannattaa ainakin rankemmilla reissuilla lisätä
myös rypsi- tai lohiöljyä.
Koira on hyvä ruokkia aamulla kevyesti ja illalla leirissä
tukevammin, niin se nukkuu rauhallisesti mahansa vieressä
yön. Tauoilla voi koirallekin tarjota välipalaa, sillä yhtäkkinen
tuntikausien liikunta on lähes jokaiselle koiralle niin suuri fyysinen muutos, että energiaa palaa.
Juominen on syömistäkin tärkeämpää, ainakin hellekeleillä.
Jos maasto on kuivaa, muista ehdottomasti varata tarpeeksi
juotavaa myös koirallesi. Puroja ja lampia vilisevässä ympäristössä koira saa tietenkin tankattua luonnosta, eikä sinun tarvitse kantaa ylimääräistä painolastia. Jos koira on niin väsynyt, ettei se suostu juomaan, sekoita juomaveteen esim. turvotetua kuivalihaa tai tonnikalan lientä. Etenkin hellekelillä koira
menee nopeasti huonoon kuntoon, jos se ei juo tarpeeksi ja
rasitus on kovaa.

Käpälät syyniin
Koiralla ei ole hienoja Vibram-pohjaisia vaelluskenkiä*), vaan
sen on tassuteltava koko matka paljain jaloin. Pidä siis huolta,
että sen tassut ovat ennen vaellusta ja sen aikana hyvässä kunnossa. Ennaltaehkäisevänä hoitona kannattaa tassuja rasvata jo
ennen reissua, mutta myös huolehtia siitä, että anturat ”karaistuvat” liikuttamalla koiraa monipuolisesti erilaisissa maastoissa. Sohvaperunakoiran tassut eivät välttämättä kestä ensimmäistäkään vaelluspäivää vaativassa maastossa, esim. Yliperän kivikoissa. Maastossa liikkumiseen tottumattoman koiran
käpälät saattavat nirhautua vereslihalle pelkästä normaalista
kulkemisesta, joten ”herkkähipiäinen” koira on parempi jättää kotiin kuin ottaa tunturiin nilkuttamaan.
Koiran kanssa vaeltajan rinkasta löytyy tietenkin omien
ensiapuvälineiden lisäksi haavereiden varalta koiralle sopiva
tassusuoja, tai mieluiten useampi, varsinkin jos liikutaan rakkaisessa tunturissa. Urheiluteipillä ja/tai itsekiinnittyvällä,
joustavalla siteellä saa loukkaantuneen tassun paketoitua
jotenkuten suojaan, mutta jos tarkoitus on pystyä vielä kävelyttämään koiraa pidemmin, tulee siteen päälle kääräistä joku
vedenpitävä, kestävä suojus.
Talvella koiran kannalta hankalin keli on herkästi murtuva, kova hanki, joka saattaa repiä esim. kannuskynsiä jopa
irti. Tällaisia vaurioita varten tassusidetarpeet ovat välttämättömät. Pitkäkestoinen kulkeminen, etenkin jos koira samalla
vetää ahkiota tai kantaa painavaa reppua, voi saada tassut vuotamaan verta muutenkin. Kannattaa siis totuttaa koira tossujen
käyttöön jo ennen talvivaellukselle lähtöä.
*) Koirille valmistetaan toki myös vahvapohjaisia suojatossuja, jollaisten hankkiminen voi olla ihan hyvä idea ainakin jos
koira on kovin herkkätassuinen ja/tai retki suuntautuu erittäin
vaativaan, rakkaiseen maastoon. Ks. esim. Ruffwear.

Kantoreput
Rinkan ylipainon kanssa tuskailevan vaeltajan kannattaa ottaa
huomioon, että koirankin voi laittaa kantamaan osan tavaroista, ainakin omat ruokansa. Lappalaiskoira kantaa vaivatta
viikon vaellusmuonat, kunhan ne ovat kevyttä kuivaruokaa.

Koirille on myytävänä monenlaisia kantolaitteita, joiden hintahaarukka liikkuu noin kolmenkymmenen ja kahdensadan
euron tuntumassa. Halvimmasta päästä ovat ainakin saksalaisen nettikaupan Globetrotterin myymät Meru -merkkiset
(ent. Four Seasons) reput, joita on saatavilla kolmea kokoa.
Pienin eli S-koko sopii yleensä lappalaisille, joskin aivan pienimmille nartuille ne ovat sen verran isot, ettei niitä saa istumaan mukavasti kuorman kanssa. Vähän teknisempiä reppuja
on tarjolla esim. Alaskanmalamuuttiyhdistyksen nettikaupassa
ja Barffi.netissä. Hyvinvarustetuista koiratarvikeliikkeestä erilaisia reppuja voi myös löytyä.
Kotimaisia reppuja valmistaa kahdessa koossa tamperelainen Vihe Vaellus. Ompelutaitoinen tekaisee reput itse vaikkapa vanhoista talutusvaljaista ja enstex-kankaasta. Hyvässä
kantolaitteessa on pehmustetut valjaat, joihin itse reput kiinnittyvät, talutuslenkki sekä sään päällä että reppujen takana.
Toinen kotimainen valmistaja on t:mi Nallenpolku, jolta voi
tilata Jeri-koiranrinkkaa viidessä eri koossa. Nallenpolulta saa
myös muita koiratarvikkeita.
Usein lemmikkitarvikeliikkeissä myytävät edulliset hevosen
satulalaukun malliset reput eivät ole suositeltavia, sillä koira
ei ole hevonen eikä sille saisi laittaa painoa selän päälle, vaan
painopisteen tulisi asettua hartioille.
Koiran kantoreput kannattaa hankkia hyvissä ajoin ennen
vaellusta, ja totuttaa koira niihin ensin kotona ja sitten lyhyillä
kävelyillä. Aluksi koira voi aristella selkään asetettavaa hökötystä kovastikin, mutta varsinaisessa reissussa yleensä käy
niin, että taakan kantamisesta tuleekin koiralle Tehtävä, jonka
se suorittaa hyvin tärkeänä ja ylpeänä. Reppujen tasapainottamisesta on huolehdittava, ettei koira rasita lihaksiaan epätasaisesti, samoin on joka ilta tarkistettava iho mahdollisten
vaurioiden varalta. Väärin säädetyt tai pakatut reput voivat
aiheuttaa pahojakin hiertymiä.
Kantoreppuihin kannattaa pakata joko vedenkestäviä tavaroita tai sitten kääriä sisältö tiiviisti muovipusseihin. Reput on
vedenpitävyydestä huolimatta syytä riisua isompia vesistöjä
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ylitettäessä, etteivät ne häiritse koiran tasapainoilua liukkailla
kivillä. Myös tauoilla reput luonnollisesti riisutaan samalla kun
itsekin karistetaan rinkka selästä.
Aikuinen, terve koira voi rodusta riippuen kantaa kolmanneksen tai jopa enemmänkin omasta painostaan, mutta nuorelle, kesken kehityksen olevalle koiralle on laitettava huomattavasti vähemmän taakkaa. Koirasta ja reppujen mallista riippuu millainen paino on vielä koiran mielestä mukava kannettava. Jos lastaat liikaa, on tuloksena ainakin kipeät lihakset,
hiertymiä ja luultavasti erittäin haluttomasti reppuihin suhtautuva koira. Aloita siis kevyillä repuilla.

Vaellustalutin
Tavallinenkin talutin
käy vaellusreissulle mainiosti, mutta ehdottomasti paras vaihtoehto
on hankkia säädettävä,
joustava
vaellustalutin, jonka saa kiinnitettyä omalle vyötärölleen. Näppärä valmistaa tämänkin kapineen itse, mutta erinomaista mallia on saatavilla myös Alaskanmalamuuttiyhdistyksen kautta. Jousto-osa remmissä takaa sekä vaeltajalle että koiralle nykäyksettömän, turvallisen menon ja säädettävyys antaa
pelivaraa maaston ja vauhdin mukaan. Tavallisen flexin kanssa
ei ainakaan metsämaastoon kannata lähteä, sillä ohut naru kietoutuu ja takertuu todella helposti puihin ja pensaisiin. Avotunturissa flexi voi olla oivallinen väline. Taluttimeen kannattaa tehdä vaikka vanhasta repun viilekkeestä irroitettava, pehmustettu vyötärökappale, jolloin remmiä ei tarvitse kiinnittää
rinkan lantiovyöhön, vaan koiran pystyy irrottamaan itsestään
helposti yhdellä lukon painalluksella. Ainakaan anatomic-rinkkojen muovisten solkien kestävyyttäkään ei kannata lähteä kairaan kokeilemaan kiinnittämällä voimakas, riuhtova koira suoraan lantiovyöhön.
Olipa talutin minkä mallinen tahansa, sitä pitää käyttää
oikein eli joko pitää koira siihen kytkettynä koko ajan tai vähintäänkin ottaa koira kiinni AINA kun muita vaeltajia on näköpiirissä, vaikka ei kansallispuistossa oltaisikaan. Kansallis- ja
luonnonpuistojen (joissa suuri osa suosituimmista vaellusreiteistä kulkee) on koirien irti päästäminen kiellettyä. Luonnollisestikin koira, joka ei pysy irti ollessaan muutaman metrin päässä ihmisistä, on pidettävä aina kiinni, etenkin poronhoitoalueella, samoin muualla liikuttaessa kiinnipitoaikaan.
Myös leirissä koira on syytä pitää kytkettynä. Irti koira taas
tulee taluttimesta päästää vesistöjen ylityksissä sekä muuten
vaarallisissa maastoissa, jolloin kompuroiva koira voi aiheuttaa ihmiselle vaaratilanteen tai päinvastoin.

Muut varusteet
Muiden varusteiden tarpeellisuuteen vaikuttaa lähinnä säätila
ja koiran rotu. Räkkäaikaan liikuttaessa täytyy koiralle lähes
poikkeuksetta olla mukana jotain hyönteiskarkotetta, vain
aivan paksuturkkisimmat, lähinnä arktiset rodut, joilla on tarpeeksi karvaa myös mahanalusessa, naamassa ja korvien sisäpuolelle, voivat pärjätä ilman. Tauoilla ja leirissä koira kannattaa laittaa rankiseen tai telttaan, jos ötököitä on kiusaksi asti.
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Karkotteen sopivuutta omalle koiralle pitää testata ennen
reissuun lähtöä, ettei mahdollinen allergia- tai muu yliherkkyysreaktio aiheuta ikäviä yllätyksiä. Usein käytettyjä karkotteita ovat tehokkaat, kotieläimille tarkoitetut aineet kuten esim.
Tallipoika ja Sekter, joista ainakin viime mainittu pitää mäkärät
hyvin loitolla, tosin vaikutusaika on melko lyhyt, joten sitä pitää
lisätä usein. Pään alueelle voimakkaita myrkkyjä ei tule käyttää, eikä koira saisi päästä nuolemaan itseään. Tehottomampia,
mutta turvallisempia karkotteita ovat erilaiset eteerisiin öljyihin perustuvat aineet, tervavoiteet ja pikiöljyt sekä muut luontaistuotteet. Jos koira nukkuu samassa teltassa ihmisten kanssa
ei kovin sotkevaa ja voimakkaantuoksuista karkotetta kannata
käyttää, tai ainakin tulee pestä se pois ennen telttaan menoa.
Koiralla kuin koiralla on hyvä olla oma pieni makuualusta.
Pätkä solumuovia on hyvä ja kevyt vaihtoehto. Herkästi paleleva koira saattaa tarvita myös takin tai peitteen, jopa sateisella ja viileällä kesäreissulla, saati sitten Lapin syyspakkasissa.
Oma taukotakki tai vastaava käy koiralle hyvin alustaksi. Koira
voi myös nukkua makuupussin jalkopäässä, jos siellä on tilaa
ja pussissa on kaksisuuntainen vetoketju, jonka saa auki myös
alhaalta. Sanomattakin on selvää, että talviretkelle kannattaa
lähteä vain sellaisen koiran kanssa, jonka säänkestävyys sen
sallii.
Isoa ja painavaa ruoka- ja vesikuppia ei koiralle kannata
mukaan raahata. Nappularuoka on helppo tarjoilla vaikka suoraan pakkauspussukasta. Liotusta vaativille eväille voi ottaa
syvän kertakäyttölautasen, tai jos arvostaa kestokulutusta, vaikkapa kokoontaittuvan Orikaso-kulhon, joka on helppo pitää
puhtaana ja kuljettaa rinkassa.

Luonnollisestikin koira, joka ei pysy irti
ollessaan muutaman metrin päässä
ihmisistä, on pidettävä aina kiinni,
etenkin poronhoitoalueella, samoin
muualla liikuttaessa kiinnipitoaikaan .
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Majoittuminen
Metsähallituksen kanta koirien sallimisesta autiotuvissaan on
vaihdellut melkoisesti vuosien varrella. Tällä hetkellä (syksy
2009) on tilanne se, että erityisesti idän ja pohjoisen autiotupiin koiria saa viedä, tosin moniin vain muiden käyttäjien suostumuksella. Varaustupiin koiria (tai muitakaan lemmikkieläimiä) ei sen sijaan yleensä saa viedä ollenkaan. Asianlaita kannattaa tarkistaa ennen reissua tupakohtaisesti Metsähallituksen www.luontoon.fi -sivuilta.
Koiraihmisen tulee ymmärtää, että muut vaeltajat eivät välttämättä sinänsä ole koiria vastaan, mutta koirista pitävääkin
ihmistä voi ärsyttää koira, jonka annetaan vapaasti touhuta
tuvassa tavaroita tonkien ja pöydän ääressä ruokaa kärkkyen.
Jos siis välttämättä haluat yöpyä koiran kanssa tuvassa, jossa
on muitakin kulkijoita, pidä koira kiinni, myös yöllä, ellei se
ole ehdottoman hyväkäytöksinen. Myöskään lavereille koiraa
ei tietenkään saa päästää, varsinkaan jos niillä on patjat, mutta
ei muutenkaan jos tuvassa on muitakin nukkujia.
Jos koirasi ei tule toisten koirien kanssa toimeen, älä
majoitu sen kanssa tupaan, jossa on tai jonne tulee muita koiria. On kohtuutonta olettaa, että rähisevän koiran kanssa voisi
valloittaa petipaikan tuvasta. Tämä sisältyy toki jo autiotuvan yleisiin käyttösääntöihinkin, joissa sanotaan: ”Älä häiritse
muita tuvan käyttäjiä”. Aivan varmasti muita käyttäjiä häiritsee, jos kaksi koiraa jatkuvasti murisee ja rähähtelee toisilleen,
eikä se ole mukavaa koirille itselleenkään.
Ota myös huomioon allergiset ja koirapelkoiset. Kuuluu
hyviin tapoihin itse kysyä, onko kenelläkään mitään sitä vastaan, että koira yöpyy tuvassa, ja jos vähänkään tuntuu siltä,
että jollakulla on, vaikkakaan hän ei välttämättä rohkene sitä
sanoa, siirtyä ulos omaan majoitteeseen, ellei esim. ulkona raivoava myrskysää sitä estä.
Muita ajatteleva koiraihminen kantaa siis mukanaan oman
majoitteensa, ja luonnollisestikin ainakin suosituimmilla reiteillä majoite tulisi olla mukana vaikka koiraa ei olisikaan.
Vaellusalueen valinnallakin on merkitystä; on hyvin ajattelematonta lähteä keväthankien aikaan koiran kanssa Haltin reitille ilman omaa majoitetta ja ilman muuta olettaa saavansa
koiransa kanssa petipaikan jo muutenkin väkeä pullistelevista
tuvista. Järjen käyttö ja varautuminen on reissuun lähdettäessä
suositeltavaa, koiran kanssa kahta enemmän.
Koira on hyvä opettaa nukkumaan teltassa, jos se ei sitä
ole ennen kokeillut. Selkää vasten painautuva lämmin koira
on mukava kuumavesipullo kylminä syysöinä, joskin mitalin

toisena puolena on litimärän koiran sietäminen kaatosateessa
patikoinnin jälkeen. Koirallekin on syytä olla matkassa oma
pieni pyyhe, esim. Wettex-liina tai vastaava, jolla saa edes osan
kosteudesta turkista pois ennen majoittumista. Koira voi toki
nukkua myös tunneliteltan apsidissa, jos se on siihen totutettu,
eikä sillä ole tapana karata liepeen alta omille retkilleen.
Laavussa, louteessa tai taivasalla nukuttaessa koira on
parasta kytkeä kiinni. Yöllisen erämaan houkuttelevat liikahdukset ja äänet voivat houkuttaa sitä kilttiäkin koiraa liikaa.

Koira voi nukkua myös taivasalla, mikäli se on tarpeeksi
säänkestävä, pysyy varmasti lieassaan eikä karkaa yöllä esim.
porojen perään, eikä tupien pihapiirissä tai muuten yleisillä
paikoilla leiriydyttäessä häiritse muita vaeltajia ääntelyllään.
Räkkäaikaan ei paksuturkkinenkaan, mäkäräisiin ja polttiaisiin
tottumaton koira pärjää ulkona. Koiran kanssa ei pahimpaan
räkkäaikaan muutenkaan ole kovin järkevää pohjoiseen lähteä.
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Talviretkeily
Koiran kanssa retkeily talvella vaatii vielä vähän enemmän
paneutumista kuin sulan maan aikaan, jos reissut ovat kestoltaan päiväretkeä pidempiä. Lyhytturkkisten, pohjavillattomien koirien kanssa ei kannata edes haaveilla hiihtovaelluksesta Lapissa, sillä niiden kylmänkestävyys ei yksinkertaisesti
riitä. Koiralla on oltava lämmittävää pohjavillaa ja tassukarvoja jos aiotaan kulkea talvisessa tunturissa ja yöpyä avomajoitteessa tai teltassa. Ohutturkkisten koirien kanssa voi talvellakin
toki tehdä lyhyempiä retkiä maastoon. Aivan kylmänherkimpiä rotuja lukuunottamatta lähes kaikki koirat pärjäävät kohtuullisessa pakkasessa ja umpihangessakin, kunhan pysytään
liikkeessä ja tauoilla huolehditaan koiran lämpimänä pysymisestä alustoin ja takein.
Turkikkaampienkin koirien kanssa on otettava huomioon
monia asioita ennen kuin pakataan rinkat tai ahkiot ja suunnataan talviseen luontoon.
Reissun pituudesta riippuen ajankohdan ja kohteen valitseminen on olennaista. Lyhyempi retki onnistuu kaamosaikaankin, mutta kovassa pakkasessa ja umpihangessa pitkä vaellus
on mahdollista lähinnä vain arktisten rekikoirien kanssa ja voi
olla niillekin hyvin raskasta, jos lunta on paljon ja se on upottavaa. Keväthangilla taas on tuvilla tungosta, joten koiran kanssa
kulkeva joutuu yleensä turvautumaan omaan majoitteeseen.
Valitsemalla vähemmän suositun kohteen voi maalis-huhtikuussa kuitenkin päästä parhaiten nauttimaan hyvästä hiihtokelistä ja rauhallisesta tunnelmasta ja mahdollisesti myös
tupien lämmöstä.
Toukokuu on porojen vasomisaikaa, joten loppukeväällä
poronhoitoalueella koiran kanssa liikkuvalta edellytetään ehdotonta varovaisuutta, ettei koira pääse ajamaan kantavia vaatimia ja aiheuttamaan keskenmenoja. Viisainta on pitää koira
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koko ajan kytkettynä, jos on vähänkään pelkoa siitä, että se
saattaa innostua poroista. Poronhoitoalueen ulkopuolellakin
on kiinnipito suositeltavaa, etenkin liikuttaessa alueilla, joilla
voi olla heikkoja jäitä tai sulana virtaavia jokia. Pahimmassa
tapauksessa koiran pulahtaminen kylmään veteen koituu kuolemaksi, vähäisempi takaisku on reissun keskeytyminen paleltumavaaran vuoksi.
Vaelluskoiran talvivarusteisiin kuuluu hyvä tassurasva, joka
paitsi hoitaa kovalla hangella rasittuneita anturoita, myös estää
lumen tarttumisen varpaiden väliin pehmeäkarvaisilla koirilla.
Tassukarvoihin kertyvät jääkokkareet voivat aiheuttaa pahojakin kipuja, joten ne kannattaa poistaa, mutta parempi on
ehkäistä niiden syntymistä tassukarvoja rasvaamalla. Lämmin loimi ei ole liioittelua paksukarvaisellakaan koiralla, jos
se elää kotona sisäkoirana, sillä esim. maaliskuussa pakkanen
voi paukkua yöllä vielä -30 asteen alapuolella. Oma makuualusta on myös tärkeä niin majoitteessa kuin tauoillakin, jos
pakkasta on paljon.
Jo keskikokoisesta koirasta on apua ahkionvedossa. Kannattaa siis ajoissa hankkia koiralle hyvät, sopivankokoiset vetovaljaat ja harjoitella hiihtämistä ja vetämistä. Olisi tärkeää, että
koira vetää tasaisesti eikä väsytä itseään rimpuilemalla, mutta
ei myöskään tee yllättäviä pysähdyksiä hiihtäjän edessä, jolloin kovassa vauhdissa voi sattua pahojakin törmäyksiä. Joustava vetoliina on ehdoton varuste. Rauhallisemmalla koiralla,
joka ei innostu vetämisestä, toimii parhaiten fleksi, mutta silloin kannattaa varata mukaan tavallinen hihna leirikäyttöön.
Talvisäässä retkeillessä koiran syöttäminen ja juottaminen
on erityisen tärkeää, koska sisäkoira kuluttaa paljon energiaa
joutuessaan poikkeuksellisesti oleskelemaan pitkiä aikoja kylmässä. Koiran ei ole hyvä antaa syödä janoonsa ylettömästi
lunta, sillä se saattaa aiheuttaa nielutulehduksen. Parempi
on huolehtia nestetasapainosta juottamalla koira muutamaan
otteeseen päivän aikana lämpimällä vedellä. Jos neste ei ota
maistuakseen sellaisenaan, kannattaa kokeilla laittaa joukkoon
vähän kuivalihaa. Tavallisella, noin viikon mittaisella vaelluksella ei ruokavaliossa tarvita ihmeempiä lisäyksiä, mutta ruokaa
kannattaa varata normaaleja kotiannoksia enemmän.

Säännöt ja vastuu
Kaikkein tärkeintä valmistautumista koiran kanssa vaellusta
suunniteltaessa on vaelluskohteen valinta ja sen ominaispiirteisiin tutustuminen hyvissä ajoin etukäteen. Koiran kanssa
ei kannata lähteä Etelä-Suomen metsäpoluille lintujen pesimäaikaan eikä Lappiin porojen vasomisaikaa edeltävinä viikkoina. Ota aina etukäteen selville suunnittelemasi kohteen
tilanne luonnon hyvinvointi päällimmäisenä mielessä pitäen.
Luonnonsuojelualueilla ja kansallispuistossa on omat sääntönsä, jota jokaisen koiran kanssa retkeilevän tulee ehdottomasti noudattaa.
Koiranomistajan on tunnettava vastuunsa myös retkeiltäessä ”rajoituksettomilla” mailla ”rajoituksettomaan” aikaan.
Kaikkein huomaavaisinta luontoa ja muita kulkijoita kohtaan
on pitää kilttikin koira kiinni. Kun koira kulkee vaeltajan edessä
taluttimessa, on molemmilla lisäksi rauhallinen mieli; olette
toisiinne kytketyt ja vaellatte yhdessä. Koiraa ei tarvitse jatkuvasti pitää silmällä ja huhuilla, eikä koiran puolestaan tarvitse
paimentaa vaellusseuruetta, vaikka toisaalta paimenkoira saattaa siitä nauttiakin.

Koirien irtipito erämaissa ja vaellusreiteillä on ehkä suurin riitelyä aiheuttava yksittäinen keskustelunaihe vaellusfoorumeilla. Koirakeskustelupalstoilla taas suurin osa ihmistä
tuntuu kehuvan, miten koirat ovat ”maastossa ainakin enimmäkseen irti” eivätkä ”mene kauas” tai ”ole pitkään poissa”.
Jokaisen koiraansa vaellusmaastoissa irtipitävän tulisi kuitenkin ennen omaa ja oman koiransa mukavuutta ajatella aina
ympäröivää luontoa, eläimiä ja muita vaeltajia. Irrallaan oleva
koira voi aiheuttaa vaaratilanteita, vaikka se ei jahtaisi poroja
tai lintuja tai olisi ihmisille vihainen, missä kaikissa tapauksissa kiinnipitämisen tulisi olla itsestään selvää. Jo pelkästään
irti olevan vieraan koiran ilmestyminen näköpiiriin voi aiheuttaa oman koiransa kanssa liikkuvalle vaeltajalle harmia kaikki koirat eivät ilahdu toisten koirien tapaamisesta. Koirapelkoiselle ihmiselle jostain tunturinkupeesta yllättäen eteen
ryntäävä eläin voi olla todellinen kauhun paikka, eikä luonnon
rauhan rikkominen jatkuvalla koiran nimeltä huutelullakaan
ole erämaahan sopivaa käytöstä.
Toisin kuin monet mielellään väittävät, koira ei yleensä kärsi
kiinnipitämisestä, kun se on opetettu kävelemään kytkettynä.
Tietenkin monesta koiranomistajasta olisi mukavaa katsella
miten koira onnellisena kirmaa tunturissa, mutta erämaita ja
muita vaellusmaastoja ei tulisi pitää koirien elämyspuistoina.
Erämaissa, kuten kaupungeissakin, on omat lakinsa ja sääntönsä, eikä koiranomistajien kannattaisi hankkia kaikille koirien kanssa vaeltaville huonoa mainetta. Silloin, kun koira on
hyvätapainen, on sen kanssa liikkuminen ilo koiranomistajalle,
eikä siitä ole häiriötä muille.
Kun reissuun on valmistauduttu hyvin ja varusteet ovat
asianmukaiset, koira osaa kulkea rauhallisesti kytkettynä ja päivävauhti ja -matkat pidetään sopivina, on vaeltaminen koiran
kanssa nautinnollista puuhaa. Yksinkulkijakaan ei ole yksin,
kun hänellä on koira seuranaan. Kaupungissa elävälle koiralle
pelkkä monen päivän kulkeminen luonnossa yhdessä laumanjohtajan kanssa on iso elämys, josta nauttii koiran lisäksi omistajakin.
Tauolla istahdetaan mättäälle ja nojataan kelopuuta vasten koiran kiertyessä kerälle jalkoihin. Horisontissa siintävät
sinitunturit, kuukkeli nalkuttaa lähipuussa ja mieli harhailee
nuotiosavun kiehkuran mukana yläilmoihin. Koira ja vaeltaja
lepäävät. Ensi vuonna tullaan uudestaan.
Lisää lukemista:
Koiran kanssa retkelle (luontoon.fi)
Minna Toivola: Retkeily koiran kanssa - ensimmäinen aiheesta kirjoitettu kirja
Chihuahuan kanssa vaeltamaan - kyllä ne pienetkin pystyvät!
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VUL hakee!
Yritysyhteistyön
toimikuntaan jäseniä

Suomen Valjakkourheilijoiden liitto
Suomen Valjakkourheilijoiden liitto on
koiravaljakkourheilun kansallinen
kattojärjestö ja mm. Olympiakomitean ja
International Federation of Sleddog Sports
jäsen.
Tärkein tehtävämme on
koiravaljakkourheilun kehittäminen
Suomessa

Yritysyhteistyö
Yritysyhteistyö on monipuolista. VUL:n
yritysyhteistyötoimikunnan tehtäviin kuuluu
mm. sponsoreiden hankinta ja muu
vastikkeellinen yritysyhteistyö.
Yritysyhteistyö on yksi liittomme
tulonhankinnan tukipilareista.
Palkkaus: Vapaaehtoistyö
Vaativuustaso: Keskitaso
Työaika: Liukuva
Tehtävän kesto: Toistaiseksi
Haun kesto: 30.9.2018 mennessä

Työn edellytykset
Yritysyhteistyössä tärkeimpiä taitoja ovat
vuorovaikutustaidot, kyky ilmaista itseään
selkeästi sekä suullisesti, että kirjallisesti,
sekä halu ymmärtää yhteistyökumppaneiden
tarpeita.

Hakuohjeet: Lähetä vapaamuotoinen
hakemuksesi määräaikaan mennessä
osoitteeseen puheenjohtaja@vul.fi ja muista
liittää mukaan yhteystietosi. Valinnat
tehdään lokakuun aikana.
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Aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä ei
tarvita, tämä on erinomainen mahdollisuus
oppia uutta. Yritysyhteistyö vaatii tekijöiltään
aikaa, joten on syytä varautua käyttämään
ainakin muutamia tunteja viikkotasolla
tehtävien hoitamiseen.

www.racinel.com
2/ 2018
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Racinel Black Label

EXTRA ENERGY

superpremium kuivaruoka erittäin aktiivisille työkoirille

VILJATON
& GLUTEENITON

RUNSAASTI
KALAA & KANAA

97,6%

ELÄINPROTEIINIA

SOPII YLIHERKILLE
Ei viljaa, ei viljagluteiineja,
ei soijaa, ei maitotuotteita,
ei proteiineja porsaasta.

LISÄTTY LUONNOLLISIA
ANTIOKSIDANTTEJA

VALMISTETTU
TANSKASSA

Maahantuoja: Best Friend Group Oy, puh: (017) 6811 804 tai erikoisliikkeet@hurttaco.com. Saatavilla hyvin varustetuista lemmikkieläintarvikeliikkeistä.
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EUKANUBA
SUOMI
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Jopa 30% pidempi elinikä.
Eukanuba koiranruoalla ja hyvällä hoidolla voi
koirasi saada lisää elinvuosia kuten Utah sai.
Lue lisää www.eukanuba.fi -sivustolta.

WWW.EUKANUBA.FI

Huippusuosittu
Smurre-koiranruokasarja

AKTIIVISILLE
KOIRILLE!
NYT EDULLISINA 5, 20 TAI
40 SÄKIN TOIMITUKSINA!

PROTEIINIA

23 %

RASVAA

PROTEIINIA

10 %

35 %

PROTEIINIA

32 %

RASVAA

25 %

RASVAA

24 %

kg
esim. Smurre Kevyt 5 x 20
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00

Sis. rahdin

20 kg

20 kg

20 kg

» Kysy tarjous yli 40 säkin lavatoimituksista! asiakaspalvelu@koiravaruste.fi, 09 4245 1506

DRAGRÅTTAN
TUOTTEET
NYT MEILTÄ!

X-vetovaljaat ovat Dragråttanin
myydyin valjasmalli. Valjaat
ovat täysin pehmustetut
ja varustettu kauttaaltaan
heijastinnauhalla. Valjaat
ovat valmistettu vahvasta ja
kestävästä materiaalista.

R-VETOVALJAAT
XS–XXL
UUTUUS!

3990

Dragråttan R-vetovaljaat
ovat suunniteltu suurilla
nopeuksilla työskenteleville
kilpakoirille ja skandinaavisille
vetokoiraroduille. Valjaat ovat
kehitetty etulapavammojen
ehkäisyä silmällä pitäen.

UUTUUS!

3990

CORDURATOSSUT
KOIRALLE
M–XL

SÄÄDETTÄVÄ
PANTA

Dragråttanin säädettävä panta
on helppo ja nopea pukea
koiran ylle. Pannan pituutta
pystyy soljen avulla säätämään
koko sen matkalta, joten
panta sopii kaiken kokoisille
koirille. Suuri O-rengas hihnan
kiinnittämiseen.

X-VETOVALJAAT
XS–XXL

PUOLIKIRISTÄVÄ
PANTA
UUTUUS!

1490

Kestävästä,
heijastinnauhallisesta
materiaalista valmistettu,
puolikiristävä panta. Pannan
pituutta pystyy säätämään
sen koko matkalta. Suuri
kiinnitysrengas hihnalle.

UUTUUS!

1290

Dragråttanin extravahvat
tossut ovat valmistettu
kestävästä Cordura
1000 -materiaalista.
Tossuissa on hyvin pitävä
tarranauhakiinnitys.
Tossut sopivat
erinomaisesti kovaan
käyttöön ja vaativimpiin
olosuhteisiin. Pakkaus
sisältää neljä tossua.

TILAUKSET www.koiravaruste.fi
MYYMÄLÄ Rautionkatu 2 C, 90400 Oulu
tai PUHELIMITSE (09) 4245 1506 (ark. 9–17) Avoinna ark. 9–18, la 10–15

UUTUUS!

1290

Hinnat voimassa 20.5.2018 asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

Kauan odotetut

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

2/ 2018

mikunta
L antidopingtoi
Aija Mäkiaho, VUnta
ku
mi
toi
ing
IFSS antidop

tek sti :

ANTIDOPINGTOIMINNAN
LAJILIITON VAATIMUKSET

A

ntidoping työ on tärkeä osa lajiliiton toimintaa. Antidopingtoimintaa valvoo valtakunnallisesti Suek (Suomen
urheilun eettinen keskus Suek ry). Suek arvio lajiliittojen antidopingohjelmat ja raportoi niistä opetusministeriölle
(OPM). Antidoping ohjelmien arviointi ja siitä saatu tulos vaikuttaa lajiliitolle myönnettävään valtionavustukseen. SUEK:n
toimintaa arvio WADA, jolle SUEK raportoi Suomen antidopingtoiminnan tilaa.
WADA valvoo myös kansainvälisten lajiliittojen toimintaa
samalla tavoin, kuin kansallisten antidopingtoimistojen (Suomessa SUEK) toimintaa.
Laijiiton tulee esittää / todistaa tekemänsä antidoping
työnsä siten sekä kansalliselle antidoping organisaatiolle, että
kansainväliselle lajiliitolle (IFSS), joka raportoi WADAlle.
Kummassakin tapauksessa ei riitä, että kerrotaan, miten toimitaan; pitää myös osoittaa ja dokumentoida millä todistetaan,
että ilmoitettu asia oikeasti tapahtuu / toteutuu
VUL:n toimintaa valvotaan siis kahta kautta. Suek -OPM ja
IFSS – WADA.
Mitä vaatimuksia lajiliitolla:
• Lajiliitolla tulee olla auditoitu antidopingohjelma. VUL:n
Antidopingohjelman on tarkastanut SUEK.
• Antidopingohjelman tulee olla julkinen. Se on luettavissa
sekä VUL:n että SUEK:n nettisivuilla
• Antidopingohjelma tulee perustua WADAN CODE2015 kriteeristöön
• Lajiliiton säännöissä tulee olla määritetty sitoutuminen kansalliseen antidoping säännöstöön
• Sitoutuminen antidopingsäännöstöön tulee olla kirjattuna
lajiliiton kilpailusäännöstöön ja myös kurinpitosäännöissä
• Lajiliiton tulee tehdä työtä, jotta jäsenistö tuntee antidopingsäännöt. Tiedottamista tulee hoitaa eri viestintäkanavien
kautta ja kilpailijat sekä heidän tukihenkilönsä tulee kouluttaa. Maajoukkueurheilijoille on vaatimuksena SUEK:n verkkokurssin ”Puhtaasti paras” suorittaminen, muille harrastajille ja kilpailijoille sitä suositellaan.
• Kaikissa lajiliiton tekemissä sopimuksissa tulee olla kirjaus,
jonka mukaan urheilija, urheilijan tukihenkilö ja liiton toimihenkilö sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa
antidoping säännöstöä. Näitä sopimuksia ovat esimerkiksi:
maajoukkuesopimukset, kilpailulisenssin hankinta
• Liiton tulee käyttää eri viestintäkanavia tavoittaakseen erilaisia kohderyhmiä antidopingviestinnässä. Viestintäkanavina ovat mm. lehtiartikkelit, nettisivut, Facebook, Twitter
• Antidopingtiedon tulee olla päivitettyä ja tiedonvälityksen
tulee olla ajankohtaista
• Lajiliitolla tulee olla päivitetty kriisiviestintäsuunnitelma

• Liiton tulee toimia yhteistyössä muiden antidopingtyötä
tekevien tahojen kanssa
• Liiton tulee informoida kilpailujen järjestäjiä dopingtestaukseen liittyvistä velvoitteista
• Liiton tulee tietää ja urheilijoiden erivapausmenettelystä
• Antidopingohjelma tulee huomioida liiton toiminnan suunnittelussa ja raportoinnissa siis liiton toimintasuunnitelmassa, vuosikertomuksessa ja budjetissa.
Nämä kaikki kriteerit tulee kansallisella tasolla kaikkien lajiliittojen toteuttaa. Lisäksi samat kriteerit koskevat kansainvälistä lajiliittoa. Näistä kriteereistä kansainvälinen lajiliitto IFSS
raportoi WADAlle.
Suomessa ihmisurheilijoiden antidoping ohjeistus on ajantasaisena SUEK:n nettisivuilla ja lajiliiton tehtävänä on tiedottaa, mistä tietoa löytyy ja pitää omat nettisivujensa tiedot ajan tasalla. Urheilijoiden testauksesta vastaa Suomessa
SUEK oman testausohjelmansa puitteissa. Lisäksi kansainvälinen lajiliitto voi tilata testausta joko kansalliselta antidopingorganisaatioilta tai testaus toimintaa harjoittavilta yrityksiltä
/ yhteisöiltä.
Valjakkourheilussa myös koirat kuuluvat antidopingtoiminnan piiriin ja niiden testauksesta vastaa kansallisesti VUL
ja lisäksi kansainvälisesti IFSS. Koirien testauksesta ei raportoida Suek:lle vaan IFSS:lle, joka raportoi dopingrikkomukset
myös WADAlle.
Niissä kilpailuissa, joissa on lisäksi Suomen kennelliiton
koetoimintaa, voi kokeeseen osallistuvien koirien testausta
suorittaa myös Kennelliitto, jolloin koirien näytteenotto protokolla on erilainen.
Anna Rajasilta
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tek sti :
ku vat :

i
ina Konttaniem
Ari Rastas ja Ni
ho
Aija Mäkia

Uusien hallituslaisten

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..

pikagallup

Mira Kaikkonen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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46-vuotta. Laatuinsinööri.
Ruuhimäki Toivakka
Kaksi dobermannia ja yksi Brahan rottakoira.
Olen kisannut koirahiihdossa vuodesta 1996
alkaen ja sulanmaan kikkarisarjassa vuodesta
2010 alkaen.
Olen ollut kahdessa eri koirayhdistyksen hallituksessa.
Haluan kehittää lajin tunnetuksi tulemista.
Nauttikaa ihanasta harrastuksesta.

2/ 2018

Ville Halme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

38 yrittäjä
Lahti, tällä hetkellä Indonesia
Koiria ei tällähetkellä ole
Muutaman vuoden ajoin valjakkoluokissa kilpaa
kotimaassa ja KV kisoissa.
Vullissa pari kertaa aiemmin
Talous pitäisi saada kuntoon
Muistakaa että laji on edelleen erittäin pieni vaikkakin kasvava. Rajoitukset ja kuppikunnat vain
tekevät siitä pienemmän. Ja muistakaa kaikki
mistä tämä hieno laji on lähtöisin, kenellekään ei
tekisi pahaa tsekata valjakkourheilun historiaa.

Panu Sipilä
1.

teksti puuttuu?????
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tek sti :

Virve Kaivola
Aija Mäkiaho ja

tapahtumakalenteri syksy 2018
15.9.2018

Ohkolan syyskisa 2018, Ohkola, Mäntsälä, UVU

23.9.2018

RoiCross 2018, Rovaniemi, RPKK

29. – 30.9.2018

Jämin syyskisa 2018, Jämijärvi, L-SVU

29.9.2018

Janakkala Cross, Janakkala, HSV

6. – 7.10.2018

ALMA Off Snow, Koirajuoksun ja yhden koiran kärryluokan SM,
Kisakangas, Oulunsalo, ALMA

13. – 14.10.2018

Jämi-SM 2018, koirapyöräilyn ja isojen kärryluokkien SM,
Jämijärvi, L-SVU

18. – 21.10.2018

Valjakkourheilunuorten leiri, Lohja

20.10.2018

LiepeenCross, Lievestuore, K-SPKY

21.10.2018

VuoksiCross, Imatra, IPKY

27. – 28.10.2018

Arctic Trophy III, Lappeenranta, AVEK

27.10.2018

Jämi MD, Jämijärvi, L-SVU

24. – 25.11.2018

VUL:n Strategiaseminaari

29.9.2018 Janakkala Cross, Janakkala, HSV
Järjestäjä: HSV
Kilpailupaikka: Janakkala
Tuomari: Timo Mäkiaho
Kilpailupäällikkö: Hannu Heinämaa
Kilpailuluokat: DCW/DCM, DCWJ/DCMJ, DCWV/DCMV, DCH, DBW/DBM, DBH, DS1, DS1H, DS2, DS2H,
DR4, DRH max 3koiraa
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Ohkolan Syyskisat 2018
Kotimaan syyskauden avauskilpailut

* REK-koe * IFSS World Cup *
Ohkolassa
15.9.2018

Kilpailun järjestäjä: Uudenmaan Vetokoiraurheilijat ry
Kilpailun tuomari: Kari Tolkkila
REK-koetoimitsija: Carolina Lindström
Kilpailupäällikkö: Ari Rastas
Luokat ja osallistumismaksut
Luokka

Matka

Osallistumismaksu

8-koiran kärry (DR8)
4-koiran kärry (DR4), REK
4-koiran kärry juniorit 14 - 18 (DR4J)
1-koiran kärry (DS1)
1-koiran kärry juniorit 14 - 18 (DS1J)
1-koiran kärry lapset 11 - 13 (DS1Y)
1-2 koiran kärry harraste (DS1-2H)
Koirapyöräily (DBM / DBW)
Koirajuoksu miehet / naiset (DCM / DCW)
Koirajuoksu juniorit miehet / naiset 14 - 18(DCMJ / DCWJ)
Koirajuoksu harrastesarja (DCH)
Koirajuoksu lapset 11 – 13 (DCY)
Koirajuoksu lapset 7 – 10 (DCY)
Koirajuoksu lapset alle 7 (DCY)

5,0 km
3,7 km (+ REK 3,7 km)
3,7 km
3,7 km
3,7 km
0,9 km
2,2 km
3,7 km
3,7 km
2,2 km
2,2 km
0,9 km
0,9 km
0,15 km

30 €
30 € (+ REK 15€)
20 €
30 €
20 €
0€*
20 € **
30 €
20 € **
20 € **
20 € **
0€*
0€*
0€*

* osallistumismaksu 10 €, jos ei ole kilpailun kattavaa vakuutusta
** osallistuminen mahdollista ilman lisenssiä. Tällöin maksettava kilpailukohtainen vakuutusmaksu osallistumismaksun lisäksi 10 €

REK-koe
Kokeen ensimmäinen kierros ajetaan aamupäivällä osana virallista kilpailua. Toinen kierros ajetaan iltapäivällä
(välissä taukoa noin 4h). Iltapäivällä lähtöjärjestys on valjakoiden nopeusjärjestys aamun kierroksen perusteella.
IFSS World Cup
Kaikki viralliset luokat ovat IFSS World Cup osakilpailuja. Kilpailijat muistakaa hankkia DID – lisenssi ennen kilpailua,
jos haluatte kerätä World Cup pisteitä.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja: www.uvu.fi
Facebook: Ohkolan Syyskisat 2018
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TERVETULOA
ROI CROSS – SULANMAAN
VALJAKKOURHEILUKISOIHIN
PÖYLIÖVAARAAN 23.9.2018

Tuomari: Eeva Äijälä
Säännöt: IFSS/VUL kansalliset
Järjestäjä: RPKK
Kisapäällikkö & ratamestari: Niina Konttaniemi, 0405730756,
niina.konttaniemi@vul.fi, kilpailupäivän vastaavana Marika Koivisto
Luokat: DCM/W 4,5 km, DCM/WJ 3 km, koirajuoksun harrastussarja 3 km,
DBM/W 4,5 km, DS1 4,5 km, DS1J 3 km, DS1 harrastussarja 3 km,
DS2 4,5 km, DS2 harrastussarja 3 km.
Miehet ja naiset kilpailevat samassa sarjassa.
Aikataulu: toimisto aukeaa klo 10.00, ajajien kokous klo 11.00,
ensimmäinen startti & luokka klo 12.00. Mikäli sääennusteet lupaavat lämmintä
aikataulua aikaistetaan ja asiasta ilmoitetaan spostitse.
Ilmoittautumiset: Ilmoittautumiset 16.9.2018 mennessä: niina.konttaniemi@vul.fi
Hinta: Kilpailuluokat 25 €, harrastus 10 €
(harrastussarjojen ja koirajuoksun kilpailukohtainen vakuutusmaksu + 10 €)

Jälki-ilmoittautuneilta peritään 10 € enemmän, jälki-ilmo 19.9. saakka.
Maksukuitti ilmon mukaan. FI11 4600 0010 7132 00, viite 23090
Muuta: Kilpailut pidetään Rovaniemellä Pöyliövaaran hiihtolatupohjalla. Ajo-ohjeeet
toimitetaan kisakirjeessä kilpailijoille tai pyydettäessä sähköpostiin.
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Länsi-Suomen Valjakkourheilijat ry

Jämin Syyskisa
▪ Luokat:
▪ DS1 2 x n. 5 km (La & Su)
▪ DS1J* 2 x n. 5 km (La & Su)
▪ DS2 2 x n. 5 km (La & Su)
▪ DR4 2 x n. 5 km (La & Su)
▪ DR4J 2 x n. 5 km ((La & Su)
▪ DR8 2 x n. 6,5 km ((La & Su)
▪ Lasten koirajuoksu n. 150 m (Su)
▪ Ilmoittautuminen:
Nettilomakkeella 16.9 mennessä
www.l-svu.fi
Jälki-ilmoittautuminen 10 € korotetulla
osallistumismaksulla 23.10. asti.
▪ Rekikoirien kilpailukoe luokissa DR8 & DR4
▪ Ilmoitteutumiset 15.9 mennessä
www.l-svu.fi
▪ Koemaksu 15 €, maksetaan
osallistumismaksun yhteydessä

29-30.9.2018 Jämijärvi
▪ Aikataulu:
▪ Kilpailutoimisto auki 8:00 - 9:45
▪ Rataselostus: 9:00
▪ Lähdöt alkaen: 10:01
▪ Luokkakohtaiset lähtöajat ilmoitetaan
paria päivää ennen kilpailua netissä
▪ Osallistumismaksu
Maksu tulee olla suoritettuna
ilmoittautumisen yhteydessä
▪ 35 €
▪ Juniorit 20 €
▪ Lasten koirajuoksu 10 €, mikäli ei omaa
vakuutusta
Maksetaan tilille:
Länsi-Suomen Valjakkourheilijat
FI16 2159 1800 0120 75
Viite: 29094

Molemmissa kilpailuissa: Kilpailupaikka Jämin lentokenttä; Sormelantie 77, Jämijärvi
Lisätietoja kilpailuista: www.l-svu.fi, ilmo.lsvu@gmail.com,
Majoitusvaraukset: www.jami.fi tai www.jamikeskus.fi

Tervetuloa kisaamaan maailman parhaalle radalle!

Jämi-MD

27.10.2018 Jämijärvi

▪ Luokat:
▪ DR8 4 x n. 7,5 km (säävarauksella 3 x 7,5 km)
▪ DRU 4 x n. 7,5 km (säävarauksella 3 x 7,5 km)
▪ Lisäsäännöt:
▪ Sulanmaan MD erikoiskilpailu: luokat DR8 ja
DRU (avoin luokka). Kilpailuvälineen minimi
paino DR8-luokassa 200 kg ja DRU-luokassa
300 kg. Ajetaan 3-4 n. 7,5 km 12 h:n sisällä.
1. startti väliaikalähtönä, seuraavat startit
vapaavalintaisella ajalla.
▪ Ilmoittautuminen:
Nettilomakkeella 14.10 mennessä www.l-svu.fi
Jälki-ilmoittautuminen 10 € korotetulla
osallistumismaksulla 21.10. asti.

* Vuosina 2001-2005 syntyneille

▪ Aikataulu:
▪ Kilpailutoimisto auki klo 8:00 - 9:45
▪ Rataselostus klo 9:00
▪ Lähdöt alkaen klo 10:01
▪ Osallistumismaksu:
Maksu tulee olla suoritettuna
ilmoittautumisen yhteydessä
▪ 40 €
Maksetaan tilille:
Länsi-Suomen Valjakkourheilijat
FI16 2159 1800 0120 75
Viite: 27106

www.l-svu.fi
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ALMA Off Snow 2018, SM-kilpailut
Sulanmaan valjakkokilpailut, ALMA Off Snow
Paikka: Kisakangas, Oulunsalo Aika: 6.-7.10.2018
Tuomari: Kauko Ruokolainen Kilpailupäällikkö: Pekka Mertala
Säännöt: IFSS/VUL
Luokat:
SM-luokat
SM DCW/DCM (koirajuoksu) 2x 5km
SM DCWV/DCMV (koirajuoksu veteraanit) 2x 3km
SM DCWJ/DCMJ (koirajuoksu juniorit 14-18-v.) 2x 3km
SM CR (viesti 2 x DC-osuus + 1 x DS1-osuus) 3 x 3km
SM DS1 (1-koiran kärryluokka) 2 x 5km
SM DS1J (1-koiran kärryluokka juniorit 14-18 v.) 2 x 3km

Kansalliset luokat:
DCH (koirajuoksu harraste) 3km
DBW/DBM (koirapyöräily) 2 x 5km
DS1H (1-koiran kärryluokka harraste) 3km
DS2 (2-koiran kärryluokka) 2 x 5km
DR4 (4-koiran kärryluokka) 2 x 5km

Lisäksi järjestään tarvittaessa pikkulasten (alle 8-v) juoksuluokka n. 100-200 m, ilmoittautuminen paikan
päällä – ei maksua.
Kilpailuiden yhteydessä ajetaan Alaskanmalamuuttiyhdistyksen sulan maan mestaruuksista ja luokissa
DS2 ja DR4 palkitaan erikseen parhaat malamuuttivaljakot, mikäli niihin osallistuu vähintään 3 valjakkoa /
luokka.
Osallistumismaksut:
SM-luokat 35 € Kansalliset luokat: 25 € Harrasteluokat: 15 €
Järjestävän seuran (ALMA) jäsenille alennus 5 € / luokka
Tilille: FI55 5282 0120 1560 03, OKOYFIHH
Saaja: Alaskanmalamuuttiyhdistys ry
Viite: 4051
Ilmoittautumiset kilpailuun 17.9. mennessä:
MARI HEINONEN, mari.j.heinonen@gmail.com
puh: 050-378 0973
Ilmoittautumisen yhteydessä toimitettava sirulista sekä kopio maksukuitista.
Vain maksetut ilmoittautumiset hyväksytään.
Muuta:
Mikäli kilpailuluokassa on vähemmän kuin 5 osallistujaa, luokkia voidaan yhdistää. Jokaisella kilpailijalla
on oltava käytössään oma kärry, tms. Lähtöjärjestystä ei tulla muuttelemaan yhteisten kärryjen takia.
Järjestäjä pyrkii huomioimaan kilpailun aikatauluja laatiessaan useampaan luokkaan osallistuvat kilpailijat,
mutta kilpailija on itse vastuussa siitä, monessako luokassa voi kilpailla annettujen aikataulujen puitteissa.
Harrasteluokkiin ei voi osallistua kilpailulisenssillä.
Harrasteluokkiin mahdollista osallistua ilman lisenssiä, kilpailunjärjestäjän hankkimalla kilpailukohtaisella
vakuutuksella. Järjestäjä hankkii vakuutuksen etukäteen, hinta kilpailijalle 10 €.
Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.
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Länsi-Suomen Valjakkourheilijat ry

Jämi-SM 2018 World Cup Race
13-14.10.2018 Jämijärvi

Kilpailupaikka: Sormelantie 77, Jämijärvi
Lomahotelli Jämi ja Jämin lentokenttä
▪ SM- ja World Cup luokat:
▪ DBM 2 x n. 6,5 km (La & Su)
▪ DBW 2 x n. 6,5 km (La & Su)
▪ DR8 2 x n. 7,5 km (La & Su)
▪ DR6 2 x n. 6,5 km (La & Su)
▪ DR4 2 x n. 5 km (La & Su)
▪ DR4J* 2 x n. 5 km (La & Su)
▪ DS2 2 x n. 5 km (La & Su)
▪ Muut luokat:
▪ Lasten koirajuoksu n. 150 m (Su)

▪ Ilmoittautuminen:
30.9.2018 mennessä nettilomakkeella
www.l-svu.fi
Jälki-ilmoittautuminen 7.10.2018
mennessä +10 € lisämaksulla
▪ Majoittuminen: www.jami.fi tai
www.jamikeskus.fi
▪ Lisätietoa: www.l-svu.fi

▪ Aikataulu:
▪ Kilpailutoimisto auki perjantaiiltana (tarkempi aika
ilmoitetaan myöhemmin)
▪ Kilpailutoimisto auki
lauantaina 8:00-9:45
▪ Pakollinen rataselostus 9:00
▪ Ensimmäinen lähtö 10:01
▪ Luokkakohtainen aikataulu
julkaistaan kilpailuviikolla.
▪ Osallistumismaksu:
Maksu tulee olla suoritettuna
ilmoittautumisen yhteydessä
▪ SM-luokat 35 €, juniorit 20 €
▪ Lastenluokka 10 €, mikäli ei
omaa vakuutusta
Länsi-Suomen Valjakkourheilijat
FI16 2159 1800 0120 75
Viite: 13107

▪ Järjestäjä: Länsi-Suomen
Valjakkourheilijat ry
▪ Kysymykset: ilmo.lsvu@gmail.com

www.l-svu.fi
* Vuosina 2001-2005 syntyneille
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20.10.2018 LiepeenCross, Lievestuore, K-SPKY
Kilpailupaikka: Mustanvuoren ulkoilualue Lievestuore Laukaa
Osoite: Saviontie 1607 Laukaa  
Järjestäjä: K-SPKY
Tuomari: Mäkiaho Timo
Kilpailupäällikkö: Laurila Harri 0400 777461 laurila.harri@luukku.com
Säännöt joita käytetään: IFSS ja VUL
https://www.facebook.com/events/235568877174581/
Ilmoittautuminen: 15.10.2018 mennessä Jenni Edelmann 044 5616621 jenni.edelmann@gmail.com
ilmoittautumismaksu 25€, harrastussarjat 10€, FI89 5290 8140 0101 42, viite 77800    
Aikataulu: kilpailukanslia aukeaa klo 9, kilpailunavaus klo 10, ensimmäinen lähtö klo 11:01
Lisenssi pakollinen. Harrastussarjojen palkinnot arvotaan.
Luokat ja matkat:
koirajuoksu M/N 5km
koirajuoksu juniorit M/N 3km
koirajuoksu veteraanit M/N 5km
koirajuoksu harrastussarja 3km
koirapyöräily M/N 5km
koirapyöräily harrastus 3km
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1-koiran kärryluokka 5km
2-koiran kärryluokka 5km
1-koiran kärryluokka juniorit 3km
1-2 koiran kärryluokka harrastus 3km
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21.10.2018 VuoksiCross, Imatra, IPKY
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
Ilmoittautuminen: imatranpalveluskoirayhdistys@gmail.com,
Sanna Rasimus Niskapietiläntie 695 56550 Niska-Pietilä, puh. 0400 250340
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 8.10.2018
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
Luokat ja matkat:
DCM / DCW koirajuoksu miehet / naiset 3km
DCMJ /DCWJ koirajuoksu nuoret miehet / naiset 3km
DCH harrastussarja koirajuoksu 3km
DBM / DBW koirapyöräily miehet / naiset 3-5km
DBH harrastussarja koirapyöräily 3km
DS1 1-koiran kärryluokka 3-5km
DS2 2-koiran kärryluokka 3-5km
kärryluokka harrastussarja 1-2 koiraa 3km
Muuta: koirajuoksun epävirallinen lastenluokka (alle 14v) matka n.300m, osallistumismaksu 10€, kaikki lapset
palkitaan, oma tapaturmavakuutus tai kertalisenssi.

Kati Mansikkasalo-Jurvelin
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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 2018, 21.4.2018,
OHKOLA, MÄNTSÄLÄ, L-SVU
DR5-8 5-8-koiran kärryluokka 3.8 km
Kilpailija, seura, rotu
1. Asula Tero, L-SVU, sh
2. Mäki-Arvela Sampsa, L-SVU, sh
3. Saarinen Hanne, L-SVU, sh
4. Mansikkaniemi Tapio, L-SVU, sh
DR4 4-koiran kärryluokka 3.8 km
Kilpailija, seura, rotu
1. Bürkland Erkki, L-SVU, sh
2. Valo Lasse, SHS, sh
3. Heikkinen Elina, SHS, sh
4. Aaltonen Tuomo, CE, sh
5. Piirainen Antti, SHS, sh
6. Laaksonen Jukka, SHS, sh
7. Valkeavirta Teemu, KVKS, sh
8. Heiskanen Raisa, UVU, sh
9. Mansikkaniemi Jere, L-SVU, sh
10. Valkeavirta Terhi, KVKS, sh
11. Nurmi Mikko, SHS, sh
12. Härkönen Janne, ALMA, am
Pitkänen Jaakko, L-SVU, sh

Tulos, ero, nopeus
7:58.5, -, 28.589
8:04.6, 6.1, 28.229
8:31.9, 33.4, 26.724
8:47.2, 48.7, 25.948
Tulos, ero, nopeus
7:55.3, -, 28.782
9:16.6, 1:21.3, 24.578
9:20.7, 1:25.4, 24.398
9:34.8, 1:39.5, 23.800
9:53.2, 1:57.9, 23.061
10:31.5, 2:36.2, 21.663
10:42.4, 2:47.1, 21.295
10:46.0, 2:50.7, 21.176
11:05.7, 3:10.4, 20.550
11:39.9, 3:44.6, 19.546
11:48.3, 3:53.0, 19.314
12:03.2 4:07.9, 18.916
DNS

DR4J 4-koiran kärryluokka nuoret 3.8 km
Kilpailija, seura, rotu
1. Ahonen Mila, ALMA, am

Tulos, ero, nopeus
18:22.4, -, 12.409

DBM/W Koirapyöräily miehet/naiset 3.8 km
Kilpailija, seura, rotu
Tulos, ero, nopeus
1. Liimatainen Heidi, SDY, lkss
7:38.6, -, 29.830
2. Lipponen Jonna, UVU, lkss
7:51.0, 12.4, 29.045
3. Immonen Kirsi, KVKS, lkss
7:51.4, 12.8, 29.020
4. Tamminen Heidi, AVEK, sh
10:25.2, 2:46.6, 21.881

DS1J 1-koiran kärryluokka nuoret 3.8 km
Kilpailija, seura, rotu
1. Mäkinen Aliina, IKSY, lkss

Tulos, ero, nopeus
8:10.7, -, 27.879

DS1 1-koiran kärryluokka 3.8 km
Kilpailija, seura, rotu
1. Immonen Kai, KVKS, lkss
2. Waltari Noora, UVU, x
3. Niittylahti Tuomo, SRK, lkss
4. Kuusinen Auvo, L-SVU, lkss
5. Lipponen Sanna, UVU, ss
6. Salonen Leena, ALMA, am
7. Heinonen Sami, ALMA, am

Tulos, ero, nopeus
7:58.8, -, 28.571
8:22.4, 23.6, 27.229
8:41.4, 42.6, 26.237
8:46.9, 48.1, 25.963
8:58.1, 59.3, 25.423
13:17.7, 5:18.9, 17.149
14:50.9, 6:52.1, 15.355

DS2 2-koiran kärryluokka 3.8 km
Kilpailija, seura, rotu
1. Järvi Ripsa, SiSuVa, x
2. Pitkänen Jaakko, L-SVU, sh
3. Kempe Riitta, SiSuVa, x
4. Kärkkäinen Michela, UVU, x
5. Annala Jenni, SHS, sh
Vehkoja Camilla, PoVa, lkss
Tamminen Janne, AVEK, sh+gr
Puustinen Kirsi, SHS, sh

Tulos, ero, nopeus
7:36.8, -, 29.947
8:12.4, 35.6, 27.782
8:18.6, 41.8, 27.437
8:27.6, 50.8, 26.950
11:07.1, 3:30.3, 20.507
DNS
DNS
DNS

DCM/W Koirajuoksu miehet/naiset 3.8 km
Kilpailija, seura, rotu
Tulos, ero, nopeus
1. Notko Tuomas, KSPK, x
11:52.7, -, 19.195
2. Karjalainen Rita, IKSY, x
12:14.3, 21.6, 18.630
3. Niemi Pekka, Taves, bc
12:39.0, 46.3, 18.024
4. Kokkonen Vesa, SuoBea, bea
13:44.9, 1:52.2, 16.584
5. Liimatainen Heidi, SDY, d
14:08.8, 2:16.1, 16.117
6. Köcher Jasmin, IKSY, x
14:13.9, 2:21.2, 16.021
7. Pugast Lauri, Baltosport, am
14:53.7, 3:01.0, 15.307
8. Kekäle Mikko, -, hw
15:00.1, 3:07.4, 15.198

9. Koskinen Mia, -, x
10. Holmström Sami, UVU, spk
11. Ketola Laura, SBRY, briard
12. Vilander Konsta, SHS, sh
13. Jokkala Hanna, -, am

15:08.3, 3:15.6, 15.061
15:20.4, 3:27.7, 14.863
15:57.2, 4:04.5, 14.292
16:05.5, 4:12.8, 14.169
25:14.0, 13:21.3, 9.036

DSH1-2 1-2 koiran harrastuskärryluokka 3.8 km
Kilpailija, seura, rotu
Tulos, ero, nopeus
1. Järvi Ripsa, SiSuVa, x
7:34.8, -, 30.079
2. Kempe Riitta, SiSuVa, x
7:50.5, 15.7, 29.075
3. Köylinen-Tiensuu, ALMA, x
9:01.9, 1:27.1, 25.245
4. Heiskanen Juuso, Leppävirta, lkss 9:44.0, 2:09.2, 23.425
5. Annala Jenni, SHS, sh
11:42.9, 4:08.1, 19.462
6. Hacklin Ilpo, ALMA, am
12:42.3, 5:07.5, 17.946
7. Riikonen Annamaija, ALMA, am
13:02.0, 5:27.2, 17.494
8. Lipponen Sanna, UVU, shelt
14:27.4, 6:52.6, 15.771
9. Seppi Mikko, ALMA, am
15:19.6, 7:44.8, 14.876
10. Merisalo-Puonti Hanna, ALMA, am
15:27.5, 7:52.7, 14.749
11. Tanila Niina, ALMA, am
17:32.8, 9:58.0, 12.994
Valo Lasse, SHS, sh
DNS
DCH Koirajuoksu harrastesarja 2.2 km
Kilpailija, seura, rotu
Tulos, ero, nopeus
1. Hyväluoma, -, whippet
8:21.6, -, 15.789
2. Tihula Tarja, KVKS, x
8:58.5, 36.9, 14.708
3. Myllymaa Janne, Taves, briard
9:31.3, 1:09.7, 13.863
4. Asikainen Pia, SIT, irlter
10:31.1, 2:09.5, 12.550
5. Erkkilä Riina, -, sh
10:52.4, 2:30.8, 12.140
6. Salonen Leena, ALMA, am
11:05.5, 2:43.9, 11.901
DCM/WJ Koirajuoksu nuoret miehet/naiset 2.2 km
Kilpailija, seura, rotu
Tulos, ero, nopeus
1. Hänninen Aku, SIT, irlter
6:57.9, -, 18.952
2. Mäkinen Aliina, IKSY, lkss
7:05.8, 7.9, 18.600
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DSH1J 1-koiran harrastuskärrysarja nuoret 2.2 km
Kilpailija, seura, rotu
Tulos, ero, nopeus
1. Mansikkaniemi Pauli, L-SVU, sh
8:22.7, -, 15.755
DCHJ Koirajuoksu 10-13v. 1 km
Kilpailija, seura, rotu
1. Heiskanen Henni, UVU, lkss
Heiskanen Juho, UVU, sh

Tulos, ero, nopeus
5:56.6, -, 10.095
DNF

LA lapset 0.1 km
Kilpailija, koira
1. Kaunisto Eerika, Sumu
2. Bürkland Peetu, Myrsky
3. Ikonen Saku, Karhu
4. Bürkland Miisa, Viima
5. Heikkilä Mimi, Tesla
6. Ikonen Masi, Karhu
7. Asula Taika, Batman

Tulos
14.0
26.0
27.0
28.0
29.0
39.0
45.0

SIPERIANHUSKYSEURAN ILOINEN KEVÄTKILPAILU,
29.4.2018, JÄMIJÄRVI, SHS
Lasten luokka
Kilpailija, koira
Arthur, Smirre
Miisa, Pilvi
Peetu, Nanja
Emmi, Osku
DR6 2 x 3,3 km
Kilpailija, seura, rotu
1. Erkki Bürkland, L-SVU, sh
2. Hanne Saarinen, L-SVU, sh
3. Sofia Ojanperä, SHS, sh
4. Minna Räsänen, L-SVU, sh
DR4 2 x 3,3 km
Kilpailija, seura, rotu
1. Erkki Bürkland, L-SVU, sh
2. Kaisa Sipponen, SHS, sh
3. Elina Heikkinen, SHS, sh
4. Minna-Mari Saarinen, SHS, sh
5. Jukka Laaksonen, SHS, sh
6. Teemu Valkeavirta, KVKS, sh
7. Anitta Pietarsaari, SHS, sh
8. Terhi Valkeavirta, KVKS, sh
9. Elli Pärssinen, sh
10. Ville Perkkilä, SHS, sh

Aika
0:00:12.28
0:00:13.06
0:00:13.59
0:00:14.06
Aika, kierrosajat
0:13:08, 0:06:27, 0:06:41
0:13:40 | 0:06:49, 0:06:51
0:19:40 | 0:09:10, 0:09:43
0:21:41 | 0:09:59, 0:11:42
Aika, kierrosajat
0:12:39, 0:06:17, 0:06:22
0:14:07, 0:07:01, 0:07:06
0:14:37, 0:07:17, 0:07:20
0:14:38, 0:07:13, 0:07:25
0:16:17, 0:07:42, 0:08:35
0:16:20, 0:07:48, 0:08:32
0:16:43, 0:07:54, 0:08:49
0:18:08, 0:08:42, 0:09:26
0:18:54, 0:07:59, 0:10:55
0:22:04, 0:09:46, 0:12:18

11. Heidi Pulkkinen, UVU, sam
12. Ville Anttonen, L-SVU, sam
13. Ari Tolonen, SHS, sam
14. Auli Liimatta, UVU, sam
Heikki Hannula
Mia Mustonen

0:23:05, 0:10:00, 0:13:05
0:27:40, 0:12:31, 0:15:09
0:31:29, 0:13:39, 0:17:50
0:34:20, 0:17:34, 0:16:46
DNS
DNS

DS2 3,3 km
Kilpailija, seura, rotu
Noora Waltari, UVU, x
Ripsa Järvi, SiSuVa, x
Johanna Pelli, SHS, sh
Elli Lammela, L-SVU, sh
Jenni Annala, SHS, sh

Aika
0:05:45
0:06:18
0:07:17
0:08:11
0:08:21

DSH1-2 3,3 km
Kilpailija, seura, rotu
Ripsa Järvi, SiSuVa, x
Jessi Juurenheimo, -, x
Jenni Annala, SHS, sh
Sonja Purra, -, sh
Leena Salonen, ALMA, am

Aika
0:06:04
0:07:48
0:08:19
0:08:54
0:09:36

JÄMIN KEVÄTKISA, 5.5.2018, JÄMIJÄRVI, L-SVU
DR5-8 5-8-koiran kärryluokka 7.2 km
Kilpailija, seura, rotu
Tulos, ero, nopeus
1. Mäki-Arvela Sampsa, L-SVU, sh
18:06.6, -, 23.854
2. Härkönen Janne, ALMA, am
27:50.3, 9:43.7, 15.518
3. Räsänen Minna, L-SVU, sh
29:01.0, 10:54.4 14.888
Asula Tero, L-SVU, sh
DNS
DR4 4-koiran kärryluokka 4.7 km
Kilpailija, seura, rotu
1. Pelli Johanna, SHS, sh
2. Laaksonen Tuija, SHS, sh
Rantanen Tanja, L-SVU, sh
Pylvänäinen Jyri, SHS, sh
Pitkänen Jaakko, L-SVU, sh

Tulos, ero, nopeus
10:53.9, -, 25.876
12:35.4, 1:41.5, 22.399
DNS
DNS
DNS

DS1J 1-koiran kärryluokka nuoret 4.7 km
Kilpailija, seura, rotu
Tulos, ero, nopeus
1. Mäkinen Aliina, IKSY, lkss
9:53.8, -, 28.494
2. Kiiski Santeri, KVKS, lkss
9:55.6, 1.8, 28.408
DS1 1-koiran kärryluokka 4.7 km
Kilpailija, seura, rotu
1. Notko Tuomas, KSPK, x
2. Immonen Kai, KVKS, lkss
3. Kiiski Petri, KVKS, lkss

Tulos, ero, nopeus
8:56.6, -, 31.532
9:36.7, 40.1, 29.339
9:50.9, 54.3, 28.634

4. Waltari Noora, UVU, x
5. Lipponen Sanna, UVU, lkss
6. Viitahalme Maria, KVKS, lkss
7. Kuusinen Auvo, L-SVU, lkss
8. Ruottu Heini, UVU, spk
9. Salonen Leena, ALMA, am
Viitahalme Marko, KVKS, lkss

10:05.0, 1:08.4, 27.967
10:14.8, 1:18.2, 27.521
10:41.6, 1:45.0, 26.372
10:52.7, 1:56.1, 25.923
11:49.0, 2:52.4, 23.865
15:13.6, 6:17.0, 18.520
DNS

DBM/W Koirapyöräily miehet/naiset 4.7 km
Kilpailija, seura, rotu
Tulos, ero, nopeus
1. Laaksonen Matti, UVU, x
8:20.5, -, 33.806
2. Rastas Ari, UVU, lkss
9:07.0, 46.5, 30.932
3. Lipponen Jonna, UVU, lkss
9:07.1, 46.6, 30.927
4. Ignatius Tanja, UVU, lkss
9:09.2, 48.7, 30.808
5. Immonen Kirsi, KVKS, lkss
9:27.9, 1:07.4, 29.794
6. Köcher Jasmin, IKSY, x
9:47.3, 1:26.8, 28.810
7. Mikkonen-Kalpio Tuire, SRK, ss
9:47.7, 1:27.2, 28.790
8. Waltari Timo, UVU, x
10:05.4, 1:44.9, 27.948
9. Kastu Mira, TKK, d
10:20.8, 2:00.3, 27.255
DS2 2-koiran kärryluokka 4.7 km
Kilpailija, seura, rotu
1. Waltari Noora, UVU, x
2. Lipponen Juha, UVU, x
3. Vehkoja Camilla, PoVa, lkss
4. Tammela Toni, SHS, sh
5. Lammela Elli, L-SVU, sh
6. Nurmi Mikko, SHS, sh
Kreivi Jenni, UVU, x
Kärkkäinen Michela, UVU, x
Pitkänen Jaakko, L-SVU, sh
Puustinen Kirsi, SHS, sh

Tulos, ero, nopeus
9:26.5, -, 29.868
9:52.1, 25.6, 28.576
10:59.9, 1:33.4, 25.640
12:11.8, 2:45.3, 23.121
13:12.2, 3:45.7, 21.358
14:18.9, 4:52.4, 19.700
DNS
DNS
DNS
DNS

DSH1-2 1-2 koiran harrastuskärryluokka 4.7 km
Kilpailija, seura, rotu
Tulos, ero, nopeus
1. Köcher Kurt, IKSY, x
11:12.3, -, 25.167
2. Viitahalme Maria, KVKS, lkss
11:41.1, 28.8, 24.134
3. Ruottu Heini, UVU, bp
12:30.0, 1:17.7, 22.560
4. Kiviniemi Senni, -, sh
14:02.3, 2:50.0, 20.088
5. Heinonen Sami, ALMA, am
17:43.1, 6:30.8, 15.916
6. Kivilahti Tarmo, AVEK, am
18:06.2, 6:53.9, 15.577
7. Lipponen Sanna, UVU, shetl
18:13.4, 7:01.1, 15.475
8. Purra Sonja, L-SVU, sh
23:19.9, 12:07.6, 12.087
9. Santala Josefiina, -, sh
23:24.9, 12:12.6, 12.044
Tanila Niina, ALMA, am
DNS
DCM/W Koirajuoksu miehet/naiset 4.7 km
Kilpailija, seura, rotu
Tulos, ero, nopeus
1. Karjalainen Rita, IKSY, x
16:02.2, -, 17.585
2. Mäkinen Eemeli, IKSY, lkss
17:07.0, 1:04.8, 16.475
3. Holmström Sami, UVU, spk
18:24.7, 2:22.5, 15.316
4. Köcher Jasmin, IKSY, x
19:11.9, 3:09.7, 14.689
5. Jokiranta Aki, L-SVU, bp
22:15.0, 6:12.8, 12.674
Vesa Marjo, SHS, sh
DNS
DCM/WJ Koirajuoksu nuoret miehet/naiset 3 km
Kilpailija, seura, rotu
Tulos, ero, nopeus
1. Mäkinen Aliina, IKSY, lkss
11:09.1, -, 16.141
Ahlström Lotta, SIT, irlter
DNS
DCH Koirajuoksu harrastesarja 3 km
Kilpailija, seura, rotu
1. Hyväluoma Jari, -, whippet
2. Ketola Laura, SBRY, briard
3. Lähteenmäki Sabina, Taves, bc
4. Jönkkäri Jarno, -, sh
5. Salonen Leena, ALMA, am
6. Ikonen Laura, SBRY, briard
7. Erkkilä Riina, -, sh
Jortama Laura, UVU, novnou
Rastas Ari, UVU, lkss

Anu Rajasilta
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Lasten koirajuoksu 0.1 km
Kilpailija
1. Laaksonen Justus
2. Nazeri Melina
3. Karhu Jade
4. Ikonen Saku
5. Kallio Arttu
6. Ikonen Masi
7. Kallio Arvo
8. Mäki-Arvela Vilja
9. Lehtilä Luka

Tulos, ero, nopeus
12:48.6, -, 14.052
12:49.6, 1.0, 14.033
13:48.5, 59.9, 13.036
14:24.4, 1:35.8, 12.494
15:01.0, 2:12.4, 11.987
15:56.7, 3:08.1, 11.289
17:18.6, 4:30.0, 10.399
DNS
DNS
Tulos
19.8
22.8
24.0
37.6
46.3
46.8
46.9
57.7
1:07.8
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SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITON HALLITUS
Jukka-Pekka Ahonen (puheenjohtaja)
LOHJA
puh. 040 741 8309

Heidi Ahlfors (valjakkoajo)
VIHTI
puh. 046 668 7099

Niina Konttaniemi (valjakkohiihto)
ROVANIEMI
puh. 040 539 0372

Mira Kaikkonen (valjakkohiihto)
RUUHIMÄKI
puh. 040 727 9674

Panu Sipilä (varapuheenjohtaja)
LIEKSA
puh. 0400 542 816

Janne Härkönen (valjakkoajo)
IMATRA
puh. 040 763 6854

Tanja Ignatius (valjakkohiihto)
HYVINKÄÄ
puh. 050 514 4886

Ville Halme (kesälajit)
LAHTI
puh. 045 122 3346

Teemu Kaivola (valjakkoajo)
SUINULA
puh. 0400 883 712

Kaisu Salminen (valjakkoajo)
JÄMSÄ
puh. 045 844 4211

Kauko Ruokolainen (valjakkohiihto)
KIVINIEMI
puh. 0400 290 480

TOIMIKUNNAT JA VASTUUHENKILÖT
Sihteeri
Niina Konttaniemi

PR- ja mediatoiminta
Jukka-Pekka Ahonen

Eläinten hyvinvointi
Teemu Kaivola

Taloudenhoitaja
Kaisu Salminen

Kehittämistoiminta
Janne Härkönen

Kurinpito
Jukka-Pekka Ahonen

Lasten ja nuorten liikunta
Heidi Ahlfors

Viestintä
Jukka-Pekka Ahonen

Palkitseminen
Kalevi Vainio

Aikuis- ja harrasteliikunta
Panu Sipilä

Talous
Ville Halme

Tarvikevälitys
Heidi Ahlfors

Kilpailu ja huippu-urheilu
Kauko Ruokolainen

Yhteistyökumppanit
Jukka-Pekka Ahonen

Valjakkourheilulehti
Niina Konttaniemi

Tuomaritoiminta
Kauko Ruokolainen

Antidopingtoiminta
Aija Mäkiaho

Strategiaseminaari
Jukka-Pekka Ahonen

Tilintarkastajat
Henkilö
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 Briard ry
Puh: 040 520 7229
lauraikonen.yhdistykset@gmail.com

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 Käyttökoirat ry
jouni.makisalo@kolumbus.fi

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

Carelian Eastpoint ry
Puh: 045 664 4927
info@racinghusky.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Etelä-Hämeen Koirakerho ry
Puh: 040 571 8063
jennityryla@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

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

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

Suomen Irlanninterrierit ry
Puh: 050 376 6898
rixu.leppanen@helsinki.fi
Suomen Poliisikoirayhdistys ry
Tampereen Vetokoiraseura ry
Puh: 050 328 9411
satu.k.simila@gmail.com
Tunturi-Lapin Valjakkourheilijat ry
Puh: 040 687 1247
kennelpowerun@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
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LAADUKKAAT VÄLINEET

VAL JA KKO UR H EI LUUN
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 €

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

NON-STOP
FREE MOTION -VALJAS

NON-STOP
COMFORT BELT
-VETOVYÖ

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€

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 €

VUL SHOP RANTAUTUI LOHJALLE!

Pieni kivijalkaputiikki löytyy aivan moottoritien vierestä, Ojarannantie 30, Lohjalta.
Putiikissa on tarjolla myös BIOMILL ja DOG´S HEALT koiran ruuat.
Uusimmat kuulumiset ja putiikin tarjoukset löydät osoitteesta: www.vul.fi / vul shop

https://www.facebook.com/vulshopfinland

VUL Shop AVOINNA sopimuksen mukaan. Yhteydenotot: vulshopfinland@gmail.com tai p. 044 772 8800

	
  

	
  

Truenorth.shop  
Uusi	
  valjakkourheilijan	
  verkkokauppa	
  avattu	
  
Meiltä	
  löydät	
  laajan	
  valikoiman	
  valjaita,	
  kestävät	
  FCP	
  jalasmuovit,	
  
Dynema	
  Iron	
  rope	
  -‐vetoliinat,	
  laadukkaat	
  Lupine	
  otsalamput,	
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www.truenorth.shop	
  truenorth@akaskero.com	
  044-‐2442691	
  Puthaanrannatie	
  2,	
  99300	
  Muonio	
  	
  

HYVÄ TERVEYS ON
PERUSTA UPEALLE
ELÄMÄLLE
Varhaisessa iässä koiranpentusi on haavoittuvimmillaan.
Sen ruoansulatusjärjestelmä ja vastustuskyky
tustuskyky sekä aistit ja
essa ja vasta kehittymässä.
hermosto ovat hyvin herkässä vaiheessa
en sisältämä erityinen
ROYAL CANIN® Puppy-ruokavalioiden
ravintoaineyhdistelmä tukee koiranpentusi
pentusi vastustuskyvyn
kehittymistä. Tämä on erityisen tärkeää
keää silloin, kun pentu ei
enää saa vasta-aineita emonsa maidosta
dosta eikä sillä vielä ole
sen oman kehon tuottamien vasta-aineiden
aineiden suojaa.
ROYAL CANIN® Puppy edistää pennun
un tasapainoista kasvua
sen jokaisessa kehitysvaiheessa, ja siitä löytyy sopiva vaihtoehto kaiken kokoisille pennuille. Valitsemalla
itsemalla koiranpennullesi ROYAL CANIN® Puppy-ruokavalion,
avalion, annat sille
vahvan perustan upeaan elämään.

Lisätietoa: royalcanin.fi

©ROYAL CANIN SAS 2017. ALL RIGHTS RESERVED

