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puheenjohtajalta

Joulu on taas, joulu on taas. Erilainen joulu. Lehden osalta 
joulu on kuten ennenkin. Kiire painaa ja joulukuussa on liian 
vähän päiviä, mutta tällä kertaa materiaali tuli kasaan helposti. 
Oikeastaan varsinaista työtä oli lopulta vain pari päivää. On 
aina mukava kun lehden materiaalia tuotetaan muualla kuin 
täällä. Kiitos tekijöille!

toimitukselta

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2020!

Tätä kirjoittaessani on vuoden pimein aika 
käsillä ja vuosi tulossa päätökseensä. Kuluvan 
vuoden aikana liitto kiristi vyötä rahoitusvajeen 
keskellä ja tarkka harkinta talousasioissa tuotti tulosta. 
Valjakkourheilu on jatkunut liiton murheista huolimatta ja 
urheilijamme ovat tehneet tulosta kotona ja ulkomailla. Ensi 
vuonna olemme järjestönä tiukemmassa tikissä ja valmiudet 
kehittää toimintaa strategian mukaisesti ovat olemassa.

Olen ollut liiton toiminassa mukana vuodesta 2017 ja käyn-
nissä on toinen kausi puheenjohtajana. Liiton toiminnassa 
on kehitettävää, mutta minun on aika ojentaa puheenjohta-
jan kapula seuraavalle. Muuttunut elämäntilanne ei mahdol-
lista riittävää ajankäyttöä liiton asioiden edistämiseksi. Ilmoi-
tan tästä  julkisesti, sillä toivon sen rohkaisevan useita hake-
maan tehtävää.

Liiton ja lajin etua palvelee, jos jäsenistö voi 
valita useasta hyvästä ehdokkaasta!

Toivon, että seuraava puheenjohtaja jatkaa liiton 
toimintakulttuurin avaamista. Uskon, että suljettujen 

toimikuntien aika on - joitakin poikkeuksia lukuunot-
tamatta - jo takana päin, ja olisi hyvä jos lajin asioita voitai-

siin edistää laajemmalla yhteistoimintamallilla: liitto ja seurat 
yhdessä. Hyvä tapa alustaa tätä tukevia muutoksia on kevään 
liittokokous, johon toivon jäsenistöltä useita rohkeita alotteita, 
yhdessä sovittua strategiaa suuntaviittana käyttäen!

Terveisin, Jukkis

Talvi tuli tänne ryminällä jo marraskuun alussa, mutta 
viime viikot ovat olleet sateisia, plussakelejä ja vuoroin lunta 
ja jäätikköä. Ailun jalan petettyä viime lumilla meidän liikku-
miset loppuivat kuin seinään ja uutta motivaatiota yrittää ei ole 
löytynyt. Osana tähän on elämän totaalinen muuttuminen vii-
meisen parin vuoden aikana. Toivon että talven mittaan voi-
sin jotenkin löytää liikkumisen ja tehdä jotain retkiä koirien 
kanssa lumille.

Työn osalta tavoittelen lisää koulutusta liiton hyväksi ja 
tavoitteena on vähitellen kehittää omaa osaamista eteenpäin. 
Se että sain harrastuksesta työn, on mahdollistanut minulle 
tavan pysyä lajissa mukana ja olla tapahtumien keskiössä ja 
ainakin yrittää pysyä ajan hermolla. Huippu-urheilutoimi-
kunnan luotsaaminen on ollut tälle talvelle uusi haaste ja toi-
von että olen pystynyt palvelemaan maajoukkuetta niissä puit-
teissa mitä liitolla on tarjota. Jukkikselle kiitos siitä että minua 
on rohkaistu yrittämään lisää ja tavoittelemaan uusia asioita. 
Toivottavasti hyvä yhteistyö jatkuu myös uuden puheenjohta-
jan aikana.

Hyvää joulua kaikille lukijoille ja 
kireitä liinoja talven rientoihin!
Niina
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Ajankohtaisia pikku-uutisia

Lajilisenssi

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

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

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

2. Harrastajalisenssillä saa kilpailla rajattoman 
määrän harrastusluokkien kilpailuja.

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

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

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

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

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

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

Suomen Valjakkourheilijoiden lisenssivakuutus 
LähiTapiolassa

Vahingon tapahduttua olkaa suoraan yhteydessä 
vakuutusyhtiö LähiTapiolaan.

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

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

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

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

Tarkemmat tuoteselosteet ja vakuutusehdot  
LähiTapiolan nettisivuilta.

valjakkourheilun lajilisenssi
vakuutuskausi 1.9.2019 – 31.8.2020

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

Lisenssi + vakuutus 
+Valjakkourheilu-lehti 65 euroa 45 euroa

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

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

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

IFSS:n kansainvälinen 
DID-lisenssi 45 euroa 

Vakuutuksen osuus lajilisenssistä on 20,12 €.

Lehden 
osoitteenmuutokset

Jatkossa kaikkien muiden kuin lehden 
lisenssin mukana saavien sekä lehteä 
tilaavien lukijoiden tulisi ilmoittaa osoit-
teenmuutoksensa VUL:n toimistoon, sillä 
Sporttirekisterin lakatessa joulukuun lo-
pussa emme ole saaneet ainakaan toistai-
seksi Olympiakomitealta mitään vastaavaa 
järjestelmää käyttöömme, johon osoitteet 
päivittyisivät Postin kautta. Toivomme että 
tilanne saadaan järjestymään jossain vai-
heessa, mutta toistaiseksi joudumme toi-
mimaan näin.
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Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry toteuttaa selvityksen 
seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä suomalai-
sessa kilpaurheilussa. Selvityksen taustalla ovat julkiseen keskus-
teluun nousseet tapaukset eri urheilulajien piirissä tapahtuneesta 
seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä ja kaltoin-
kohtelusta. SUEK on vuonna 2018 todennut, että seksuaaliseen 
– kuten kaikkeen – häirintään, kiusaamiseen ja hyväksikäyttöön 
urheilussa tulee olla ehdoton nollatoleranssi.

Suomen Valjakkourheilijoiden liitto osallistuu selvitykseen. Nyt 
käynnistetyn selvityksen tarkoituksena on kartoittaa mahdollisim-
man laajasti suomalaisten kilpaurheilijoiden kokemaa seksuaalista 
ja sukupuoleen perustuvaa häirintää. Selvitys toteutetaan yhteis-
työssä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen ja urheilun la-
jiliittojen kanssa kilpaurheilijoille lähetettävällä kyselyllä. Kyselyllä 
pyritään tutkimaan, ilmeneekö kilpaurheilussa häirintää, millaista 
mahdollinen häirintä on ollut ja ketkä mahdolliseen häirintään ovat 
syyllistyneet. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että mah-
dollisimman moni urheilija vastaa kyselyyn, riippumatta siitä, 
onko kokenut häirintää vai ei. Kaikki vastaukset ovat tärkeitä.

Kysely on tarkoitettu kaikille vähintään 16-vuotiaille urhei-
lijoille, jotka osallistuvat tai ovat osallistuneet viimeisen viiden 
vuoden aikana lajiliiton alaiseen kilpaurheilutoimintaan. Kysely 
on lähetetty 5.12.2019 mahdollisimman laajasti Suomen val-
jakkourheilijoiden liiton urheilijoiden sähköpostiosoitteisiin. 

Kysely on auki 20.12.2019 asti. Tarkistathan roskapostikan-
siosi siltä varalta, että viesti on mennyt roskapostien joukkoon. 
Mikäli viesti on tullut urheilevan nuoren huoltajan sähköpostiin, 
pyydämme ystävällisesti välittämään viestin ja kyselyn nuorel-
le itselleen vastattavaksi. 

SUEK ry:n selvitys seksuaalisesta ja 
sukupuoleen perustuvasta häirinnästä 

suomalaisessa kilpaurheilussa 

Kyselyssä urheilijoita pyydetään vastaamaan väitteisiin mah-
dollisesta heidän kokemastaan tai havaitsemastaan seksuaalises-
ta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä. Seksuaalinen häirintä 
voi ilmetä monin eri tavoin aina epäasiallisesta seksuaalissävyt-
teisestä puheesta ja vihjailusta fyysisen koskemattomuuden louk-
kaamiseen, esimerkiksi ei-toivottuun kosketteluun. Sukupuoleen 
perustuvaa häirintää on esimerkiksi halventava tai väheksyvä 
puhe toisen henkilön sukupuolesta. Häirintä on ei-toivottua ja 
yksipuolista, ja sopivan käytöksen rajan määrittää se, joka on toi-
minnan kohteena. Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä 
koetaan usein uhkaavana, vihamielisenä, halventavana, nöyryyt-
tävänä tai ahdistavana. Tästä syystä joihinkin kysymyksiin vastaa-
minen voi mahdollisesti aiheuttaa ahdistusta ja huolta vastaajille.

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Kyselyn lopussa ker-
rotaan tahoista, joihin voi ottaa yhteyttä, jos urheilija on kokenut 
häirintää tai aihe huolestuttaa häntä. Yksittäiset vastaukset jäävät 
vain tutkijoiden tietoon ja SUEK huolehtii niiden tietosuojasta ja 
säilyttämisestä. Kyselyssä käytetään vastausten anonyymia ase-
tusta, jonka avulla vastaajien yksilöiminen sähköpostiosoitteen 
perusteella estetään. Tuloksista koostetaan kansallinen raportti, 
joka julkaistaan 05/2020. Kyselyn vastauksista muodostuvaa 
aineistoa voidaan käyttää jatkossa myös muihin tutkimus- ja sel-
vityshankkeisiin.

Lisätietoa selvityshankkeesta antaa SUEKin tutkimuspäällikkö Nina 
Laakso (nina.laakso@suek.fi, puh. 0400 808 940). Lisätietoa kyselystä 
antaa tutkija Annukka Lahti (annukka.lahti@suek.fi). Kyselyyn liittyvis-
sä käytännön asioissa lisätietoja antaa tutkimusassistentti Sanna Pusa 
(sanna.pusa@kihu.fi, puh. 041 7301450). VUL yhteyshenkilönä toimii 
Kaisu Salminen (kaisu.salminen@vul.fi). 

Talvilajien EM-kilpailut 
Ruotsin Falunissa 2020 

Valjakkourheilun talvilajien EM-kilpailut 2020 järjestetään Ruot-
sin Falunissa 20. – 23.2.2019
Kaikkien kilpailuun aikovien urheilijoiden tulee ilmoittaa si-
tova halukkuutensa lähteä kilpailuun sekä luokka / luokat, 
joissa aikoo kilpailla 12.1.2020 klo 23.00 mennessä osoit-
teeseen: huippu-urheilutoimikunta@vul.fi. 
Myös DID-lisenssi tulee olla maksettuna 12.1.2020 mennes-
sä.
Kaikilta maajoukkueeseen kuuluvilta edellytetään allekirjoitettu 
maajoukkueurheilijasopimus.
B-maajoukkueeseen viime kauden näyttöjen perusteella ilmoit-
tautuneille urheilijoille lähetetään tämä tiedote sähköpostitse 
kun maajoukkueurheilijasopimus on allekirjoitettu.
Maapaikat jaetaan edellisen kauden näyttöjen perusteella ja 
mahdollisia lisämaapaikkoja anotaan tarpeen mukaan.

Suomen Valjakkourheilijoiden 
liitto ry:n sääntömääräinen 

liittokokous 2020

Jyväskylässä 5.4.2020
Kokous alkaa klo 10.00 valtakirjojen 
tarkistuksella 
ja klo 11.00 alkaa varsinainen kokous.
Paikka: Palokan ABC, Jyväskylä.
Kokouksessa käsitellään liittokokoukselle kuuluvat asiat.

Seuroilla tulee olla maksettuna VUL:n jäsenmaksu sekä täy-
tettynä sähköinen seuratietolomake 15.3.2020 mennessä. 
Linkki seuratietolomakkeeseen ja infoa tulee vuoden alussa 
VUL:n nettisivuille. Sääntömääräiseen liittokokoukseen käsitel-
täväksi tarkoitetut jäsenten esitykset on lähetettävä liittohalli-
tukselle 5.2.2020 mennessä.
Seuran äänimäärä kokouksessa määräytyy seuratietolo-
makkeessa ilmoitetun jäsenmäärän mukaan. Ilman ilmoitus-
ta jäsenmäärän mukainen äänimäärä on 1.
Seura saa ääniä myös lisenssiurheilijoiden mukaan. Äänimää-
rään lasketaan mukaan viimeistään 14 vrk ennen liittokokousta 
maksetut lisenssit. Määräaikaan mennessä lisenssin lunasta-
neiden lista löytyy VUL-netistä.
Seura voi halutessaan antaa valtakirjan äänimääränsä käyttä-
misestä toisen seuran edustajalle, joka on paikalla kokoukses-
sa.
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SULANMAAN 
MM-KILPAILUT 

Ruotsissa 24.-27.10.2019

Nybro on pienehkö, asukasluvultaan alle 20000, paikka-
kunta Ruotsissa Kalmarin läänissä.  Kilpailupaikkana 
toiminut Svartbäcksmåla on Nybron kunnan alueella 

sijaitseva ulkoilualue, jossa talviaikaan löytyy myös laskettelu-
keskus ja latuverkosto. Kisareitit kulkivat pääosin yleisiä kun-
toratoja pitkin ja olivat pohjaltaan hyviä ja kestäviä vauhdik-
kaampaankin menoon koirien kanssa. Risteysalueet oli aidattu 
selkeästi ja tilaa ohituksiin oli riittävästi läpi reittien. Muuta-
mia mäkiosuuksia ja tiukempia kurveja radan varrelle mahtui 
jokaisessa luokassa ja muutamat sisäkurvien kivenlohkareet oli 
maalattu huomiovärein törmäyksien välttämiseksi. Radat sai-
vat kilpailijoilta pääosin runsaasti kehuja varsinkin, kun viikkoa 
aiemmin Belgiassa järjestetyissä toisen liiton arvokisoissa reitit 

olivat olleet pääosin aikamoista mutaliejua. Suurimmat haas-
teet oman joukkueen sisällä ja muidenkin kilpailijoiden osalta 
olivat tiukka ja katsojien ympäröimä 180 asteen kurvi varikko-
alueen vieressä ja pitkä nouseva maalisuora, jonka varrella riitti 
myös runsaasti katsojia jokaisena kisapäivänä. Monilla kilpai-
lijoilla koirat hölläsivät maalisuoralla varsinkin ensimmäisen 
startin jälkeen. Kenties kokivat tulleensa maaliin ihmismää-
rän lisääntyessä.

Suomesta kilpailuihin lähti runsaslukuinen joukkue. 24 kil-
pailijaa, joista osa useammassa luokassa. Kilpailut järjestettiin 
neljänä eri päivänä niin, että pienemmät luokat kisattiin tors-
tain ja perjantain aikana ja isommat valjakot lauantaina ja sun-
nuntaina ja viesti vielä sunnuntaina kilpailuiden päätteeksi. 
Aikataulujen ansiosta monet selvisivät muutaman päivän reis-
sulla, mutta toisaalta varsinkin pienemmissä luokissa useat kil-
pailijat joutuivat ahkeroimaan useamman luokan päivittäin.

Etukäteen suurin ongelma joukkueiden sisällä oli yleisesti 
IFSS:n muuttuneet säännöt kennelyskärokotteiden osalta. 
Poisjääntejä tuli useita eri maista ja näitä muutoksia pitäisi 
omasta mielestänikin korostaa jatkossa.  Harvempi niitä tahal-
laan uhmaa, mutta ilman selkeää tiedotusta jäävät monilta 
vahingossa huomaamatta. Ohjeet olivat epäselvät, mutta jat-
kossa varmasti kaikkien tiedossa.  Suomen osalta tarkoittaa 
sitä, että kaikilla arvokisoihin lähtevillä koirilla täytyy jatkossa 
olla voimassa oleva KC-nenäsumute. 

Kilpailujen teemana oli koirien hyvinvointi. Kuljetusvä-
lineistöä ja koirien oloja oli järjestäjien puolelta ainakin aja-
tuksen tasolla tarkoitus seurata. Parhaiten koiriaan kisa-alu-

Vuoden 2019 sulanmaan MM-kilpailut järjestet-
tiin edellisen vuoden tapaan Nybrossa Ruotsis-
sa. Vastuu kilpailuiden järjestämisestä oltiin al-
kujaan myönnetty Latvialle, mutta syystä tai toi-
sesta paikka vaihtui keväällä takaisin Ruotsiin. 
Svartbäcksmålan ulkoilualue tarjoaa hienot rei-
tit kisakäyttöön ja koska Suomesta matka Ny-
brohon on lyhyt, muutos ei varmasti aiheuttanut 
isompia ongelmia kisamatkojen järjestämisessä 
kenellekään. 

teksti: Jenni Kreivi ja Noora Waltari

kuvat:  Stefan Andersson, Kjell Ek, Jeanette Sandbaek-Håland, Tuomas Notko

Susanna Bürkland Vesa-Pekka Lehtomäki
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eella hoitava kilpailija oli määrä palkita jollain tapaa ja joku 
varmasti palkittiinkin, mutta pakko myöntää että meni itsel-
täni täysin ohi. Heti ensimmäisessä joukkueenjohtajien koko-
uksessa tuotiin ilmi, että jos kisapaikalla nähdään yksikin koira 
ulkona ketjussa ilman valvontaa, niin seurauksena on hylkäys. 
Jos joku ulkoiluttaa koiriaan irti, niin seurauksena on myös hyl-
käys (samaan aikaan kokoustilan ikkunoiden takana laskette-
lurinteessä juoksi useampi koira irrallaan). Ajatuksina hienoja, 
mutta aiheutti paljon myös ongelmia. Koirien kastelu ennen 
ja jälkeen kisasuorituksen oli kielletty. Vesiastioita ei järjestä-
jien puolesta tästä syystä hoidettu maalialueelle. Ensimmäi-
senä kisapäivänä nähtiin monia ylikuumenneita koiria, jotka 
hoippuivat maaliin ja yhdessä useimpien joukkueenjohtajien 
kanssa minäkin kyseenalaistin tämän määräyksen. Monet yli-
kuumenneista olivat kotoisin Suomea lämpimämmistä oloista 
Keski-Euroopasta, mutta tottuneet viilennykseen ennen ja jäl-
keen suorituksen ’tutkimustuloksia uhmaten’. Näissä kilpai-
luissa tämä meni sen verran pitkälle, että jopa koirien pääsy 
uimaan kiellettiin, koska lähtöviivalla tuomarit eivät olisi tien-
neet miksi koira on märkä. Maassa maan tavalla vai miten se 
menikään. Jatkossa huomion arvoinen asia puolin ja toisin, 
koska ilmasto tuskin ainakaan viilenee. Moni huippukoirakin 
hyytyi lopussa lämpötilan ja kosteuden takia.

Kilpailuihin saapui myös runsaasti kilpailijoita eksootti-
semmistakin maista kuten Arubasta ja Meksikosta. Itse tutus-
tuin iloiseen Meksikon joukkueeseen, jonka kaikki osallistujat 
olivat erittäin tyytyväisiä ja iloisia omiin suorituksiinsa. Suo-
men joukkueen Tuomas Notko ehti tutustua Aruban edusta-
jaan Julian Guissaoon.

”Arubassa kuulemma lenkkeillään 28km pitkää valtakun-
taa päästä päähän ja valjakkourheilijoita riittää sadassa tuhan-
nessa asukkaassa. SparkyCanicross-sivulta voi seurata aruba-
laista valjakkourheilua. ” 

Ensimmäiset joukkueen kisaajat lähtivät matkaan sunnun-
taina 20.10. Pohjoisessa asuvista monet ajoivat Etelä-Ruotsiin, 
etelämmän asukkaista useimmat aloittivat matkanteon laiva-
kyydillä Helsingistä tai Turusta Tukholmaan. Itse lähdimme 
tyttäreni Amandan ja monen muun samalla laivalla reissan-
neen kanssa matkaan maanantaina Turusta iltalaivalla ja 
vahingossa päädyimme ’bingoristeilylle’ ja seuraamaan illalla 
kuviobingoa. Neuvontapisteessä käytiin sopimassa yölliset 

autokansikäynnit koirien pissatusta varten. Siljalla sujuvat aina 
mutkattomasti ja niin myös tällä kertaa.

Tiistai 22.10
Saavuimme aamulla Tukholmaan. Matka satamasta kohti 
Nybrota sujui vauhdilla, koska ensimmäistä kertaa lie ikinä 
omassa matkassa ei ollut ensimmäistäkään koiraa. Samalla 
laivalla matkanneilta Mäkisiltä unohdettiin pyytää Aliinan 
’guardian form’ laivamatkan aikana bingojännityksessä, joten 
sovimme treffit Oskarshamnin McDonaldsille. Kisaajien ruo-
kapaikka nro 1 ;-) Pienten mättöjen jälkeen matka jatkui kohti 
Nybrota, jonne saavuimme iltapäivällä. Kävin ilmoittamassa, 
että Suomen jj on paikan päällä ja sen jälkeen lähdimme auto-
reissun ja pitkän istumisen innoittamana kävelemään kisarei-
tin ympäri Amandan kanssa. Yhteydet toimivat ja sain kuvat-
tua videolle oman joukkueen kisaajille mahdollisia pahoja paik-
koja reitiltä. 

Kisapaikalla pistäytymisen jälkeen ajoimme Kalmarin 
kautta 6km pitkää siltaa pitkin Öölantiin. Monet kilpailijat ja 
huoltojoukot kävivät myös kisamatkan aikana tutustumassa 
saareen. Borgholmin ja Sollidenin linnat olivat jo kesäkauden 
jäljiltä suljettuja, mutta pelkkä lyhyt visiitti paikan päällä oli jo 
ajamisen arvoinen. Monet olivat päässeet tutustumaan Borg-
holmin linnaan lähemminkin, vaikka paikka olikin virallisesti 
suljettu.

Öölannista ajoimme vielä kisapaikalle ja sen jälkeen kaupan 
kautta majapaikkaan, jossa majoittui monia muitakin Suomen 
joukkueen jäseniä. 

Keskiviikko 23.10
Aamuherätys ja aamupala kahveineen majapaikassa. Outo 
tunne, kun ei ole koiria matkassa. Aamupalan jälkeen suunta 
kohti Kalmaria ja Kalmarin linnaa. Aamu venähti muutaman 
vajaan yön jälkeen ja linnaan tutustuminen meinasi taas ker-
ran mennä juoksemiseksi. Sopivasti ennen klo 13 ehdittiin kisa-
paikalle joukkueenjohtajien rataantutustumista varten. Jojot 
vedettin läpi reittien mönkkärien perässä vaunuissa ja aiem-
masta viisastuneena hyppäsin muutaman muista maista tulleen 
tutun kanssa vankimpaan vaunuun. Muutama vuosi aiemmin 
mursin kolme kylkiluuta, kun samainen vaunu kippasi talviolo-
suhteissa tienylityksessä ympäri ja jäin alimmaiseksi. 

Vesa-Pekka Jurvelin Kati Mansikkasalo-Jurvelin
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Tällä kertaa kaikki sujui hyvin alkuhankaluuksien ja parin ylä-
mäen juoksuosuuksien jälkeen, kun mönkkäristä saatiin neli-
veto päälle ja ylämäkiin otettiin kunnon vauhdit.

Reitit olivat hyvät, ei juurikaan moitittavaa kenelläkään. 
Hetkeä myöhemmin kokousessa käytiin tärkeimmät asiat läpi 
ja kilpailunumerot sai poimia lähtiessään kahvilarakennuksen 
ulkopuolelta ja suunta pikaisesti majapaikan kautta kohti illan 
avajaisia. Paitsi että numeroita olisikin ollut kaksi laatikkoa ja 
kääntyminen majapaikalla jäi tälläkin kertaa n.  2 minuutin 
pituiseksi. Pikapikaa takaisin kisapaikalle ja sieltä Nybron kes-
kustaan, jossa aikaa oli lopulta vaikka muille jakaa ennen ava-
jaiskulkuetta. Avajaisia odotellessa ehdittiin jakaa paitsi nume-
rolaput ja osallistujien pussukat, niin myös edellisen kauden 
World Cup -palkinnot, joita Suomeen saatin useampia. Toi-
vottavasti ketään unohtamatta WC-palkintoja saivat Heidi Lii-
matainen DBW-luokassa, Vesa-Pekka Lehtomäki DR6 ja DR8 
-luokissa ja Maija Nivala koirahiihdossa. Kaikki sekä Euroopan 
kisojen osalta, että myös koko maailman laajuisesti.

Avajaiskulkue itsessään oli tosi hieno, kaikkien maiden 
joukkueet aakkosjärjestyksessä ja yleisöä reitin varrella run-
saasti. Kisapaikalla leiriytyvistä suuri osa joutui jättämään ava-
jaiset väliin, koska välimatkaa kilpailualueelta kaupungin kes-
kustaan oli useampi kilometri ja tapahtumaan olisi kulunut 
aikaa turhan paljon kävelymatkoineen. Järjestäjät olivat mer-
kanneet kävelyreitin selvästi ja monet kyllä myös kävelivätkin 
koko matkan avajaisiin ja takaisin kilpailualueelle. Jokainen 
joukkue sai myös oman osansa huomiosta Nybron torilla, jossa 
kaikki kuulutettiin maa kerrallaan lavan eteen ja yleisöäkin oli 
paikalla hirmuisesti. Hieno tunnelma ja onnistuneet avajaiset 
kaikin puolin. Kulkueen jälkeen kaikki saivat noutaa herkku-
pussukat itselleen lähtöpaikan viereisestä rakennuksesta, jossa 
myöhemmin järjestettiin myös musher dinner.

Torstai 24.10
Aamulla aikainen herätys ja suunta kohti kisapaikkaa.  Suomen 
joukkueen kisaajien lähtöajat oli  listattuna jo etukäteen ja apu-

joukot kaikille valmiina ja todella hienosti hoituikin lähdöt ja 
maaliintulot kaikkien osalta. Ihaninta oli huomata, että pienim-
mätkin olivat ihan tohkeissaan pitämässä kisaajien kärryistä 
’kiinni’. Olivat toki vain kuulleet, että kärryistä täytyy pitää 
kiinni ennen lähtöä (ettei tule varaslähtöjä), mutta pitivät tiu-
kasti kiinni ihan lähtöalueelle asti <3 

Noora Waltari oli matkannut kisoihin kaikkien kotimaasta 
(ja myös muualta maailmalta) kisoja seuraavien riemuksi ja 
kuvasi suorana lähetyksenä kaikki kilpailusuoritukset koko 
kisojen ajan. Kuvauspaikaksi valikoitui lähtöalue, koska maa-
lin lähettyvillä kuulutuksesta aiheutuva meteli oli liikaa face-
bookin livelähetyksiin. Kuvauspaikka vaihtui lauantaina varik-
koalueen vierestä menevän tiukan kurvin ja maalisuoran väli-
selle alueelle ja seuraksi selostamaan liittyi Tanja Ignatius ja 
kaikki lähetykset onneksi onnistuivat taustahälystä huolimatta. 
Seuraajia löytyi ympäri maailmaa, hienoa työtä Noora ja Tanja! 
Noora teki myös koosteet kisapäivistä kaikkien luettaviksi ja ne 
on liitetty myös tähän jokaisen päivän kohdalle.

Kooste torstaista tässä :)
Kisassa oli siis mukana 16 suomalaista.  
Sijoitukset olivat nämä:
Miesten koirapyöräily: Pekka Niemi sija 3, Matti Laakso-
nen sija 8, Juha Lipponen sija 25.
Naisten koirapyöräily: Kati Mansikkasalo-Jurvelin sija 5, 
Heidi Liimatainen sija 19, Tanja Ignatius sija 20, Maria Viita-
halme sija 23.
Miesten yhden koiran kärryluokka: Tuomas Notko sija 
3, Vesa-Pekka Jurvelin sija 4, Kai Immonen sija 13, Jorma 
Sääskilahti sija 15.
Naisten yhden koiran kärryluokka: Maija Nivala sija 3, 
Kirsi Immonen sija 12, Maria Viitahalme sija 19.
Junioreiden yhden koiran kärryluokka: Aliina Mäki-
nen sija 5.
Naisten canicross: Hanna Kaipiainen sija 21, Henna Lappi 
sija 31.
Juniorityttöjen canicross Aliina Mäkinen sijalla 3.

Erkki Bürkland
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Kaikista en saanut valitettavasti haastattelua tänään kun 
livevideon tuottaminen vei aikaa niin paljon ja kun siitä vapau-
duin niin kilpailijat olivat jo poistuneet kisapaikalta. Huo-
menna koitan pystyä parempaan! Livevideotani on jaettu ihan 
ympäri maailmaa niin koitan tuottaa sitä nyt enimmäkseen, 
vaikka suomalaisten etua toki ajatellaan ensisijaisesti. Kisajär-
jestäjällä ei ole omaa livelähetystä paikan päältä. Palautetta ote-
taan vastaan hyvässä ja pahassa :)

Huomenna startataan tuntia aikaisemmin kun piti korkean 
lämpötilan vuoksi. 

Perjantai 25.10
Perjantaina kilpailut alkoivat tuntia aikaisemmin lämpimän 
kelin vuoksi. Kaikki luokat saatiin ajettua läpi ajallaan. Koirien 
kastelusta oltiin tänään kovin tarkkoja kisajärjestäjien toimesta 
eikä koiria saanut kastella kuin mahasta, jaloista ja kaulasta 
pyyhkeellä. Koirat tarkastettiin lähdössä ja jos koira oli märkä 
niin siitä olisi tullut hylkäys. Suomalaisten koirat olivat kaikki 
selvinneet kisasta ilman ylikuumenemista, vaikka monella läm-
min sää vaikeutti menoa. Varsinkin pohjoisesta kisoihin läh-
teneet olivat jo pidempään tottuneet treenaamaan huomatta-
vasti kylmemmissä oloissa. Keli kilpailupaikalla oli noin 10-15 
astetta (auringossa jopa reilusti enemmän) ja aamulla oli lisäksi 
erittäin kosteaa.

Monissa luokissa erot olivat ensimmäisen päivän jälkeen 
hyvin pienet ja sijoitukset olisivat voineet muuttua mihin suun-
taan vain. Muutama mitali karkasi käsistä niukasti muualle, osa 
kamppaili mitaleista aivan maalisuoran alkuun asti ja Laakso-
sen Matilla lähtivät ketjut pois paikoiltaan kesken kilpailun ja 
sijoitus laski reippaasti alaspäin. Huonoa tuuria siis osittain, 
mutta mitalejakin onneksi saatiin.

Tuomas Notkolle ja Liekille MM-pronssia DSM1-luokassa, 
Maija Nivalalle ja Riolle MM-pronssia DSW1-luokassa ja Aliina 
Mäkiselle upean juoksun jälkeen MM-hopeaa DCWJ-luokassa. 
Aliina paransi myös hurjasti aikaa juniorien kickbike-luokassa, 
hienot kisat lupaavalta juniorilta!!

Perjantain osalta suurin murhe oli ratojen yllättävä sulkemi-
nen kilpailuiden jälkeen etukäteistiedoista poiketen. Joukku-
eenjohtajien kokouksessa radoille meneminen kiellettiin hylkä-
yksen uhalla, mutta siitä huolimatta radoilla nähtiin lenkkeili-
jöitä koirien kanssa ja jotkut jopa treenasivat koiria ilman sank-
tioita. Moni lauantaina kilpailut aloittava olisi toivonut pää-
sevänsä reitin etukäteen johtajakoirien kanssa kävelemään, 
mutta se jäi nyt väliin ja kilpailemaan piti lähteä sen osalta 
’kylmiltään’. Tiedon kulku kisaorganisaation ja järjestäjien 
välillä selvästi tökki, koska järjestäjät olivat sivuillaan ilmoit-
taneet jossain vaiheessa iltaa, että radoille voi mennä kävele-
mään. Monella valjakolla ensimmäisen kilpailupäivän suori-
tus varmasti kärsi tämän asian takia ja kylmäpäisimmät sään-
töjä uhmaavat saivat etua, koska menivät kiellosta huolimatta 
porttien läpi radalle ilman mitään sanktioita. Lisäksi eläinlää-
kärintarkastuksien odotteluun kului monilla tunsikausia, koska 
lämpimän sään vuoksi eläinlääkäreitä oli siirretty maalialueelle 
tarkkailemaan kilpailijoita ja etukäteen sovitut ajat eivät pitä-
neet. Sopivaan aikaan paikalle tulleet saattoivat saada asian 
hoidettua muutamassa minuutissa, mutta osalla valui aikaa 
hukkaan tuntikausia.

Tanja Rantanen

Heidi Liimatainen
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Illalla joukkueenjohtajien kokouksen jälkeen suunta oli jäl-
leen kohti Nybron keskustaa ja musher dinneriä. Tilaisuudessa 
jaettiin myös kahden ensimmäisen päivän palkinnot ja vaikkei 
Maamme-laulua kuultukaan, niin Tuomas, Maija ja Aliina pää-
sivät mitalit hakemaan hienojen suoritusten jälkeen. Lisäksi 
järjestäjät arpoivat osallistujien kesken arvokkaita tuotepalkin-
toja. Itse ruoka oli useimmille iso pettymys, koska lämpimiksi 
tarkoitetut ruoat tarjoiltiin kylminä. Rasvoihinsa jähmettynyt 
nyhtöpossu ei saanut suurta suosiota. Suuri haaste varmasti 
hoitaa ruokailu noin isolle osallistujamäärälle, mutta jos kyl-
mänä joudutaan tarjoilemaan, niin pieni harkinta ruokalajeja 
valitessa olisi varmasti paikallaan. Osallistujille toki ilmainen, 
mutta pienimpien lasten osaltakin ateria maksoi 20e. Kiva ilta 
kaikkinensa joka tapauksessa. 

Kilpailussa saatiin mahtavia tuloksia. 
Tässä lopulliset sijoitukset: 
Miesten koirapyöräily: Pekka Niemi sija 4, Matti Laakso-
nen sija 22, Juha Lipponen sija 25.
Naisten koirapyöräily: Kati Mansikkasalo-Jurvelin sija 7, 
Heidi Liimatainen sija 17, Tanja Ignatius sija 21, Maria Viita-
halme sija 24.
Miesten yhden koiran kärryluokka: Tuomas Notko 
sija 3, Vesa-Pekka Jurvelin sija 4, Kai Immonen DNS, Jorma 
Sääskilahti sija 14.
Naisten yhden koiran kärryluokka: Maija Nivala sija 3, 
Kirsi Immonen DNS, Maria Viitahalme sija 17.
Junioreiden yhden koiran kärryluokka: Aliina Mäki-
nen sija 4.
Naisten canicross: Hanna Kaipiainen sija 20, Henna 
Lappi DNS.
Juniorityttöjen canicross Aliina Mäkinen sijalla 2.

Illalla oli palkintojen jako ja musher dinner. Dinnerillä myös 
arvottiin runsaasti Axaecon tuotteita, maastopyörä ja kickbike 
kilpailijoiden kesken. 

Huomenna alkaakin sitten ihan eri meininki. Nyt on yhden 
koiran luokat ohi ja aloitetaan 2-8 koiran luokat. Radat vaih-
tuu ja Suomen tiimistä tulee urille loputkin kilpailijat kuten 
Vesa-Pekka L., Lauri, Tanja R., Pasi, Erkki, Susanna, Teemu 
ja Katariina. 

Lauantai 26.10
Lauantaina olo oli innostunut heti aamusta. Hyviä kilpailupäi-
viä jo takana ja silti vielä kuin uudet kilpailut edessä, koska luo-
kat vaihtuivat uusiin. Uutta jännitettävää kahdeksi päiväksi! 
Suomalaisten lähtöajat paperille ja kohti kilpailupaikkaa. Kai-
kille kilpailijoille löytyi runsaasti taas avustajia lähtöön ja kaikki 
olivat myös hyvissä ajoin paikalla. Burklandin Erkillä olisi voi-
nut olla vaikka tuplamäärä koiria ja silti jokaiselle olisi ollut 
oma pitelijänsä :-) Pienen haasteen laajalla varikkoalueella toi 
se, ettei kaikkien autojen sijainti ollut ihan tarkasti tiedossa, 
mutta siitäkin selvittiin.

Suomalaisten osalta kisapäivä sujui hyvin. Osalla mahtui 
kisareitin varrelle pieniä sotkuja ja pysähdyksiä ja maalisuoran 
ihmismassa aiheutti muutamille ongelmaa. Osa koirista var-
masti kuvitteli tulleensa maaliin yleisömeren alkaessa, koska 
kotimaan kisoissa yleisöä ei juurikaan ole muualla kuin maali-
alueella. Koirat tottuvat nopeasti asioihin ja sunnuntaina näh-

tiinkin hienoja tulosparannuksia. Nelosessa Lojamon Teemulla 
yksi koira väsyi matkan varrella ensimmäisenä päivänä ja tulos 
parani reilusti sunnuntaina, vaikka matkaa tehtiin silloin vain 
kolmen vetämänä. Katariinan koirat olivat Ruotsin kisoja edel-
täneeltä Belgian matkalta poimineet jonkun pöpön mukaansa 
ja kilpailut jäivät yhteen päivään vatsaoireiden takia.

Kolmas kisapäivä eli lauantai kisattu. Tänään saatiin uusia 
kisaajia radalle kuten kerroin eilen. Keliksi oli luvattu sadetta, 
mutta onneksi se pysyi lähinnä satunnaisena tihkuna. Lämpö-
tila pyöri jossain 13 asteen nurkilla ja kosteus 90%. Kisarata oli 
pidempiä kuin eilen ja rata vaihtunut osittain. Haasteita päi-
vään tuotti se, että koirien kanssa rataa ei saanut kiertää enää 
eilen eikä tänään, joten suurin osa kilpailijoista lähti radalle 
ilman, että koirat tunsi yhtään uraa.

Suomalaisten sijoitukset ensimmäisen päivän jälkeen:
8-koiran kärryluokka: Pasi Heinonen sija 5, Vesa-Pekka 
Lehtomäki sija 6
6-koiran RNB kärryluokka: Erkki Bürkland sija 2
4-koiran kärryluokka: Teemu Lojamo sija 13, Katariina 
Milojkovic sija 15
4-koiran RNB kärryluokka: Susanna Bürkland sija 2, 
Tanja Rantanen sija 4, Lauri Kivioja sija 5.
2-koiran kärryluokka: Vesa-Pekka Jurvelin sija 4, Kai 
Immonen sija 7, Maija Nivala sija 11, Jorma Sääskilahti sija 24.

Yritin saada mahdollisimman monesta haastattelun kisan 
jälkeen, mutta monet kilpailijat kerkesivät poistumaan pai-
kalta ennen mahdollisuutta haastatella. Toivotaan huomiselle 
parempaa menestystä niin kilpailusuoritusten kuin haastatte-
lujen suhteen :D Go team Finland!! Huomisen lähtölistoja ei 
ole vielä tullut, mutta laitan ne heti kun ne tulee

Sunnuntai 27.10
Sunnuntaille riitti paljon jännitettävää, koska useammalla Suo-
men joukkueen jäsenellä oli onnistuessaan vielä mahdollisuus 
nousta mitalisijoille. Päivän päätteeksi oli edessä viesti, josta 
vuosi sitten saatiin ensimmäinen viestimitali Suomeen.

Kaikki kilpailijat saatiin yhteisvoimin taas kunnialla läh-
töviivalle ja suoritukset onnistuivat useimmilta hyvin ja osa 
paransi huimastikin ensimmäisen kilpailupäivän aikojaan. 
Suomen mitalisaalista kartuttivat Erkki Bürkland hopeamita-
lilla (DR6 RNB), Susanna Bürkland myös hopeamitalilla ( DR4 
RNB) ja Vesa-Pekka Jurvelin pronssilla (DS2).

Yksilölajien jälkeen vuorossa oli viesti. Suomen joukkuee-
seen valikoituivat kilpailijoiden omien pohdintojen jälkeen 
avausosuudelle Pekka Niemi, kickbike-osuudelle Tuomas 
Notko ja viestin päättäneelle pyöräosuudelle Matti Laaksonen. 
Pekka starttasi Henna Lapin Ykä-koiralla (Ciri Cirin Bekele), 
joka oli ehtinyt viettää kaksi välipäivää oman suorituksen jäl-
keen omistajansa sairastuttua. Joukkue suoriutui urakastaan 
hienosti ja vaihdotkin sujuivat kunnialla vaihtoalueen kovassa 
hässäkässä, jossa osa vaihtoon tulleista jäi muiden kilpailijoi-
den jalkoihin. Suomen joukkueen sijoitus oli hienosti viides, 
vaikka ensimmäisen osuuden koira sai lähdön jälkeen osumaa 
kahden muun joukkueen koirilta. Ilmoitus tehtiin heti maa-
lintulon jälkeen ja joukkueen omien pohdintojen jälkeen pää-
tettiin myös jättää protesti, koska Ykän ihossa oli selvä jälki 
puremasta. Protestia ei kuitenkaan ollut viestin osalta mah-
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MM-mitalistit

dollista jättää puremista huolimatta, mutta tuomaristo lupasi 
puhua puruja aiheuttaneiden koirien omistajien kanssa. Vies-
tissä näemmä kaikki on sallittua. Onneksi Ykä on sen verran 
kovahermoinen koira, ettei toivottavasti ottanut osumista suu-
rempaa häiriötä.

Terveiset kotimatkalta! Mediavastaava kiittää ja kumartaa 
kilpailun seuraajia, vaikka ihan vielä ei tätä ryhmää pistetä hil-
jaiseksi. Koitan vielä keräillä kirjallisesti haastatteluja niiltä, 
jotka eivät kameran eteen kerennyt. Katsotaan monta saan :) 
Iso kiitos myös Tanja Ignatiukselle, joka extempore hyppäsi 
eilen selostukseen mukaan ja innostui niin kovasti, että tuli 
myös haastatteluihin ja tänäänkin selostamaan! Taitaa saada 
mediatiimi vahvistuksen ;) Kiitos myöskin Timo Waltarille 
taustatuesta ja välineistä reissuun, myöskin Reload Media ja 
SVV tarjosi välineitä tuotantoon. Mutta isoin kiitos teille katso-
jat ja seuraajat! Ilman teitä tämä kaikki olisi turhaa <3

Sitten päivän kilpailuun. Keli oli tänään noin 10 astetta ja 
ajoittain tihkui vähän vettä. Tuuli myös oli kova vaihtelevasti. 
Kilpailussa oli mukana lähes kaikki, jotka eilenkin starttasi. 
Lisäksi päivän lopussa oli viestikilpailu maiden välillä. Suo-
malaisten lopulliset sijoitukset kahden päivän yhteistuloksissa: 
8-koiran kärryluokka: Vesa-Pekka Lehtomäki sija 5, Pasi 
Heinonen sija 6
6-koiran RNB kärryluokka: Erkki Bürkland sija 2
4-koiran kärryluokka: Teemu Lojamo sija 11, Katariina 
Milojkovic DNS
4-koiran RNB kärryluokka: Susanna Bürkland sija 2, 
Tanja Rantanen sija 4, Lauri Kivioja sija 7
2-koiran kärryluokka: Vesa-Pekka Jurvelin sija 3, Kai 
Immonen sija 7, Maija Nivala sija 13, Jorma Sääskilahti sija 
22

Viestissä Suomi oli joukkueella Pekka Niemi & Ykä juok-
sussa, Tuomas Notko & Liekki scooterilla ja Matti Laaksonen & 
Riemu pyörässä. Joukkueen sijoitus oli viides. Pekka oli omalla 
osuudellaan seitsemänneksi nopein, Tuomas nopein ja Matti 
kolmanneksi nopein. Loppusijoitus oli hienosti viides! Jouk-
kueita oli 13. 

MM-HOPEAA

ALIINA MÄKINEN  
Juniorityttöjen koirajuoksu

SUSANNA BÛRKLAND  
Neljän koiran RNB-kärryluokka

ERKKI BÛRKLAND  
Kuuden koiran RNB-kärryluokka

MM-PRONSSIA

MAIJA NIVALA  
Naisten yhden koiran kärryluokka

TUOMAS NOTKO  
Miesten yhden koiran kärryluokka

VESA-PEKKA JURVELIN  
Kahden koiran kärryluokka

Maija Nivala

Tuomas Notko ja Aruban valjakkourheiluedustaja
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1. Kuka olet? 
Henna Lappi, 24, Hyvinkäältä kotoisin mutta nykyään asun 
Kuopiossa. Opiskelen yliopistolla ravitsemustieteitä. Aiem-
malta koulutukseltani olen eläintenhoitaja, ja ennen Kuo-
pioon muuttoa teinkin muutaman vuoden maatalouslomit-
tajan ja karjanhoitajan töitä. Myös opiskelun ohessa olen 
rahoittanut harrastuksia navettahommilla. Lisäksi koulutan 
agilityä, ja kilpailen siinä myös itse

2. Mistä valjakkourheiluharrastuksesi alkoi? 
Ystävä innosti minua kokeilemaan canicrossia, ja ajat-
telin sen olevan hyvä tukilaji agilityä ajatellen. Läh-
dimme harjoittelemaan lajia täysin koirankoulutuksel-
lisesta näkökulmasta, ja muistan että minulle tärkeintä 
oli se, että koirani veti koko matkan. Eräissäkin treeneissä, 
kun juoksimme ensimmäistä kertaa jonkun pidemmän mat-
kan, maalissa tuli itku silkasta kivusta, minkä jälkeen seli-
tin, etten voinut hidastaa kun Eka veti niin hyvin, enkä saa-
nut pilata treeniä. Vasta ensimmäisen kilpailun jälkeen 
heräsi halu kehittää lajissa myös itseäni.

Tässä kiertävässä haastattelussa jokai-
nen haastateltava pääsee itse valitse-
maan seuraavan haastateltavan ja ky-
symään häneltä jonkin valjakkourheilu-
aiheisen kysymyksen. Toimitus lähestyy 
seuraavaa haastateltavaa ennen seuraa-
van lehden julkaisemista. Mukana haas-
tattelussa ovat olleet: Tuomas Notko, 
Jade Halme, Tanja Ignatius, Kati Mansik-
kasalo-Jurvelin, Jonna Lipponen, Samuli 
Nissinen, Karoliina Ruippo ja Raine Nie-
mi, Riku Setälä, Henna ja Jani Pöllänen, 
Anna-Mari ja Pekka Syrjänen, Kalevi Vai-
nio, Riitta Kempe, Maija Nivala ja Aliina 
Mäkinen.

3. Paljonko sinulla on ollut koiria / mitä koiria 
sinulla on ollut, entä mitä tällä hetkellä?
Kooikerhondje Eka on ensimmäinen oma koirani, jonka 
hankin vuonna 2013. Sen kanssa olemme juosseet canicros-
sin junioriluokassa, ja harjoiteltiin yhdessä myös hiih-
toa. Kolme vuotta myöhemmin valjakkourheilu oli vienyt 
mennessään niin, että sakkiimme liittyi saksanseisoja Ykä. 
Siinäpä tämänhetkinenkin kokoonpano.

4. Mikä on suhteesi VUL:oon? 
Kuulun luonnollisesti Vul:oon jäsenseuraan ja kilpailen liiton 
alaisissa kilpailuissa. Kolmena viimeisenä vuonna olen ollut 
myös maajoukkueen jäsen.

5. Mitä valjakkourheilu sinulle merkitsee? 
Oman koiran hankinnan myötähän siitä on tullut elä-
mäntapa. Joka päivä laji ja harjoittelu on mielessä, ja 
jokaisen päivän tekemiset vaikuttavat meihin koirak-
kona. Parhaimmillaan se laittaa suun virneeseen samalla 
kun viilletetään menemään pitkin metsiä, ja jotkut tree-
nit pitää vielä seuraavanakin päivänä hyvällä tuulella. 

Harrastajahaastattelussa 

HENNA LAPPI
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Toisinaan se vaatii myös tekemään valintoja ja lopu-
maan muista kivoista jutuista. Koirattoman harrastuksen 
voi pistää halutessaan tauolle, mutta koska koirasta on huo-
lehdittava joka päivä, laji on aina tietyllä tapaa läsnä.

6. Mitä lajeja/ millä tapaa olet valjakkourheilua 
harrastanut / missä luokissa olet kilpaillut? 
Ensin canicrossia, sitten lajivalikoima laajeni koirapyöräi-
lyyn ja yhden ja kahden koiran kärryyn, ja viimeisenä hiih-
toon. Tänä talvena suunnitelmissa on kokeilla myös koira-
hiihdon yhdistettyä. Tällä hetkellä päälajini on canicross, 
mutta olen todella innostunut myös hiihdosta, vaikka en siinä 
vielä kovin taidokas olekaan.

7. Minkälaisia haasteita olet kohdannut 
valjakkourheilussa/harrastamisessa? 
Haasteitahan riittää, mutta sepä onkin yksi lajin hieno-
uksista! Koiran sekä omien treenien yhteensovittaminen 
muun elämän ohessa on kyllä melkoista taidetta. Näin muu-
taman kerran tänä talvena suksille päässeenä pelkkä pys-
tyssä pysyminenkin on välillä haaste. Toisinaan tuntuu, että 
harrastaminen on vähän yksinäistä touhua, kun treenikave-
rit asuvat ympäri Suomen. 

Koiran oma älyllinen toiminta se vasta haaste välillä 
onkin: mielestäni hyvä vertaus on, että koiraharras-
tus on kuin intialainen bussi. Kun jonkun halutun tai-
don saa ”heitettyä katolle”, jotain muuta putoaa toiselta 
puolen kyydistä. Aina pitäisi muistaa vahvistaa koiralle 
tasapuolisesti kaikkia haluttuja asioita, jotta ne pysyisivät 
tasaisesti hanskassa. Eihän se koskaan onnistu täysin.

8. Millaisia odotuksia sinulla on tulevalle 
kaudelle? 
Tulevalle talvikaudelle toivon onnistuneita suorituk-
sia, kivoja kisapäiviä ja aikaa harjoitella paljon. Sulalla 
maalla jatkan canicrossin suomenmestaruuden metsäs-
tystä. Kaksi pronssia ja kaksi hopeaa on jo, mutta kulta vielä 
puuttuu. Luotan kyllä siihen, että sekin tulee vielä joskus. 
Toivottavasti saan mahdollisuuden osallistua myös arvokil-
pailuihin

9. Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla 
on valjakkourheilussa pitkällä tähtäimellä? 
Tällä hetkellä pitkän tähtäimen suunnitelmat näyttävät 
samalta kuin lyhyenkin. Tasainen kehittyminen antaa moti-
vaatiota jatkaa samaan malliin. Alkuvuodesta minut kut-
suttiin mukaan Nonstopin CaniX-tiimiin, jonka tavoitteista 
yksi on auttaa urheilijoita kehittymään. Haluan ehdottomasti 
nähdä mihin saakka voin canicrossissa kehittyä.

10. Kenestä haluaisit kuulla seuraavaksi, ja 
mitä erityistä haluaisit häneltä kysyä?
Haluaisin kuulla seuraavaksi Saara Loukkolasta, mikä on sinun 
valjakkourheilumuistojen ja kokemusten Top 3?
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teksti ja kuvat:  Satu Alasalmi

V aljakkolajeissa koira tarvitsee vahvoja kimmoisia 
lihaksia koko kroppaansa, mutta erityisen suuri mer-
kitys on vahvalla takaosalla, sillä koiran takaraajat 

aloittavat eteenpäin työntävän liikevoiman tuottamisen  -joka 
synnyttää vauhdin. 

Optimaalisessa tilanteessa voima siirtyy aina takaosasta 
kohti koiran etuosaa, eturaajojen toimiessa lähinnä liikkeen 
suuntaa ohjaten, vaikka toki hieman vauhtia tulee myös etu-
osan työskentelystäkin. Pelkästään vahvalla lihaskunnolla ei 
pärjää, sillä jos rangan liike jumiutuu jostain kohdasta tai 
muuttuu epäsuhtaiseksi, tuottaa tämä heti ongelmia valjak-
kokoiralle ja tuotettu voima iskeytyy kropan ongelmakohtaan 
tuottaen lisää ongelmia. 

Kun kropan ongelmat alkavat eskaloitumaan ja vaivaa-
maan koiraa,  koira alkaa välttämään voiman tuottoa. Yleensä 
tila alkaa näkymään ensimmäisenä takajalkojen huonona ja/
tai ponnettomana liikkeenä, juoksemisena pää ylhäällä kei-
nuhevosta muistuttavasti ja lopulta koira voi alkaa vaikutta-
maan jo lähtötilanteessa haluttomalta tai se saattaa lopettaa 
juoksemisen yhtäkkiä kesken matkan.

Hyvällä liikkuvuudella tarkoitetaan sitä, että koiran koko 
ranka on joustava ja nivelet liikkuvat koko laajuudeltaan sii-
hen suuntaan kuin niiden kuuluukin, jolloin koira pystyy täy-
sin vaivatta ojentamaan ja supistamaan koko kroppansa liik-
keen ääriasentoihin. 

Liikkuvuus yhdistettynä vahvoihin lihaksiin takaa sen, että 
koira pystyy juoksemaan suurimmalla mahdollisella nopeu-
dellaan ja hallitsee liikkeensä myös kaarroksissa ja maaston 
vaihtelevissa olosuhteissa. Harrastajan tulisi siis olla erityi-
sen kiinnostunut koiran liikkuvuudesta!

LIIKE JA 
LIIKKUVUUS

Liikkuvuuden tarkastelua
Alla ohjeet helppoon koiran liikkuvuuden tarkastamiseen. 
Huomaathan, että liikkuvuuden tarkastaminen tulee tehdä 
koiralle, joka on ollut levossa tai liikkunut vain kevyesti, ei 
koskaan työskentelyn tai muun kovan liikunnan jälkeen 
ennen kuin koira on palautunut.  Oleellista on ymmärtää 
koiran rakenne ja sitä kautta yksilön ääriasennot joita ei voi 
ylittää.

Liikkuvuuden tarkastelussa on tärkeää käyttää vain hyvin 
vähän voimaa ja liikuttaa raajoja niiden luonnolliseen liike-
suuntaan, tällöin kokematonkaan ei voi saada vahinkoa aikai-
seksi, vaikka innostuisi uteliaisuuttaan tarkastelemaan tilan-
netta oman koiransa osalta. 

Jokainen jotakin valjakkourheilulajia harrastava 
ymmärtää, että harrastuskoiran tulee olla 
hyvässä kunnossa.  
Ilman hyvää kuntoa koira ei voi yltää hyviin 
suorituksiin, se on altis loukkaantumisille sekä 
erilaisille vammoille ja harrastamisesta tuleva 
henkinen tyydytyskin jää saamatta, mikäli 
huonon kunnon vuoksi koira joutuu lähinnä 
vain selviytymään sille uskotusta tehtävästä. 

Perusasiat koiran kunnon osalta eli kuntoa 
kehittävä ja ylläpitävä liikunta, mahdollisuus 
vapaana liikkumiseen, lepopäivät ja sopivat 
treenit sekä ruokinta ovat avainasemassa ja
tuttuja juttuja varmasti kaikille, mutta entä l
iikkuvuus  
-Mitä sillä tarkoitetaan ja miksi se on tärkeää? 
Tämän lyhyen jutun tarkoitus on havahduttaa 
meidät harrastajat olemaan kiinnostuneita myös 
tästä asiasta. 

Liikkuvuus yhdistettynä vahvoihin 
lihaksiin takaa sen , että koira pystyy 
juoksemaan suurimmalla mahdollisella 
nopeudellaan ja hallitsee liikkeensä 
myös kaarroksissa ja maaston 
vaihtelevissa olosuhteissa. 
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Kaularangan jousto:
Kädellä hellästi ohjaten kaularangan tulee joustaa vaivatta 
pitkälle ylös sekä alas ja molemmille sivuille koiran ollessa   
makuuasennossa ja seistessä.

 

Liikkuvuuden tarkastelua 
Alla ohjeet helppoon koiran liikkuvuuden tarkastamiseen. 
Huomaathan, että liikkuvuuden tarkastaminen tulee tehdä koiralle, joka on ollut levossa tai 
liikkunut vain kevyesti, ei koskaan työskentelyn tai muun kovan liikunnan jälkeen ennen kuin 
koira on palautunut.   
Oleellista on ymmärtää koiran rakenne ja sitä kautta yksilön ääriasennot joita ei voi ylittää. 
Liikkuvuuden tarkastelussa on tärkeää käyttää vain hyvin vähän voimaa ja liikuttaa raajoja 
niiden luonnolliseen liikesuuntaan, tällöin kokematonkaan ei voi saada vahinkoa aikaiseksi, 
vaikka innostuisi uteliaisuuttaan tarkastelemaan tilannetta oman koiransa osalta.  
 
Raajojen liikelaajuudet:  
 
Jalkojen tulee liikkua vaivatta ääriasentoihin kevyesti raajaa vetäen tai työntäen. 
Koira ei saisi aristaa venytystä eteen- tai taakseviennin osalta, sillä nämä ovat merkkejä 
ongelmasta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raajojen liikelaajuudet: 
Jalkojen tulee liikkua vaivatta ääriasentoihin kevyesti raajaa 
vetäen tai työntäen. Koira ei saisi aristaa venytystä eteen- tai 
taakseviennin osalta, sillä nämä ovat merkkejä ongelmasta.

 

Kaularangan jousto: 
 

 

 
 

Kädellä hellästi ohjaten  
  kaularangan tulee joustaa vaivatta pitkälle 
 ylös sekä alas ja molemmille sivuille koiran 

ollessa   makuuasennossa ja seistessä. 
   

 
 
 

 
Selkärangan ja lantion liikkuvuus: 
 
Selkärangan nikamien välillä tulee voida havaita selkeä jousto. 
Lanneosa sekä rangan että lihasten osalta on hyvin oleellinen,  
sillä se työntää takaraajoilta saamaansa liikevoimaa eteenpäin.  
Oleellista on myös se, että lannerangan ja lantiokorin välillä on liikkuvuutta.  
Ristiluun seudun jumit ovat myös ongelmallisia ja liikettä selvästi haittaavia. 
Kuvan koiralle ollaan suorittamassa lantiokorin liikkuvuuden testausta. 

 
 
 
Liikkuvuude
n 
vaarantajat 
Alla 
muutama 
seikka, jotka 
voivat olla 
lihasten ja 
rangan 
ongelmien 
taustalla. 
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Ristiluun seudun jumit ovat myös ongelmallisia ja liikettä selvästi haittaavia. 
Kuvan koiralle ollaan suorittamassa lantiokorin liikkuvuuden testausta. 
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taustalla. 
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Selkärangan ja lantion liikkuvuus:
Selkärangan nikamien välillä tulee voida havaita selkeä 
jousto.

Lanneosa sekä rangan että lihasten osalta on hyvin 
oleellinen,  sillä se työntää takaraajoilta saamaansa liike-
voimaa eteenpäin. Oleellista on myös se, että lanneran-
gan ja lantiokorin välillä on liikkuvuutta.  Ristiluun seudun 
jumit ovat myös ongelmallisia ja liikettä selvästi haittaavia. 
Kuvan koiralle ollaan suorittamassa lantiokorin liikkuvuu-
den testausta.
 

Kropan huolto
On suositeltavaa edes harvakseltaan käyttää koiraa ammat-
tilaisella, kenties hierojalla,  vaikka mitään ongelmaa ei olisi 
havaittavissa. 

Ammattilainen voi havaita satunnaisessa käsittelyssä koi-
ran kropassa hyvin pienen orastavan ongelman ja kun tila saa-
daan hoidettua ennen kuin se ehtii aiheuttamaan minkään-
laisia hankaluuksia harrastamiselle, on varmasti syytä iloon!  
Periaatteessa koirahieroja käsittelee vain lihaksistoa ja suu-
rin osa hierojista tekee vain tätä ammattitaitoaan vastaavaa 
hierontaa kuten heidän kuuluukin.

Hierojan ammattitaitoon kuuluu kui-
tenkin myös ymmärrys kehon liikku-
vuudesta ja osa hierojista on erikoistu-
nut koiran kehonhuollon saralla koko-
naisvaltaisempaan hoitamiseen, jolloin 
he osaavat hoitaa myös rangan liikku-
vuutta.

Kuntoutusta ja jumppaohjeita saa 
antaa kuitenkin vain fysioterapeutit, 
joten esimerkiksi vammasta toipuvan tai 
leikatun koiran kanssa kannattaa pyrkiä 
lääkärin jälkeen fysioterapeutin pakeille. 
Osa fysioterapeuteista on kouluttautu-
nut myös osteopaattiseksi käsittelijäksi.

Koiran omistajien kannattaa todella 
satsata koiran hyvään peruskuntoon, 
tehdä suunnitellusti hieman vauhtia ja/
tai voimaa lisääviä harjoituksia ja taata 
koiralle myös lepoa -Tämä kaikki on sitä 
parasta kropan huoltoa, jonka myötä 
tarve ammattilaisen käsittelylle vähenee!  

Vielä loppuun yksi hyvin helppo 
vinkki, katso miten koirasi yleensä istuu; aikuinen koira,  joka 
istuu hyvässä koonnissa jalat rungon alla ja kintereet koh-
tisuoraan eteenpäin, ei yleensä kärsi takaosan haittaavista 
kiristyksistä tai jumituksista. 

Toivon jokaiselle vauhdikkaita ja 
riemukkaita kilometrejä sekä menestystä!

 

Kaularangan jousto: 
 

 

 
 

Kädellä hellästi ohjaten  
  kaularangan tulee joustaa vaivatta pitkälle 
 ylös sekä alas ja molemmille sivuille koiran 

ollessa   makuuasennossa ja seistessä. 
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Selkärangan nikamien välillä tulee voida havaita selkeä jousto. 
Lanneosa sekä rangan että lihasten osalta on hyvin oleellinen,  
sillä se työntää takaraajoilta saamaansa liikevoimaa eteenpäin.  
Oleellista on myös se, että lannerangan ja lantiokorin välillä on liikkuvuutta.  
Ristiluun seudun jumit ovat myös ongelmallisia ja liikettä selvästi haittaavia. 
Kuvan koiralle ollaan suorittamassa lantiokorin liikkuvuuden testausta. 

 
 
 
Liikkuvuude
n 
vaarantajat 
Alla 
muutama 
seikka, jotka 
voivat olla 
lihasten ja 
rangan 
ongelmien 
taustalla. 

Liikkuvuuden vaarantajat
Alla muutama seikka, jotka voivat olla lihasten ja rangan 
ongelmien taustalla.
• Koiran liian huono peruskunto suhteessa vedettävään 

matkaan.
• Liian raskas vedettävä taakka suhteessa koiran voimiin.
• Liikkeen ja levon suhde, koiran ajaminen ylikuntoon. 
• Toistuvasti koiralle epäedullinen vauhti; koira ei pysty 

puhtaaseen askellukseen ja laajaan kropan käyttöön.
• Vetämiseen sopimaton rakenne / rakenneviat; pyritään 

harrastamaan lajiin sopimattomalla koiralla tai koira ei 
saa tarpeeseensa nähden riittävää huoltoa.

• Vetonaru ja valjaat; väärin vetoa kroppaan jakavat, lii-
kettä rajoittavat, paikoin koiraa painavat/hiertävät tai 
muuten huonosti istuvat.

• Lämmittelyn ja jäähdyttelyn puute
• Osaamaton kuski, joka aiheuttaa koiralle tarpeettomia 

nykäyksiä ja lisätaakkaa sekä vaaran kompurointiin/
kaatumiseen.

• Kaksi toisilleen epäsuhtaista koiraa; vauhti, vänkäämi-
nen sivusuunnassa vinojuoksuun, henkinen paine toi-
sesta koirasta.

• Törmäykset 
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Määritelmä:
”Eläinlääkintä lomake ” hoitavan eläinlääkärin täyttämä 
lomake, jossa ilmoitetaan koiran lääkitys, annostus ja hoidon 
syy. 

Urheilijan on tuotava eläinlääkintälomake kahtena kappa-
leena kilpailuun ja toimitettava se kilpailueläinlääkärille (tai 
eläinten hyvinvoinnista vastaavalle tuomarille) vähintään tunti 
ennen kuin on koirien eläinlääkärintarkastus.

 Jos koira on arvioitu riittävän terveeksi kilpailuun ja hake-
mus käyttää kontrolloitua lääkitystä on hyväksytty, kilpailu-
eläinlääkäri allekirjoittaa molemmat kopiot, joista eläinlääkä-
rille jää yksi ja toinen palautetaan urheilijalle.

Urheilija esittää eläinlääkintälomakkeen dopingtestaajalle, 
mikäli koira on dopingtestissä.

Huomautus 1: se, että hoitava eläinlääkäri on täyttänyt ja 
allekirjoittanut ”Eläinlääkintä lomakkeen ” ei takaa koiralle 
oikeutta osallistua. Se on aina kilpailueläinlääkärin päätös kos-
kien vain kyseiseistä kilpailua! 

Huomautus 2: Jos urheilija kilpailee koiralla, joka on lää-
kitty jollain alla mainitusta aineesta, eikä urheilijalla ole esittää 
hyväksyttyä eläinlääkintälomaketta sitä pyydettäessä, kyseessä 
on doping.

1. Suun kautta annosteltavat antibiootit. Mikäli anti-
biootti hoito on aloitettava koiralle ennen kilpailua, hoitavan 
eläinlääkärin tulee täyttää ”eläinlääkintälomake 1”. Koiran 
eläinlääkintälomake 1 ja hoito arvioidaan. 

teksti:  Aija Mäkiaho, ADO

IFSS ohje: kontrolloitu 
lääkitys koirille 

tammikuu 2018

W ADA:n antidopingsäännöstä muuttuu. Uusi anti-
dopingsäännöstä tulee voimaan v. 2021. Tulevana 
vuonna SUEK järjestää koulutusta uuteen säännös-

töön ja myös VUL:lle on esitetty koulutuksen tilaamista kil-
pailijoille. Ajankohdasta ei ole vielä tietoa, mutta luultavasti 
koulutus järjestetään jonkin syksyn 2020 kilpailutapahtuman 
yhteyteen.

Uudessa antidopingsäännöstössä merkittävää tulee olemaan 
muutokset antidopingorganisaatioiden tulostenkäsittelyssä ja 
dopingrikkomuskuulemisprosessissa, lisäksi kurinpitojärjestel-
mää tullaan selkeyttämään ja nopeuttamaan. Suomessa tämä 
tarkoittaa sitä, että nykyinen Antidopingasioiden valvontalau-
takunta muuttuu kurinpitoelimeksi ja lajiliittojen kurinpito 
dopingrikkomuksissa poistetaan.

Toinen iso muutos on WADA:n kansainvälinen koulutus-
standardi. Tämä nostaa koulutuksen asemaa vahvasti doping-
valvonnan rinnalle antidopingtoiminnassa. WADA on tehnyt 
kaikkia maita sitovan koulutusstandardin ja näin on tunnus-
tettu koulutuksen merkityksen antidopingtoiminnassa. Uuden 
standardin keskeinen ajatus on se, että jokainen urheilija tutus-
tuisi antidopingtoimintaan koulutuksen, ei dopingtestauksen 
kautta ja jokaisella toimijalla on oikeus antidopingkoulutuk-
seen.

Jo nyt maajoukkueurheilijoille on pakollista suorittaa ”Puh-
taasti paras”- verkkokurssi ja kaikille kilpailulisenssin lunasta-
neille sitä kovasti suositellaan. Verkkokoulutuksessa urheilijat 
ja heidän tukihenkilönsä oppivat sekä varmistavat ajantasai-
sen tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen sisältö perustuu 
antidopingsäännöstöihin.

Verkkokurssin linkki löytyy Suek:in nettisivuilta sekä osoit-
teesta: https://puhtaastiparas.fi/

Puhtaasti paras – verkkokurssiin on tullut uutena kertaus-
osio, jonka avulla voi kerrata osaamista antidopingasioissa. 
Kertausosiossa käydään läpi koulutuksen eri osa-alueita. Mikäli 
osiota ei läpäise ensimmäisellä kerralla, saa suosituksen, mitä 
osioita kannattaa kerrata ennen osion suorittamista uudelleen. 
Kertausosion suorittamisesta tulee merkintä diplomiin.

Kertauskoulutuksen avulla voi varmistaa esimerkiksi arvo-
kilpailuihin lähtevän joukkueen tietämyksen antidopingasi-
oista, joten suosittelen vahvasti kertauskurssin suorittamista 
ennen Nybro:n EM-kilpailuja.

  SUEK:n suosituksena on Puhtaasti paras - verkkokoulutuk-
sen suorittaminen vähintään kahden vuoden välein. Kertaus-
osio tulisi suorittaa säännöllisesti tällä välin. Kun v. 2021 tulee 
voimaan uusi antidopingsäännöstö, kaikkien tulee tehdä uusi 
päivitetty koulutus kokonaisuudessaan.

Ajankohtaista antidoping 
asiaa urheilijoille
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Kilpailueläinlääkärillä on oikeus estää koiran kilpaileminen 
koiran terveyden tilasta tai paikallisista eläinten hyvinvointia 
koskevista laeista johtuen. On suositeltavaa, että urheilija ottaa 
yhteyttä tapahtuman kilpailueläinlääkäriin (tai eläinten hyvin-
voinnista vastaavaan tuomariin) etukäteen.

2. Paikalliset silmä-, raaja- tai haavavoiteet tai -tipat, 
jotka sisältävät antibiootteja, voidaan sallia. Edellyttää täy-
tettyä ”eläinlääkintä lomake 1” ja lomakkeen toimittamista sekä 
kilpailueläinlääkärin arviointia koirasta

3. Paikalliset silmä- tai raaja lääkitykset sisältäen 
matalapitoisesti kortikosteroidideja, voidaan sallia eri-
tyisten lääketieteellisten syiden vuoksi. Edellyttää täytettyä 
”eläinlääkintä lomake 1” ja lomakkeen toimittamista sekä kil-
pailueläinlääkärin arviointia koirasta.

4. Mahahaava estolääkitys  – H2 antagonistit ja protoni 
pumpun estäjät voidaan sallia. Edellyttää täytettyä ”eläinlää-
kintä lomake 1” ja lomakkeen toimittamista.

5. Kilpirauhashormonilääkitys suun kautta annettuna. 
Haetaan TUE. Hoitava eläinlääkäri täyttää ”Eläinlääkintä 
lomake 2. Hakemukseen on liitettävä vajaatoimintaa osoitta-
vat verikoetulokset otettuna ennen lääkityksen aloitusta. Lää-
kitys ei ole sallittua alhaisilla normaaliarvoilla. Laboratorio-
tuloksia on tulkittava käyttäen ”eläinlääkintä lomake 2”-luet-
telossa mainittujen rekikoirien normaaleja viitearvoja. Nämä 
arvot poikkeavat vakio laboratorio viitearvoista. 

Lääkityksen aikaiset verikokeiden tulosten on osoitettava, 
että koiralle annetaan sopiva annos. Laboratoriokoetulokset 
eivät saa olla ylittää rekikoirien viitearvoja.

Lomake ja liiteasiakirjat on lähetettävä hyväksynnästä 
vastuussa oleville  IFSS-eläinlääkäreille  vetform2_
approval@sleddogsport.net  vähintään kuukautta 
ennen ensimmäistä kilpailua, jossa kyseinen koira kil-
pailee. Hyväksyntä on voimassa yhden vuoden ajan hyväksy-
mispäivästä, eikä lomaketta tarvitse toimittaa hyväksyttäväksi 
uudelleen kyseisen ajan jakson kuluessa, ellei annostusta ole 
muutettu. Annostuksen muuttuessa on lähetettävä uusi lomake 
ja uudet liiteasiakirjat hyväksyttäväksi. 

6. lisääntymishormonit, niihin liittyvät aineet ja niiden 
vapauttavat aineet, antagonistit, modulaattorit ja niihin liitty-
vät aineet, kuten alla on lueteltu:

Huom: jäljempänä a,  b,  c  ja  d  lueteltujen aineiden osalta  
vähintään 28 päivän tarkkailujakso, ennen kuin koira 
palaa kilpailuun, on pakollinen, jotta varmistetaan, ettei 
koiran terveydelle ole haitallisia sivuvaikutuksia.

Urheilijan on milloin tahansa voitava osoittaa eläinlääkintä-
lomake 1 tai muu eläinlääkärin todistus sisältäen koiran sirunu-
meron, selvityksen lääkkeen tarpeesta tai hoidon syystä. Tässä 
asiakirjassa on myös todistettava, että koira on läpäissyt hoi-
tavan eläinlääkärin tarkastuksen 28 päivän tarkkailujakson 
lopussa.

a. Hoidot estää tai viivästyttää kiimajaksojen puhkea-
mista nartuilla, jatkuvasti tai ajoittain, eläinlääkärin määräyk-
sestä, sallitaan, elleivät tällaiset hoidot sisällä testosteronia tai 
testosteronin kaltaisia aineita (Katso WADA Human kielletty-
jen aineiden luettelo). Katso yllä oleva huomautus. 
b. Jos koiralle annetaan prostaglandiinien tai progesteronin 
estäjien, kuten aglepriston, lääke eläinlääkärin määräyksellä, 
se sallitaan, jos lääkettä käytetään vahinkoastumisen vuoksi. 
Katso yllä oleva huomautus. 

c. prolaktiiniestäjien, bromokriptiinin tai kabergoliinin anta-
minen on sallittua nartun maidonerityksen estämisen vuoksi. 
Katso yllä oleva huomautus. 

d.   desloreliinin - implanttien käyttö tiineyden ehkäisyä varten 
on sallittua vain kastroimattomilla uroksilla tai steriloimatto-
milla nartuilla. Katso yllä oleva huomautus. 

e. virtsankarkailun hallinta narttujen estrogeenisiä aineita 
eläinlääkärin määräyksestä, Urheilijan on milloin tahansa voi-
tava esittää hoidon tarpeesta eläinlääkintälomake 1 tai eläinlää-
kärin todistus sisältäen koiran siru numeron.

7. atooppisen ihottuman (allerginen dermatiitti), Cytopoint 
- injektio, monoklonaalinen vasta-aine IL-31:lle kutinaan voi-
daan sallia. Edellyttää täytettyä “eläinlääkintä lomake 1” ja 
lomakkeen toimittamista. Injektio on annettava vähintään 14 
päivää ennen tapahtumaa, jotta ei ole haitallisia sivuvaikutuk-
sia koiran terveyteen.

Lisätietoja:
https://sleddogsport.net/library/default.aspx  
http://www.vul.fi/wp-content/uploads/2018/10/2018-Doping-Control-DOGS-
Controlled-Med..pdf
Norjan lääkelista ja varoajat 
(suosittelen suhtautumaan varoaikoihin VARAUKSELLA)

https://www.sleddog.no/wp-content/uploads/2018/10/NHFs-Karenstids-
liste-2019.pdf

Kennelliiton kokeissa:
https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/antidopingohje
https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/laakelista
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Kontiolahden Ampumahiihtostadion 1.-2.2.2020 
 

Yhdistetty miehet ja naiset  A ja B 12 km (la)  
SW1 naiset ja miehet A 12 km ja B 6 km (su)  

SW1 veteraanit 6 km (su)  
Harrastesarja 6 km (su)  

Yhdistetyn ja koirahiihdon ensimmäiset televisioidut SM-kilpailut! 
Osallistumismaksu 30 € kilpaluokat, 15 € harrastesarja. 

Kilpailupäällikkö: Markku Kanko • 0400301371   
Ilmoittautumiset Suomisport-palvelussa 26.1. mennessä.  

Lisätietoja VUL.fi 
 #kontsaSm2020 



Kuono kohti seikkailuja

Finnlinesin rahti-matkustajalaivat vievät sinut Suomesta Ruotsiin, Saksaan 
ja Ahvenanmaalle. Liikutpa neljällä pyörällä tai tassulla – meillä kulkee 
kaikki. Pakkaa auto lähtökuntoon ja varaa matkasi � nnlines.� 

Valjakkourheilijat_09112018_A4.indd   2 06/11/2018   16.29



traildog
| luonnossa liikkuvan koiraihmisen paras ystävä* |

  koiraretkeily | valjakkourheilu 
 * VUL:n virallinen yhteistyökumppani
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D uring the years as race volunteers in different positions 
Pikku-Antti (Heartland), Brendon (Cowboy-Husky) and 
Mervi Saviranta (Vet) noticed a variation of problems 

appearing to the dogs taking part in those races. Many of them 
could not even cross the finish-line, so these three started to won-
der, what could be the reason and what can be done better.

Feeling like there might be a lack of communication they 
wanted to improve the knowledge for the mushers according to 
the dogs health view of a vet, as well as they wanted to help the 
vets seeing through the mushers eyes, so that in further races the 
checkpoints will bring more value to evervyone and especially 
every dog, simply out of this reason: „The more you know about 
the race and the sled dogs, the better you can make decisions and 
solve problems.“ (MS)

With that idea stuck in mind they gathered a few partners and 
inventend the Pohtimo-Seminar serie, which is split up into 3 
parts, aiming for vets and mushers to find a better way of work-
ing together.

First of them took part on the second weekend of October 2019 
at the Lapland Hotels Bears’ Lodge in Pohtimolampi, located in 
Rovaniemi, where the seminar room was filled with both mush-
ers and vets almost equaly.

With sled dog vetenarian Dr. Jerry Vanek as the main lecturer 
it was promised to be the perfect start into a great and informa-
tive serie.

Starting on friday evening with the first lecture of the week-
end about what a sled dog is and why these are the most incred-
ible animals in the world, probably many of us were surprised, 
what sled dogs really are capable of. Vanek himself informs not 
only from knowledge, but as a former musher he speaks for both 
sides and with a lot of experience as a musher as well as a vete-
narian in sled dog races. To gain energy for the weekend the par-
ticipants were welcome for the evening dinner at the Bears Lodge, 
getting to know each other, exchanging experiences and discuss-
ing new learned information.

Saturday started intense with lectures about diagnostic tech-
niques that sled dog vetenarians should know, comon orthopae-
dic problems in sled dogs such as shoulder or foot injuries, as well 
as diagnosis, treatment and of course prevention.

With information fed minds the lunch break called to feed the 
stomachs also, to process the recently learned or maybe even new 
information for the one or another.

Speaking of feeding: Food manufacturer Royal Canin was 
present also, to give a lesson about important nutritions for 
active dogs and advice how to feed sled dogs acoording to their 
needs and activity level. And if that wasn’t enough information 
yet,participants could check out different equipment and gear 
from Non-Stop-Dogwear.

Next stop: Long distance mushing! To hear also the musher’s 
point of view Mikael Sundström held a presentation about rac-
ing with sled dogs on long distances, taking care of the dogs and 
how to prevent injuries while training. Not only the vets were 
impressed and it felt like there was a huge interest about getting 

POHTIMO SEMINAR 
11.10. - 13.10.2019

to know more from 
that side of the story 
as well.

To underline the 
learned subjects of this 
saturday the partici-
pants were welcome to 
a little practical

training outside 
of he lodge. Dr. Jerry 
Vanek explained and 
showed hand on dog 
the importancy of 
„productive petting“ 
and that a dog shall 
never be touched with-
out a useful intention! 
Not only the attendants were impressed, but Antti’s dog Ruska 
seemed to enjoy productive patting just the same.

In the meanwhile the vets and everyone else who was inter-
ested were most welcome to take a short loop with a Troll Cart 
pulled by the huskies from Bearhill Husky.

To end the day properly the Lapland Hotels Bears Lodge 
provided food and the mushers and vets were welcome to hang 
around, relax in the sauna and enjoy the food and listen to good 
music.

The sunday passed by quickly with Vaneks lectures on com-
mon medical problems in sled dogs, such as heart and lung dis-
eases, hyperthermia or problems with mental attitude of the dog.

To give an impression of a kennel Vanek showed how a kennel 
is supposed to look like and what is important in keeping a kennel 
in a good shape, so that the animal welfare is given at all times.

To underline the importancy of kennel management Antti 
gave a short impression of how he handles his own kennel on 
paper and mentally, showing examples of how different, but still 
successfull different ways of succesfull mushers can be.

Mervi Saviranta thinks, that there is a high value in mush-
ers and vets getting together in one room, so that they learn to 
„speak the same language, exchange thoughts and get answers 
to questions“ without the risk of misunderstanding each other. 
To improve working at a checkpoint „it is easier, if you have dis-
cussed possible problematic situations in advance, so you are bet-
ter prepared.“

In this first of three weekends there was plenty to learn for 
both: vets and mushers, time to exchange and it started just the 
way Antti, Brendon and Mervi hoped for: learning and exchang-
ing information and imrpoving communication between the 
mushers and vets.. Let’s see where the next two parts will take 
the participants and what more there is to learn.

If you wish for more information or have any questions, criti-
sism or feedback, please send an email to: 
Pohtimoseminar@gmail.com

teksti ja kuva:  Bettina Maly
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O limme jo muutamia vuosia joidenkin kilpailijoiden 
kanssa heitelleet ilmaan ajatusta, että mitä jos lähti-
simme katsomaan, että minkälaisia kisoja nämä ICF:n 

kisat oikein ovat. Olimme sosiaalisen mediaan ja ulkomaalais-
ten kisakavereiden kautta seuranneet tämän toisen liiton kisoja 
ja tuloksia ja kuulleet kommentteja radoista. Tiesimme jo etu-
käteen, että radat tulisivat olemaan erilaiset kuin Suomessa. 
Teknisempiä ja haastavampia niin koiralle kuin ohjaajalle. 

Kevään ja kesän aikana selvittelimme mahdollisuutta suo-
malaisena osallistua ICF:n kilpailuihin, koska Suomi ei kuulu-
nut tähän liittoon. Kun selvisi, ettei meidän oma liitto pystyisi 
näin nopealla aikataululla selvittämään liittymistä ICF:ään, niin 
meidän  piti miettiä toinen vaihtoehto. Saimme mahdollisuu-
den liittyä Suomen koiravaljakkoharrastajiin, joka puolestaan 
liittyi ICF:ään. Tästä suuri kiitos Suomen koiravaljakkoharras-
tajille ja Suskille! Näin meille avautui mahdollisuus kilpailla 
EM-kisoissa Belgiassa.

ICF kuuluu 29 maata. Tämän liiton kilpailuissa kilpaillaan 
vain yhden koiran luokissa eli lajit ovat koirajuoksu, koirapyö-
räily ja 1-koiran kärry. Sarjoja näissä kisoissa on juniorit, seni-
orit ja veteraanit. Joissakin luokissa veteraaneilla on useampi-
kin ikäsarja. Kilpailijoita näissä ICF:n kisoissa on yleensä pal-
jon ja niin oli tälläkin kertaa. Ilmoittautuneita oli ennakkoon 
hieman reilu 800. 

teksti:  Marika Tiiperi, Hanna Kaipiainen, Sanna Lipponen, 

Kirsi ja Kai Immonen

EM-CHEVETOGNE

Suomen joukkue oli alun perin noin 13 urheilijan suurui-
nen, mutta loukkaantumiset ja muut esteet pienensivät jouk-
kueen 7 kilpailijaan. Kisa-alue oli jonkinlainen iso maatila-
alue, jonka läpi kulkevat tiet ja polut muodostivat kisaradan. 
Kisarata oli tekninen ja haastava, niin kuin voitte kilpailijoiden 
kommenteista lukea. Haastavuutta lisäsi vielä monta päivää 
kestäneet vesisateet, jotka jatkuivat myös kisojen ajan. Vesi-
sade teki radasta mutaisen ja liukkaan. Kaatumisia sattui kiso-
jen aikana useita eikä loukkaantumisiltakaan vältytty. Kilpai-
lijoita oli monen tasoisia ja koirarotujen kirjo laajempi kuin 
mihin oli totuttu.

Itse kisat vietiin isosta kilpailijamäärästä huolimatta suju-
vasti läpi. Missään vaiheessa ei huomannut, että kilpailijoita oli 
tuo reilu 800. Kisa-alue ja lähtöjärjestelyt olivat toimivat. Läh-
tövälit olivat lyhyet, joten lähdössä, radalla ja maalissa tapah-
tui lähes koko ajan. Pyörässä ja kärryssä matkaan lähdettiin 30 
sekunnin ja juoksussa 15 sekunnin välein. 

Seuraavassa joidenkin kilpailijoiden kommentteja:

Kirsi Immonen:
Kisajärjestelyt toimivat hyvin ja Belgian kisaradat olivat hyvin 
erilaiset mihin Suomessa on totuttu. Radan mutaisuus, tiukat 
mutkat ja seinänousut tekivät siitä todella teknisen ja vaativan.  

Suomesta osallistui ensimmäistä kertaa joukkue ICF:n eli International 
canicross & bikejoring federationin alaisiin kilpailuihin. Kyseessä olivat 
EM-kisat Belgian Chevetognessa ja mitalitili saatiin heti auki näissäkin 
kisoissa Kirsin ja Kaitsun mitaleiden myötä!

Kirsi palkintojenjaossa
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Pidin radasta, koska se vaati kuljettajalta erilaisia ominaisuuk-
sia kuin yleensä. Myös koiran hyvä ohjattavuus ja motivaatio 
tehdä töitä hitaassa vauhdissa olivat radalla plussaa. Toki kos-
kaan ei ole jännittänyt niin paljon lähteä koiran kanssa radalle.

Kisakoirana minulla oli ‘luottopakki’ Väke jonka kanssa 
yhteistyön tiesin toimivan hyvin. Koira tekikin molempina päi-
vinä tasaiset hyvät suoritukset, joten olen todella tyytyväinen 
siihen. Ja kotiin tuomisina kuitenkin kirkkaampi mitali kuin 
kun isännällä... :)

 
Kai Immonen:
Ilmapiiri ja tunnelma kisapaikalla oli ainutlaatuinen. Suurin 
ero totuttuun johtui varmasti paljon siitä, että näissä kisoissa 
kilpailtiin vain yhden koiran luokissa ja harrastajakunta oli sen 
myötä osaltaan erilaista. Belgiassa oli nimittäin pilvin pimein 
urheilijoita, jotka liikkuvat kovaa myös ilman koiraa. 

Viihdyin siis tässä porukassa oikein hyvin ja olo oli kotoinen.
Rata oli haastavan hidaskulkuinen liejuränni ja tykkäsin 

siitä kovasti. Minusta on  tärkeää, että kilpailuja olisi mahdol-
lisimman paljon erilaisilla radoilla, jotta ne eivät suosisi vain 
tietyntyyppisiä valjakoita. Mielestäni todellisia vaaranpaikkoja 
ei haastavalla radalla silti ollut, joten tällaisia vain lisää.

Suomessakin voitaisiin viedä kisoja rohkeasti myös vai-
keille poluille, jotta valjakoilla olisi valmiudet tämän kaltai-
sissa oloissa hyviä suorituksia tehdä! Pieniä polkuja, risteyk-
siä ja häiriötekijöitä siis tarvitaan, mikäli halutaan kehittyä ja 
pysyä kansainvälisessä vauhdissa.

Kuljettajan hapenottokykyä vaativia nousu-osuuksia olisi 
kiva saada kilpailuihin enemmän myös.

Koirana minulla oli Belgiassa juuri kilpailuikäiseksi ehti-
nyt Kurko, jolle hidastempoinen “työmiehen rata” oli kuiten-
kin hiukan liikaa. Selvästi huomasi, että nuorukaisella meinasi 
paikoitellen olla usko todella koetuksella...

No tuliaisena kotiin kuitenkin mitali, joten ei ihan petty-
nytkään voi olla.

Sanna Lipponen:
Kisoissa säänhaltijat eivät olleet puolellamme! Sen vuoksi muu-
tenkin erittäin tekninen rata muuttui sateen ja mudan vuoksi 
todella vaativaksi. Rata oli täysin totutusta poikkeava. Viiteen 
kilometriin oli saatu mahdutettua monenlaista haastetta: Tiuk-
koja mutkia, jyrkkiä mäkiä, juurakoita ja oli matkalla yksi sillan 
ylityskin. Mudan liukastamalla radalla ei kaatumisiltakaan väl-
tytty, esim. itse suoritin radan ensimmäisenä päivänä kolmen 
kaatumisen taktiikalla. Haasteista huolimatta rata oli oikein 
hauska ja oikeilla varusteilla se olisi ollut vieläkin hauskempi. 
Itse olisin kaivannut ainakin selkäpanssaria ja järeämpää kypä-
rää. Radan hienoja puolia oli se, että siellä ei pärjännyt pelkäs-
tään nopealla koiralla. Koiralta vaadittiin myös voimaa, kuuli-
aisuutta ja taistelutahtoa raskaassa mudassa tarvottaessa. Tällä 
radalla kisaaminen oli todellista yhteen hiileen puhaltamista 
ihmisen ja koiran kanssa. 

Kisojen järjestelyt olivat erinomaiset. Vaikka kisaajia oli 
lähes 800 kaikki toimi hienosti, eikä järjestelyistä jäänyt mie-
leen mitään moitittavaa. Eläinlääkärin tarkastukset, musher 
dinner, lähdöt, sirujen tarkistukset jne. hoituivat kaikki suju-
vasti.

Kaiken kaikkiaan erittäin mieleensäpainuva kisa ja mah-
tava kokemus! 

Kiitos Marika Tiiperille kaikista järjestelyistä ennen kisoja! 
Teit suuren työn että pääsimme osallistumaan. Kiitos myös 
Jonnalle asioiden hoitamisesta paikan päällä. 

Hanna Kaipiainen:
Kainpo tiimin ja muutaman muun aktiivisen suomalaisen kil-
paurheilijan kanssa oli herännyt keskustelua suuremmista kil-
pailuista Euroopassa. Kesän aikana suunnitelmat selkenivät ja 
muutama aktiivinen toimija hoiti asiaa erinomaisesti ja Suo-
men edustajille tuli mahdollisuus päästä mukaan ICF:n euroo-
panmestaruuskisoihin Belgian Chevetogneen.

Kai Immonen Kirsi Immonen Hanna Kaipiainen ja Urho
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Radat ovat ICF:n kisoissa aina olleet teknisiä ja todella haas-
tavia, verrattuna siihen mihin olemme Suomessa tottuneet. 
Suomessa turvallisuusajattelu on viety äärimmilleen, ja järjes-
täjät pelaavat ratojen suhteen varman päälle. Radat Suomessa 
ovat tasaisia, leveitä ja mutkat loivia. Euroopassa kisatessa on 
syytä valmistautua kaikkeen. Siis kaikkeen. (irtokoirat, 180´ 
mutkat, kinttupolut, seinänousut, ojien ylitykset.)

Sinne me siis lähdettiin, kisattiin ja ollaan taas monta 
kokemusta viisaampia. Osallistuin canicross- ja DS-luokkiin. 
Kisoissa oli yli 800 osallistujaa. Suurimmat kisat, missä olen 
koskaan ollut. Kilpailut olivat kaksipäiväiset (la ja su) ja alkoi-
vat molempina päivinä heti aamusta, kahdeksalta, jolloin juuri 
ja juuri oli valoistunut. Kickbike -luokat lähtivät ensimmäisinä, 
sen jälkeen pyörät ja viimeisinä juoksu. Olimme Belgiassa jo 
hyvissä ajoin keskiviikkona ja ehdin treenata rataa koiran 
kanssa, ja ilman koiraa.

Lauantain ds1 meni tavallaan hyvin, ajoin Urho-koi-
ralla, pysyimme pystyssä ja selvisimme radalta kuudenneksi 
nopeimmalla ajalla sarjassamme. Keskivauhti ja aika olivat 
hitaat! Mutta olipahan ratakin haastavin, mitä olen koskaan 
ajanut. Koko kroppa oli hapoilla kikkarin laudalla tasapainoi-
lusta. Jopa kädet olivat hapoilla, olin puristanut tankoa kuin 
viimeistä päivää laskiessani mutaisia alamäkiä.

Iltapäivällä starttasin Topi-koiran kanssa koirajuoksussa. 
Lähdöt olivat 15 sek. välein ja se sujui mielestäni todella käte-
västi. Vettä oli taas satanut koko päivän, joten rata oli men-
nyt koko ajan huonompaan kuntoon. Niin siinä sitten kävi, 
että jalka lipesi alamäessä ja kaatusin polvilleni koiran vetä-
essä edelleen. Onneksi selvisin pinta naarmuilla. Hetkeä ennen 
omaa kaatumistani saksalainen huippujuoksija käveli koiransa 
kanssa radalta pois pidellen olkapäätään. Jule Prins oli kaatu-
nut ja murtanut solisluunsa. Kuivana rata olisi ollut mielettö-
män hieno. Selvisimme Topin kanssa maaliin, pesin ja paikka-
sin polven. Sijoitus oli 23./43

Sunnuntaina taas aamulla Urho-koira ja kickbike viivalle. 
Jännitin ajamista ja otin varman päälle. Selvisimme taas 
radalta ilman kaatumisia, vaikka aika huononikin. Lopullinen 
sija oli 7.

Canicross -luokat olisivat olleet taas viimeisinä, mutta mie-
tin edellisen päivän kaatumista ja sitä kuinka väsyneet jalkani 
olivat. Koin riskin loukkaantumiseen liian suureksi enkä enää 
startannut juoksussa. Päätös oli vaikea, koska halu kisata kisat 
loppuun oli todella kova.

Kokemuksena todella upea kisa. Olen todella iloinen siitä, 
että olen jaksanut harjoitella ja päässyt elämään tätä täysillä. 
Ja noi koirat ne on mahtavia!

Tässä vielä suomalaisten tulokset:
Kirsi&Väke scooter master women  EM-hopeaa
Kaitsu&Kurko   scooter senior men  EM-pronssi
Hanna&Topi    canicross senior women  sija 23 
  ensimmäisen päivän jälkeen, ei startannut toisena päivänä

Hanna&Urho    scooter senior women  sija 6
Sanna&Simpson  scooter master women  sija 5
Juha&Bruno     bikejoring master men1  sija 18
Tuire&Erno      bikejoring master women1  sija 8

Maria Viitahalme  loukkasi jalkansa rataan tutustuessaan 
eikä pystynyt starttaamaan

Onnittelut Kirsille ja Kaitsulle mitaleista!
Kiitos koko Suomen joukkueelle ja 
joukkueenjohtaja Jonnalle!
Ja ensi vuonna kisataan MM-mitaleista 
Ranskan Pledranissa 8-11.10.2020 : ) 

Rataa Silta Tien ylitys
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SUOMENMESTARUUS-
MITALISTIT SYKSY 2019

DR8
1. Lehtomäki Vesa-Pekka,  
Kymen Vetokoiraseura
2. Heinonen Pasi,  
Länsi-Suomen Valjakkourheilijat
3. Venninen Arto,  
Länsi-Suomen Valjakkourheilijat

DR4
1. Lojamo Teemu,  
Kymen Vetokoiraseura
2. Kempe Riitta,  
Sisä-Suomen Valjakkourheilijat
3. Milojkovic Katariina,  
Länsi-Suomen Valjakkourheilijat

DS2
1. Immonen Kai,  
Kymen Vetokoiraseura
2. Nivala Maija,  
Rovaniemen Palveluskoirakerho
3. Järvi Ripsa,  
Sisä-Suomen Valjakkourheilijat

DS1
1. Jurvelin Vesa-Pekka,  
Rovaniemen Palveluskoirakerho
2. Immonen Kai,  
Kymen Vetokoiraseura
3. Notko Tuomas,  
Kemin Seura- ja Palveluskoirakerho

DBM
1. Niemi Pekka,  
Tampereen Vetokoiraseura
2. Laaksonen Matti,  
Uudenmaan Vetokoiraurheilijat
3. Jurvelin Vesa-Pekka,  
Rovaniemen Palveluskoirakerho

DBW
1. Mansikkasalo-Jurvelin Kati,  
Rovaniemen Palveluskoirakerho
2. Liimatainen Heidi,  
We Run Racing Sleddogs
3. Ignatius Tanja,  
Uudenmaan Vetokoiraurheilijat

DCW
1. Kaipiainen Hanna,  
Kymen Vetokoiraseura
2. Lappi Henna,  
Kymen Vetokoiraseura
3. Kanko Jenna,  
Pohjois-Karjalan Seurakoirat

SM-Viesti  
(Koirajuoksu + 1-koiran kärry + Koirapyöräily)
1. SiSuVa Sisä-Suomen Valjakkourheilijat,  
Vaittinen Marko, Niittylahti Tuomo, Nissinen Samuli
2. UVU 1 Uudenmaan Vetokoiraurheilijat,  
Rastas Ari, Ignatius Tanja, Laaksonen Matti
3. KVKS 1 Kymen Vetokoiraseura,  
Kaipiainen Hanna, Immonen Kai, Turkka Tuukka
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tapahtumakalenteri talvi ja kevät 2020

Ukkohalla – Paljakka ajot  10. – 12.1.2020, Paljakkakeskus, Puolanka

Lapland Quest  18. – 19.1.2020, Kolari

Jämin Talvi-SM 2020  1. – 2.2.2020, Jämijärvi 
 SM-luokat: SM SP10 2 x n.17.5 km, SM SP6 2 x n.13 km,   
 SM SP4 2 x n.9 km, SM SP4J 2 x n.9 km

SM-viikko 2020  1. – 2.2.2020, Kontiolahti

 SM-luokat: SM koirahiihto ja yhdistetty

Eastpoint Open  7. – 8.2.2020, Pankakoski 
 SM-luokka: SM LDL 300 km

Ruunaa Race  14. – 16.2.2020, Ruunaan matkailu 
 SM-luokat: SM MD12 3 x 50 km, SM MD6 3 x 50 km,  
 SM MD4 3 x 33 km

SHS:n iloinen talvikilpailu ja seuramestaruussprintit 

 29.2. – 1.3.2020, Rautavaara

Kuusamo MD  20. – 22.3.2020, Ollilan lomamajat, Kuusamo

Gold Rush Run  27. – 29.3.2020, Tankavaaran kultakylä, Tankavaara 
 SM-luokka: SM LDU 310 km

Jämin Kevät 2020  2.5.2020, Sormelantie 77, Jämijärvi

Lapland Quest 18. - 19.1.2020, Kolari
Järjestävä seura: Tunturi-Lapin Valjakkourheilijat ry, TULVA 
Kilpailupäällikkö: Heikki Lumiaho 
Tuomari: Mikael Bäckman

Kansallinen kilpailu: 
Luokat: LDU 250 km 
Kilpailukutsussa määritetyt muutokset: 
Kilpailun erityissäännöt löytyvät osoitteesta www.laplandquest.com
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Kilpailuluokat:
8-14 koiran luokka 2 x 80 km 

8 koiran luokka 2 x 45km (REK-koe)
6 koiran luokka 2 x 45 km (REK-koe
4-koiran luokka 2 x 35km (REK-koe)

Lisäksi epäviralliset luokat: Koirahiihto naruluokka ja ahkioluokka (1-2 koiraa), 
sekä Fatbike-luokka (1-2 koiraa), matka 1 x 35km

MD SUOMEN CUP:n osakilpailu

Kilpailusäännöt : IFSS / VUL / AVEK
Kilpailunjärjestäjä: AVEK

Viimeinen ilmoittautumispäivä: 31.12.2019

Lisätiedot, pakolliset varusteet ja ilmoittautuminen:

www.vetokoirat.com

#UHPA20
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KILPAILUKUTSU
Eastpoint Open  LD10 ja LD8 2020

Kilpailukeskus:

Ruunaan Matkailu

Siikakoskentie 47, Pankakoski

www.ruunaanmatkailu.fi

Jarkko Peltola, puh: 0400 695955

email: info@ruunaanmatkailu.fi

EASTPOINT OPEN  7.2-8.2.2020

Pitkänmatkan SM kilpailu

- Rajoitettu 10 koiran luokka - 300km   

(90km Tarikka-60km - Kuhmo Chekpoint -60km Tarikkala-90km)

Ruunaan Matkailu - Kuhmo - Ruunaan Matkailu,

Kuhmossa on 6 tunnin pakollinen tauko

- Rajoitettu 8 koiran luokka - 150 km (90km-60km)

Ruunaan Matkailu - Kuhmo

Tarikkala autiotuvalla (90 km)  on 4 tunnin pakollinen tauko.

9.2.2020 Kuormanvetokilpailu , Lieksan keskustassa

Kilpailusäännöt : IFSS / VUL

ja Eastpoint open kilpailusäännöt.

Kilpailunjärjestäjä: Carelian Eastpoint

Kilpailujen nettisivut: www.eastpointopen.com

Kilpailupäällikkö:

Mikko Tirkkonen

email: info@eastpoint.fi.

Ylituomari: Juha Hyvönen

045 66 44 927

Kilpailuun ilmoittautuminen:

info@racinghusky.com

Huom.  ilmoittautuminen: 1.1.2020. mennessä

Osallistumismaksu: 250 €

Osallistumismaksuun sisältyy:

chekpointit Tarikkala ja Kuhmo

sekä taukomajoitus Kuhmossa, Sotkan kämpällä

Ruunaan Matkailun majoituksen kuskit varaavat itse kisakeskuksesta
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KILPAILUKUTSU
Ruunaa Race MD SM 2020 ja IFSS World Cup Event

Kilpailukeskus:

Ruunaan Matkailu

Siikakoskentie 47, Pankakoski

www.ruunaanmatkailu.fi

Jarkko Peltola, puh: 0400 695955

email: info@ruunaanmatkailu.fi

- RUUNAA RACE  14.-16.2.2020. IFSS WORLD CUP Event

10 koiran luokka 3 x 45 km   SM kilpailut ja SM kilpailukoe

6 koiran luokka 3 x 45 km   SM kilpailut ja  kilpailukoe

4 koiran luokka 3 x 33 km    SM kilpailut ja SM kilpailukoe

Lauantaina:

4 koiran luokka Nuoret 14 - 16 v. 1 x 33 km

Harrasteluokka  1 x 33 km

Sunnuntaina: Lastenluokka 1 koira -200 m

- lastenluokassa ei osallistumismaksua.

Kilpailusäännöt : IFSS / VUL

ja Ruunaa Race kilpailusäännöt.

Kilpailunjärjestäjä: Carelian Eastpoint

Kilpailujen nettisivut: www.eastpointopen.com

Kilpailupäälikkö

Jarkko Peltola, puh: 0400 695955

email: info@ruunaanmatkailu.fi

Ylituomari: Juha Hyvönen. 

Huom. World Cup pisteet jaetaan DID-lisenssin lunastaneille.

Kilpailuun ilmoitautuminen: 

info@racinghusky.com

Kilpailuun ilmoitautuminen viimeistään 14.1.2020

Osanottomaksu MD10, MD6 ,MD4: 100 €,

- Nuorten luokan osallistumismaksu 20 €

- Retkiluokan osallistumismaksu 20 €

(Carelian Eastpoint RY jäsenille 80 €)

Pankkitiedot: Carelian Eastpoint RY

IBAN: FI83 5343 0720 0757 82

BIC: OKOYFIHH Osuuspankki Lieksa (POHJOLA PANKKI OYJ)Ruunaa Race 2020 kilpailukoe:
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• 

Kilpailutuomari: Marko Vesterinen. Koetuomari: Kari Tolkkila Koetoimitsija: Toni Miettinen 
Kilpailusäännöt: IFSS / VUL

Kilpailuun ja REK-kokeeseen voi ilmoittautua samalla ilmoituksella selvästi mainiten! 
Viimeinen ilmoittautumispäivä 23.2.2020.

Tapahtumalla on myös omat kisasivut osoitteessa https://siperianhusky.fi/mestaruus2020/

Ilmoittautumiset: Toni Miettinen, mestaruus2020@siperianhusky.fi
Kilpailumaksu on maksettava ennen ilmoittautumista. Ilmoita nimesi, kilpailuluokka, koirien rotu, seura, jota 
edustat ja liitä mukaan maksukuitti. Sirulista toimitetaan vasta kilpailupaikalle. REK-kokeeseen ilmoittautu-

vat, liittäkää sirulista mukaan ilmoittautumiseen, jossa on kisaan/kokeeseen osallistuvien koirien tiedot! 
Osanottomaksut: Viralliset luokat 55 €, SHS:n jäsenille 50 €. Osanottomaksut sisältävät kilpailukoemaksun. 

SP2: 30 €, hiihto 30 €, juniorit 10-13v sekä lasten luokka (0-9v.) 0 €. 
Lähetä maksukuitti ilmoittautumisen yhteydessä. 

Pankkitiedot: FI20 5108 0220 0589 60  OKOYFIHH  Viitenumero: 43164
Saaja: Suomalainen Siperianhusky-seura ry

Muuta: Rokotustodistukset ja koiran rekisteripaperit mukaan REK-kokeeseen osallistuville. Muille rokotus-
todistukset ja sirulista. Ota kuitti VUL:n maksetusta lisenssistä tai muusta vakuutustodistuksesta mukaan.

Tiedustelut: Susanna Bürkland puh: +358 40 3301 558  email: susanna.byrkland@gmail.com
Kilpailukanslia aukeaa perjantaina 28.2. klo 20.30 ja  lauantaina 29.2. klo 8.00. 

            Kilpailuluokat ja kilpailumatkat
   SPU 2 x 24 km 
   SP10 2 x 16 km SM-REK
   SP6 2 x 12 km SM-REK
   SP4 2 x 8 km SM-REK
   SP4J 2 x 8 km
   SP2 2 x 4 km, ajetaanä reellä
   Juniorit 10-13 v max 3 koiraa 2 x 4 km
   Lapset alle 9 v. 1 koira  100 m
   Harrastusluokka koirahiihto M / N  2 x 4 km

   Kilpailukeskus:  Metsäkartano, Metsäkartanontie 700, 
   Rautavaara, www.metsakartano.com

        Majoitusvaraukset: Kilpailupaikka sijaitsee Metsäkarta  
        non pihapiirissä. Erilaisia majoitusvaihtoehtoja (mökkejä,  
           huoneita), kysy Metsäkartanolta puh. +358 40 8396351.
        

       Järjestäjä: SHS

SHS:n 
seuramestaruuskilpailut 
29.2.−1.3.2020 Rautavaara 

• Kaikki luokat ajetaan (paitsi lasten luokka 
 0-9v.) kaksipäiväisinä eli la ja su ajetaan sama 
kierros ja yhteisaika ratkaisee tuloksen.
• Lasten luokka ajetaan lauantaina päivän 
päätteeksi.
• SM-REK-kokeen toteutuminen edellyttää, 
että koeluokassa on saman rodun edustajia  
ä6 valjakollista.
• Koirahiihdon harrastusluokkaan tarvitaan 
joko lisenssi tai kertalisenssi. Kertalisenssin 
hankkii kilpailunjärjestäjä ja se maksaa 10€. 
Silloin ei kilpailija tarvitse ollenkaan lisenssiä. 
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä jos tarvit-
set kertalisenssin. Hiihtää voi, joko yhdellä tai 
kahdella koiralla.
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KUUSAMO MD 2020

Keskipitkänmatkan koiravaljakkokilpailut 20.3-22.3.2020

Kuusamo, Ollilan lomamajat

Kilpailuluokat ja kilpailumatkat:

Perjantai 20.3

- 4-7 koiran safari/harrasteluokka 20 km

- safariluokan osallistumismaksu 30 €

Luantai -Sunnuntai 21.3-22.3.

21.3-22.3.  MD 4 koiran luokka 2 x 20 km   

21.3-22.3. 6 koiran luokka JOSERA - TRIATHLON

21.3 Valjakot starttaa aamulla 20 km sprinttikilpailuna

ja iltapäivällä samat valjakot starttaa 20 km kuormakilpailuna, jossa painoa on oltava 20 kg / koira 

reessä  22.3 MD6 luokka 43 km

Kaikkien kilpailupaivien ajat lasketaan yhteen.

21.3-22.3. MD 8- 12 koiran luokka 2 x 43 km 

Kaikissa luokissa kilpailukoe lisätiedot SHS

Sunnuntaina 23.3. Lastenluokka kello 15:00 - lastenluokassa ei osallistumismaksua.

Kilpailusäännöt : IFSS / VUL

* Kilpailussa vapaa startti ( 1 tunnin sisällä luokan starttiajasta ).

lähdöt minimi 1 minuutin välein.

Kilpailijalla tulee olla valjakkourheilijoiden liiton lisenssi

Kilpailunjärjestäjä: Carelian Eastpoint ry,

Lisätietoja: www.eastpointopen.com/Kuusamo_MD

Kilpailupäälikkö: Jussi Poutanen 0400 321 588 email: rukaraft@gmail.com

Kilpailutuomari: Juha Hyvönen 045 664 4927 email: eastpoint@racinghusky.com

Kilpailuun ilmoittautuminen: kuusamomd@racinghusky.com

tilinro: Kuusamo MD FI84 1109 3500 1184 45

- Viimeinen ilmottautumispaivä: 16.3.2020

Osallistumismaksu 100 €, sisältää Gaalaillallisen lauantaina 21.3.2020

- Gaalaillallinen handlereille 45 €

(Carelian Eastpoint RY jäsenille 80 €)

Kilpailukeskus:

Ollilan lomamajat,

Sossonniementie 216 , Kuusamo

www.ollilanlomamajat.fi

Majoitus ja ruokailut varataan suoraaan Ollilan Lomamajoilta:

Marjo Ollila p. 040 565 6598 ja Tuomo Ollila p. 0400 286 528 
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Jämin Kevät 2020 2.5.2020, 
Sormelantie 77, Jämijärvi
Järjestävä seura: Länsi-Suomen Valjakkourheilijat ry, L-SVU 
Kilpailupäälikkö: Anton Toivonen 
Tuomari: Kari Tolkkila
Kansalliset luokat: DR8 n 7.5 km, DR4 n 5 km, DR4J n 5 km, DS2 n 5 km, DS1 n 5 km, 
DS1J n 5 km, DCH n 3.5 km, DBM/DBW n 5 km 
Kilpailukutsussa määritetyt muutokset: 
Yhdistetyt luokat (miehet ja naiset) DBM/W

Gold Rush Run, 27. - 29.3.2020, 
Tankavaaran kultakylä, Tankavaara.
Järjestävä seura: Pohjois-Lapin Valjakkourheilijat, P-LVU 
Kilpailupäällikkö: Ossi Kaltti 
Tuomari: Pekka Mertala

Suomenmestaruuskilpailu: 
SM-luokka: SM LDU 310 km 
Kansallinen luokka: MD6 2 x 45 km 
Kilpailukutsussa määritetyt muutokset: Myös MD8, matkana 2x 75km. 
Kilpailun erityissäännöt ja pakolliset varusteet: www.goldrushrunsleddograce.com

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
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tulospörssi
RoiCross, 21.9.2019, Rovaniemi, RPKK

DBW/M 4,5km
Kilpailija, Seura, Koira Aika
1. Matti Laaksonen, UVU, x- rotu Riemu 7.19
2. Kati Mansikkasalo-Jurvelin, RPKK, x- rotu Robin 7.20
3. Anu Mäkinen, RPKK, ssu Saturain Superman 8.47

DS1 4,5km
Kilpailija, Seura, Koira Aika
1. Tuomas Notko, KSPK, x-rotu Liekki 7.51
2. Kati Mansikkasalo- Jurvelin, RPKK, x-rotu Superman
 8.11
3. Jouko Torkell, KSPK, lkssu Ciri Cirin Ami 9.21
4. Ingrid Heinze, RPKK, Sörrö 11.35
5. Annika Viinikkala, L-SVU, sh Friski 15.40
6. Marika Kunnari, ALMA, am Tulisalon Timantti Hangella 16.52

DBH n. 3km
Kilpailija, Seura, Koira Aika
1. Justus Laaksonen, UVU, lkssu Speedy 4.53
2. Anu Mäkinen, RPKK, knn Northborn Summer Love 5.38
3. Noora Lehtiniemi, -, ah Vappu 5.53
4. Yana Petiet, -, Vyatchka 7.04

DSH n. 3 km
Kilpailija, Seura, Koira Aika
1. Jorma Sääskilahti, RPKK, lkssn Riia 5.18
2. Marika Tiiperi, RPKK, lkssu Julussas MFZ Lucky Luke 5.38
3. Bettina Maly, -, Luppis 5.53
4. Essi Nikumaa, KSPK, isl Varjagin Akka 6.19
5. Annika Viinikkala, L-SVU, sh Salonraitin Cortina 8.28

DCH n. 3 km
Kilpailija, Seura, Koira Aika
1. Maria Kurttio, KSPK, lkwsn Busa 8.41
2. Heidi Kyyrönen, RPKK, bc Lapinhullun Kipinän Hetki 8.43
3. Hanne-Mari Valtonen, -, x-rotu Ilo 9.46
4. Milja Salminen, -, ah Kruger 14.04

Lasten koirajuoksu
1. Justus Laakson & Riemu 12.06
2. Noomi Laaksonen & Look 16.75
3. Iina Jurvelin & Pihla 16.78

JanakkalaCross, 28.9.2019, Janakkala, HSV

DBM/DBW 5 km
Kilpailija, Seura, Rotu Aika
1. Vuoti Salla, WRRS, d 09:29
2. Rinne Miko, HmlKK, bpk 09:44
3. Mikkonen-Kalpio Tuire, SRK, ss 10:07
4. Järvi Ripsa, SiSuVa, x 11:00
5. Tapper Mari, HyKK, lkss 13:28

DS1 5 km
Kilpailija, Seura, Rotu Aika
1. Immonen Kai, KVKS, lkss 09:31
2. Kaipiainen Hanna, KVKS, lkss 09:42
3. Immonen Kirsi, KVKS, lkss 09:53
4. Lipponen Sanna, UVU, lkss 10:04
5. Tihula Tarja, KVKS, lkss 10:24
6. Kuusinen Auvo, L-SVU, lkss 10:35

DR4 5 km
Kilpailija, Seura, Rotu Aika
1. Sipponen Kaisa, SHS, sh 10:52
2. Laaksonen Tuija, SHS, sh 11:49
3. Annala Jenni, KVKS 15:21

DS2 5 km
Kilpailija, Seura, Rotu Aika
1. Järvi Ripsa, SiSuVa, x 09:55
2. Laamanen Pasi, KVKS, lkss 10:08
3. Pelli Johanna, L-SVU, sh 11:46
4. Purra Sonja, L-SVU, sh 13:15
5. Hänninen Sanni, L-SVU, sh 14:09
6. Heinonen Sami, ALMA, am 16:35
7. Leppänen Jarmo, ALMA, am 18:14

8. Holopainen Jenni, KVKS, am 19:04
9. Riikonen Annamaija, ALMA, am 19:33

DCM/DCW 5 km
Kilpailija, Seura, Rotu Aika
1. Kaipiainen Hanna, KVKS, lkss 16:45
2. Niemi Pekka, Taves. bc 17:02
3. Lappi Henna, KVKS, lkss 17:17
Alhström Lotta DNS

DR3H 3 km
Kilpailija, Seura, Rotu Aika
1. Sipponen Kaisa, SHS, sh 06:46
2. Heikkinen Elina, SHS, sh 07:52

DBH 3 km
Kilpailija, Seura, Rotu Aika
1. Rinne Miko, HmlKK, hw 07:13
2. Anttila Seppo, ALMA. am 15:56

DS1/ DS2H 3 km
Kilpailija, Seura, Rotu Aika
1. Tihula Tarja, KVKS, lkss 08:09
2. Molander Kati, SHS, sh 08:24
3. Inkinen Caisa, WRRS, vpk 08:37
4. Pasanen Jessica, SHS, x+sh 08:47
5. Salonen Leena, ALMA. am 10:00

CC HARR 3 km
Kilpailija, Seura, Rotu Aika
1. Immonen Kai, KVKS, lkss 08:48
2. Kotinurmi Tuomas, -, lkss 08:58
3. Iire Laura, UVU, x 11:02
4. Liimatainen Heidi, WRSS, presa canario 11:43
5. Vuolteenaho Riitta, -, b 11:44
6. Jortama Laura, UVU, nsn 11:53
7. Mäkilä Tero, -, ss 12:17
8. Härkönen Sanna, -, bc 13:04
9. Kindt Janica, WRRS, x 14:42

EPÄVIRALLINEN CC SPRINTTI YLEINEN 1,1 km
Kilpailija Aika
1. Järvi Ripsa, SiSuVa, lkss 03:31
2. Immonen Kirsi, KVKS, lkss 03:49
3. Liimatainen Heidi, WRRS, presa canario 03:54
4. Lipponen Jonna, UVU, lkss 04:02
5. Iire Laura, UVU, x 04:10

LAPSET 10-12-v KOIRAJUOKSU 1,1 km
Kilpailija Aika
1. Malmström Peetu, irlt 04:15
2. Mäkilä Aleksi, ksnautseri 04:49

LiepeenCross, 5.10.2019, Lievestuore, K-SPKY

DBM¨
Kilpailija Aika
1. Tuukka Turkka 10:02

DBW
Kilpailija Aika
1. Jutta Turkka 10:20
2. Salla Vuoti 10:27
3. Tuire Mikkonen-Kalpio 11:21
4. Mari Tapper 12:23

DS2
Kilpailija Aika
1. Satu Laitinen 11:05
2. Marko Pasanen 14:44

DS1
Kilpailija Aika
1. Tuomas Notko 9:58
2. Auvo Kuusinen 12:10
3. Samuli Lappalainen 12:38

DR4
Kilpailija Aika
1. Rita Kolehmainen 14:12

DCM
Kilpailija Aika
1. Eetu Oksanen 11:44

DCW
Kilpailija Aika
1. Henna Lappi 9:19
2. Tellervo Ranto 9:42
3. Emilia Soudunsaari 9:53
4. Terhi Puttonen 12:07

DCMV
Kilpailija Aika
1. Tero Mäkilä 11:59

DCMJ
Kilpailija Aika
1. Tuomas Kotinurmi 8:47

DCWV
Kilpailija Aika
1. Sirpa Tammi 13:10

Harrastusluokat 3 km:

Kärryluokka 1-2
Kilpailija Aika
Samuli Lappalainen 6:44
Emilia Soudunsaari 6:49
Terhi Puttonen 8:10

Koirapyöräily
Kilpailija Aika
Tommi Väisänen 7:27

Koirajuoksu
Kilpailija Aika
Maija Saloinen 14:12
Laura Silvennoinen DNF

Jämi-SM, 12. – 13.10.2019, Jämijärvi, L-SVU

SM-Luokat

DR8, 8-koiran kärryluokka, 2 x 7,7 km
Kilpailija, Seura, Rotu La, Su, Tulos, Ero, Nopeus
1. Lehtomäki Vesa-Pekka, KVKS, x
 14:11.2, 14.46,0, 28:57.2, -, 31.913
2. Heinonen Pasi, L-SVU, x 
 15:43.5, 13.48,5, 29:32.0, 34.8, 31.287
3. Venninen Arto, L-SVU, x 
 16:00.3, 16.44,1, 32:44.4, 3:47.2, 28.222
4. Köcher Kurt, IKSY, x  
 17:16.5, 18.04,2, 35:20.7, 6:23.5, 26.142
5. Mansikkaniemi Tapio, L-SVU, sh 
 19:17.5, 20.31,2, 39:48.7, 10:51.5, 23.209
Mäki-Arvela Sampsa, L-SVU, x DNS

DBM, Koirapyöräily miehet, 2 x 6,8 km 
Kilpailija, Seura, Rotu La, Su, Tulos, Ero, Nopeus1. Niemi Pekka, 
Taves. lkss 
 11:41.2, 11.34,7, 23:15.9, -, 35.074
2. Laaksonen Matti, UVU, x 
 11:42.5, 11.39,9, 23:22.4, 6.5, 34.912
3. Jurvelin Vesa-Pekka, RPKK, lkss 
 12:17.3, 12.20,2, 24:37.5, 1:21.6, 33.137
4. Lipponen Juha, UVU, lkss 
 12:35.4, 12.37,1, 25:12.5, 1:56.6, 32.370
5. Nissinen Samuli, SiSuVa, x 
 12:41.2, 12.32,4, 25:13.6, 1:57.7, 32.347
6. Turkka Tuukka, KVKS, lkss 
 13:15.4, 13.20,9, 26:36.3, 3:20.4, 30.671
7. Kangilaski Taivo, Baltosport, sh 
 14:24.7, 14.30,1, 28:54.8, 5:38.9, 28.222
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8. Rinne Miko, HKK, bpk 
 14:44.4, 14.34,1, 29:18.5, 6:02.6, 27.842
9. Karlsson Magnus, Södra Dalarnas Draghundsklubb, bpk
 18:15.1, 19.40,6, 37:55.7, 14:39.8, 21.514

DBW, Koirapyöräily naiset 2 x 6,8 km
Kilpailija, Seura, Rotu La, Su, Tulos, Ero, Nopeus
1. Mansikkasalo-Jurvelin Kati, RPKK, x 
 12:12.8, 11.59,8, 24:12.6, -, 33.705
2. Liimatainen Heidi, WRRS, lkss 
 12:40.9, 12.39,3, 25:20.2, 1:07.6, 32.206
3. Ignatius Tanja, UVU, x 
 13:19.6, 13.03,2, 26:22.8, 2:10.2, 30.933
4. Turkka Jutta, KVKS, lb 
 13:32.7, 13.27,1, 26:59.8, 2:47.2, 30.226
5. Viitahalme Maria, KVKS, lkss 
 13:28.3, 13.49,2, 27:17.5, 3:04.9, 29.899
6. Piirilä Katri, UVU, lkss  
 14:13.0, 15.32,8, 29:45.8, 5:33.2, 27.416
7. Tapper Mari, HyKK, lkss 
 16:05.0, 14.58,0, 31:03.0, 6:50.4, 26.280

DR4, 4-koiran kärryluokka 2 x 4,9 km 
Kilpailija, Seura, Rotu La, Su, Tulos, Ero, Nopeus
1. Lojamo Teemu, KVKS, lkss 
 8:52.7, 8.43,7, 17:36.4, -, 33.396
2. Kempe Riitta, SiSuVa, x 
 8:54.1, 8.48,3, 17:42.4, 6.0, 33.208
3. Milojkovic Katariina, L-SVU, x 
 8:49.1, 8.54,2, 17:43.3, 6.9, 33.180
4. Levodeanskii Evgenii, RUS, sh 
 9:16.6, 9.17,2, 18:33.8, 57.4, 31.675
5. Bürkland Susanna, L-SVU, sh 
 9:33.7, 9.24,5, 18:58.2, 1:21.8, 30.996
6. Rantanen Tanja, SHS, sh 
 10:02.3, 10.12,2, 20:14.5, 2:38.1, 29.049
7. Mäki-Arvela Sampsa, L-SVU, sh 
 10:16.7, 10.12,9, 20:29.6, 2:53.2, 28.692
8. Gröndahl Milla, L-SVU, sh 
 10:32.2, 10.34,1, 21:06.3, 3:29.9, 27.861
9. Parikka Anu, SHS, sh  
 10:51.0, 11.18,4, 22:09.4, 4:33.0, 26.538
10. Karmaluoto Mervi, SHS, sh 
 11:39.0, 11.26,2, 23:05.2, 5:28.8, 25.469
11. Vesa Marjo, SHS, sh 
 11:16.9, 11.58,2, 23:15.1, 5:38.7, 25.289
12. Lehtimäki Marjukka, SHS, sh 
 12:07.4, 11.39,7, 23:47.1, 6:10.7, 24.721
13. Laaksonen Jukka, SHS, sh 
 12:08.6, 12.11,9, 24:20.5, 6:44.1, 24.156
14. Kluszewski Alina, L-SVU, sh 
 12:17.9, 12.36,6, 24:54.5, 7:18.1, 23.607
15. Valkeavirta Teemu, AVEK, sh 
 12:44.1, 13.37,9, 26:22.0, 8:45.6, 22.301
16. Parikka Iita, SHS, sh 
 14:24.2, 13.46,7, 28:10.9, 10:34.5, 20.865
17. Leppäkynnäs Juha, L-SVU, sh 
 13:49.0, 14.30,7, 28:19.7, 10:43.3, 20.757
18. Järvenpää Kirsi, L-SVU, sh 
 14:20.7, 14.56,0, 29:16.7, 11:40.3, 20.083
19. Valkeavirta Terhi, AVEK, sh 
 15:07.6, 15.35,1, 30:42.7, 13:06.3, 19.146
20. Santala Josefiina, L-SVU, sh 
 18:32.1, 23.23,0, 41:55.1, 24:18.7, 14.027

DS1, 1-koiran kärryluokka 2 x 4,9 km
Kilpailija, Seura, Rotu La, Su, Tulos, Ero, Nopeus1. Jurvelin 
Vesa-Pekka, RPKK, x 
 9:15.2, 8.59,1, 18:14.3, -, 32.240
2. Immonen Kai, KVKS, x 
 9:12.6, 9.16,7, 18:29.3, 15.0, 31.804
3. Notko Tuomas, KSPK, x 
 9:27.9, 9.16,2, 18:44.1, 29.8, 31.385
4. Immonen Kirsi, KVKS, lkss 
 9:35.1, 9.23,7, 18:58.8, 44.5, 30.980
5. Niittylahti Tuomo, SiSuVa 
 9:39.0, 9.31,5, 19:10.5, 56.2, 30.665
6. Nivala Maija, RPKK, lkss 
 9:38.7, 9.41,4, 19:20.1, 1:05.8, 30.411
7. Sääskilahti Jorma, RPKK, lkss 
 9:47.3, 10.02,9, 19:50.2, 1:35.9, 29.642
8. Mäkinen Tero, IKSY, x 
 10:18.6, 9.37,4, 19:56.0, 1:41.7, 29.498
9. Lipponen Jonna, UVU, lkss 
 10:14.4, 10.09,5, 20:23.9, 2:09.6, 28.826

10. Taskinen Jouko, L-SVU, lkss 
 10:20.2, 10.06,0, 20:26.2, 2:11.9, 28.772
11. Viitahalme Maria, KVKS, lkss
 10:15.3, 10.18,2, 20:33.5, 2:19.2, 28.602
12. Tihula Tarja, WRRS, d 
 11:36.0, 11.28,3, 23:04.3, 4:50.0, 25.486
13. Lappalainen Samuli, IKSY, bpk 
 11:57.5, 11.48,8, 23:46.3, 5:32.0, 24.735
14. Uusi-Illikainen Marianne, OKK, dk 
 14:10.3, 13.24,1, 27:34.4, 9:20.1, 21.325
Torkell Jouko, KSPK, lkss 11:21.0, DNS, DNF
Kuusinen Auvo, L-SVU, lkss DNS
Tiiperi Marika, RPKK, x DNS

DS2, 2-koiran kärryluokka 2 x 4,9 km
Kilpailija, Seura, Rotu La, Su, Tulos, Ero, Nopeus
1. Immonen Kai, KVKS, x 
 9:07.2, 9.04,5, 18:11.7, -, 32.317
2. Nivala Maija, RPKK, lkss 
 9:09.8, 9.03,0, 18:12.8, 1.1, 32.284
3. Järvi Ripsa, SiSuVa, x 
 9:38.3, 9.07,0, 18:45.3, 33.6, 31.352
4. Sääskilahti Jorma, RPKK, lkss 
 9:43.0, 9.44,0, 19:27.0, 1:15.3, 30.231
5. Männikkö Joonas, KSPK, sh 
 10:19.2, 10.06,8, 20:26.0, 2:14.3, 28.777
6. Levodeanskii Evgenii, RUS, sh 
 10:56.5, 10.35,3, 21:31.8, 3:20.1, 27.311
7. Laamanen Pasi, KVKS, lkss 
 11:09.0, 11.23,4, 22:32.4, 4:20.7, 26.087
8. Pelli Johanna, L-SVU, sh 
 12:11.6, 11.48,6, 24:00.2, 5:48.5, 24.497
9. Mäki-Arvela Kaisa, L-SVU, sh 
 12:19.7, 12.10,9, 24:30.6, 6:18.9, 23.990
10. Kivisaari Juha-Matti, L-SVU, sh 
 12:39.4, 12.13,0, 24:52.4, 6:40.7, 23.640
11. Kulygin Alexandr, RUS, sh 
 12:11.2, 12.42,2, 24:53.4, 6:41.7, 23.624
12. Purra Sonja, L-SVU, sh 
 12:56.2, 14.28,5, 27:24.7, 9:13.0, 21.451
13. Hänninen Sanni, L-SVU, sh 
 13:35.0, 13.56,2, 27:31.2, 9:19.5, 21.366
14. Uusi-Illikainen Heikki, SHS, sh 
 13:22.7, 14.30,3, 27:53.0, 9:41.3, 21.088
15. Viinikkala Annika, L-SVU, sh 
 14:40.4, 13.49,7, 28:30.1, 10:18.4, 20.630
16. Annala Jenni, KVKS, sh 
 14:32.8, 14.00,0, 28:32.8, 10:21.1, 20.598
17. Parikka Iita, SHS, sh  
 15:18.3, 15.57,7, 31:16.0, 13:04.3, 18.806
18. Salonen Leena, ALMA, am 
 16:22.6, 17.18,8, 33:41.4, 15:29.7, 17.453

DCW, Koirajuoksu naiset 4.9 km
Kilpailija, Seura, Rotu Tulos, Ero, Nopeus
1. Kaipiainen Hanna, KVKS, lkss 15:49.3, -, 18.582
2. Lappi Henna, KVKS, lkss 16:21.0, 31.7, 17.982
3. Kanko Jenna, POKS, lkss 16:46.6, 57.3, 17.524
4. Ranto Tellervo, SiMPeK, bpk 16:52.4, 1:03.1, 17.424
5. Jortama Laura, UVU, lkss 17:08.5, 1:19.2, 17.151
6. Soudunsaari Emilia, IKSY, bpk 18:11.9, 2:22.6, 16.155
7. Iire Laura, UVU, x 19:11.5, 3:22.2, 15.319
8. Andreicna Svetlana, Dodkepu.lv, sp 20:51.2, 5:01.9, 14.098
Koskenniemi Noora, KSPK, ss DNS

Kansalliset luokat
 
DS1J, 1-koiran kärryluokka nuoret 2 x 4,9 km
Kilpailija, Seura, Rotu La, Su, Tulos, Ero, Nopeus
1. Mäkinen Aliina, IKSY, lkss 
 11:02.9, 11.02,0, 22:04.9, -, 26.628
2. Kreivi Amanda, SiSuVa, x 
 11:18.0, 10.59,6, 22:17.6, 12.7, 26.376
3. Pöllänen Ella, SHS, sh 
 12:40.6, 12.29,3, 25:09.9, 3:05.0, 23.366

DR4J, 4-koiran kärryluokka nuoret 2 x 4,9 km
Kilpailija, Seura, Rotu La, Su, Tulos, Ero, Nopeus
1. Kytölä Siiri, SiSuVa, x  
 9:24.0, 9.11,7, 18:35.7, -, 31.621
2. Kreivi Amanda, SiSuVa, x 
 11:41.0, 11.23,7, 23:04.7, 4:29.0, 25.478
Mansikkaniemi Pauli, L-SVU, sh DNF, DNS, DNF

DCM, Koirajuoksu miehet 4.9 km
Kilpailija, Seura, Rotu Tulos, Ero, Nopeus
1. Rastas Ari, UVU, lkss 15:15.7, -, 19.264
2. Bürkland Erkki, L-SVU, sh 18:52.2, 3:36.5, 15.580
3. Boltrikovs Dagnis, Dodkepu.lv, sh 19:06.8, 3:51.1, 15.382
4. Niittylaakso Vesa, SuoBea, be 19:33.5, 4:17.8, 15.032

DCJ, Koirajuoksu nuoret 3.7 km
Kilpailija, Seura, Rotu Tulos, Ero, Nopeus
1. Kotinurmi Tuoma, LKK, x 11:14.5, -, 19.748
2. Mäkinen Aliina, IKSY, lkss 12:12.5, 58.0, 18.184

Lasten koirajuoksu > 7 v. 200 m
 
Kilpailija, Seura Tulos, Ero, Nopeus
1. Laaksonen Justus 29.6, -, 24.324
2. Nissinen Aarne 33.3, 3.7, 21.622
3. Laaksonen Noomi 34.9, 5.3, 20.630
4. Jurvelin Iina 37.1, 7.5, 19.407
5. Kangilaski Rene 38.7, 9.1, 18.605
6. Penttilä Mauno 49.5, 19.9, 14.545
6. Fiore Franco 49.5, 19.9, 14.545

Lasten koirajuoksu < 7 v. 100 m
 
Kilpailija, Seura Tulos, Ero, Nopeus
1. Leinonen Siiri 20.8, -, 17.308
2. Bürkland Miisa 26.5, 5.7, 13.585
3. Gröndahl Minka 27.3, 6.5, 13.187
4. Bürkland Peetu 29.2, 8.4, 12.329
5. Mäki-Arvela Vilja 49.4, 28.6, 7.287
6. Immonen Konsta 56.2, 35.4, 6.406
7. Ahokas Niki 3:01.9, 2:41.1, 1.979

SM-Viesti
Viesti 3 x 2,2 km (Koirajuoksu + 1-koiran kärry + Koirapyöräily)
Seura 1., 2., 3., Tulos, Nopeus, Ero
1. SiSuVa, Sisä-Suomen Valjakkourheilijat 
 6.24,6, 5.05,8, 4.31,4, 16:01.8
2. UVU 1, Uudenmaan Vetokoiraurheilijat 
 6.40,2, 5.20,9, 4.15,3, 16:16.4, 14.6
3. KVKS 1, Kymen Vetokoiraseura  
 7.01,2, 5.01,0, 4.36,3, 16:38.5, 36.7
4. IKSY 1, Iisalmen Seudun Käyttö- ja Seurakoirayhdistys
 7.05,9, 5.19,6, 4.38,1, 17:03.6, 1:01.8
5. KVKS 2, Kymen Vetokoiraseura  
 7.01,7, 5.08,6, 4.55,6, 17:05.9, 1:04.1
6. Lipponen & Taskinen  
 7.18,4, 5.54,7, 4.44,4, 17:57.5, 1:55.7
7. KSPK, Kemin Seura- ja Palveluskoirakerho 
 6.46,0, 7.40,1, 5.06,9, 19:33.0, 3:31.2
8. IKSY 2, Iisalmen Seudun Käyttö- ja Seurakoirayhdistys
 7.23,4, 6.43,0, 6.24,5, 20:30.9, 4:29.1
9. SHS, Suomalainen Siperianhusky Seura 
 8.17,7, 7.42,3, 7.31,5, 23:31.5, 7:29.7
10. L-SVU, Länsi-Suomen Valjakkourheilijat 
 9.31,9, 7.35,1, 7.25,4, 24:32.4, 8:30.6
WRRS, We Run Racing Sleddogs  
 DSQ, 5.22,1, 4.53,3, DSQ

Viesti, Osuus 1, koirajuoksu 2.2 km
Kilpailija, Seura Tulos, Ero, Nopeus
1. Vaittinen Marko, SiSuVa 6:24.6, -, 20.593
2. Rastas Ari, UVU 6:40.2, 15.6, 19.790
3. Notko Tuomas, KSPK 6:46.0, 21.4, 19.507
4. Kaipiainen Hanna, KVKS 7:01.2, 36.6, 18.803
5. Lappi Henna, KVKS 7:01.7, 37.1, 18.781
6. Mäkinen Tero, IKSY 7:05.9, 41.3, 18.596
7. Lipponen Jonna, UVU 7:18.4, 53.8, 18.066
8. Köcher Jasmin, IKSY 7:23.4, 58.8, 17.862
9. Sipiläinen Jussi, SHS 8:17.7, 1:53.1, 15.913
10. Pelli Johanna, L-SVU 9:31.9, 3:07.3, 13.849
Kindt Janica, WRRS DSQ (26.2)
 
Viesti, Osuus 2, 1-koiran kärry 2.2 km 
Kilpailija, Seura Tulos, Ero, Nopeus
1. Immonen Kai, KVKS 5:01.0, -, 26.312
2. Niittylahti Tuomo, SiSuVa 5:05.7, 4.725.908
3. Immonen Kirsi, KVKS 5:08.5, 7.5, 25.673
4. Soudunsaari Emilia, IKSY 5:19.6, 18.6, 24.781
5. Ignatius Tanja, UVU 5:20.8, 19.8, 24.688
6. Liimatainen Heidi, WRRS 5:22.1, 21.1, 24.589
7. Taskinen Jouko, UVU 5:54.7, 53.7, 22.329
8. Väisänen Tommi, IKSY 6:43.0, 1:42.0, 19.653
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9. Pasanen Jessica, L-SVU 7:35.1, 2:34.1, 17.403
10. Männikkö Joonas, KSPK 7:40.1, 2:39.1, 17.214
11. Kiijärvi Anne, SHS 7:42.2, 2:41.2, 17.135

Viesti, Osuus 3, koirapyöräily 2.2 km 
Kilpailija, Seura Tulos, Ero, Nopeus
1. Laaksonen Matti, UVU 4:15.2, -, 31.034
2. Nissinen Samuli, SiSuVa 4:31.3, 16.1, 29.193
3. Turkka Tuukka, KVKS 4:36.2, 21.0, 28.675
4. Lappalainen Samuli, IKSY 4:38.1, 22.9, 28.479
5. Lipponen Juha, UVU 4:44.4, 29.2, 27.848
6. Vuoti Salla, WRRS 4:53.3, 38.1, 27.003
7. Turkka Jutta, KVKS 4:55.6, 40.4, 26.793
8. Torkell Jouko, KSPK 5:06.9, 51.7, 25.806
9. Kaarakainen Tanja, IKSY 6:24.5, 2:09.3, 20.598
10. Takala Sari, L-SVU 7:25.3, 3:10.1, 17.786
11. Penttilä Mari, SHS 7:31.4, 3:16.2, 17.545

ALMA Off Snow, 26. – 27.10.2019, Mikkeli, ALMA

DS2H 2,8 km
Kilpailija Tulos, Ero, Nopeus
1. Viinikka Riikka 07:14, 00:00, 23,23
2. Kainlauri Kimmo 09:03, 01:49, 18,56
3. Purho Anna 10:05, 02:51, 16,66
Karine Henri DNS

DS1H 2,8 km
Kilpailija Tulos, Ero, Nopeus
1. Tapper Mari 07:40, 00:00, 21,91
2. Holst Rhonda 09:25, 01:45, 17,84
3. Saapunki Reima 09:28, 01:48, 17,75
4. Soikkeli Satu 10:44, 03:04, 15,65
5. Merisalo-Puonti Hanna 11:40, 04:00, 14,40
6. Puonti Salla 11:41, 04:01, 14,38
7. Thure Noora 13:20, 05:40, 12,60

Virkakoiraluokka 2,8 km
Kilpailija Tulos, Ero, Nopeus
1. Heinonen Heidi 13:04, 00:00, 12,86
2. Koskiniemi Sami 13:54, 00:50, 12,09

DS2 4,7 km
Kilpailija La, Su, Tulos, Ero, Nopeus
1. Heikkinen Essi 10:32, 10:20, 20:52, 00:00, 27,03
2. Pöllänen Jani 12:17, 12:20, 24:37, 03:45 22,91
3. Honkanen Sini 13:35, 12:46, 26:21, 05:29 21,40
4. Pasanen Marko 14:42, 14:34, 29:16, 08:24 19,27
5. Penttilä Mari 16:30, 15:17, 31:47, 10:55 17,75
6. Heinonen Sami 16:37, 15:15, 31:52, 11:00 17,70
7. Leppänen Jarmo 15:52, 16:35, 32:27, 11:35 17,38
8. Parkkinen Jonna 17:50, 17:03, 34:53, 14:01 16,17
9. Andrejev Petra 16:58, 17:56, 34:54, 14:02 16,16
10. Immonen Pirjo 22:46, 23:48, 46:34, 25:42 12,11
Härkönen Janne 18:48, DNS, DNF
Holopainen Jenni 18:21, DNS, DNF

DS1 4,7 km
Kilpailija La, Su, Tulos, Ero, Nopeus
1. Taskinen Jouko 10:22, 10:17, 20:39, 00:00, 27,31
2. Turkka Tuukka 10:43, 10:32, 21:15, 00:36, 26,54
3. Turkka Jutta 11:21, 11:13, 22:34, 01:55, 24,99
4. Lappalainen Samuli 11:25, 11:14, 22:39, 02:00, 24,90
5. Volotinen Krista 11:46, 11:14, 23:00, 02:21, 24,52
6. Saapunki Reima 16:15, 16:18, 32:33, 11:54, 17,33
7. Hacklin Ilpo 17:07, 15:44, 32:51, 12:12, 17,17
8. Tamminen Janne 15:26, 17:33, 32:59, 12:20, 17,10
9. Engström Joni 18:04, 16:57, 35:01, 14:22, 16,11
10. Korppi Hannu 17:32, 17:54, 35:26, 14:47, 15,92
11. Mäntylä Anni 18:16, 17:36, 35:52, 15:13, 15,72
12. Pulkkanen Petra 18:15, 19:16, 37:31, 16:52, 15,03
13. Saapunki Mirka 19:15, 18:54, 38:09, 17:30, 14,78
14. Salonen Leena 20:26, 19:25, 39:51, 19:12, 14,15

DR4J 4,7 km
Kilpailija La, Su, Tulos, Ero, Nopeus
1. Mansikkaniemi Pauli 13:40, 15:01, 28:41, 00:00, 19,66

DCMY 0,8 km
Kilpailija Tulos, Ero, Nopeus
1. Saapunki Miska 03:23, 00:00, 14,19

DR4 7.3 km
Kilpailija La, Su, Tulos, Ero, Nopeus
1. Parikka Anu 17:24, 17:32, 34:56, 00:00, 25,08
2. Kluszewski Alina 20:21, 20:37, 40:58, 06:02, 21,38
3. Heikkilä Jani 21:24, 20:57, 42:21, 07:25, 20,68
4. Kolehmainen Rita 22:19, 21:31, 43:50, 08:54, 19,98
5. Parikka Kirsti 21:40, 22:34, 44:14, 09:18, 19,80
6. Viinikkala Annika 23:03, 22:42, 45:45, 10:49, 19,15
7. Hamari Mika 23:20, 24:28, 47:48, 12:52, 18,33
8. Kirjavainen Henna 25:29, 26:40, 52:09, 17:13, 16,80
9. Seppi Mikko 32:29, 32:19, 01:04:48, 29:52, 13,52
10. Rohkimainen Satu 34:27, 37:04, 01:11:31, 36:35, 12,25
11. Liimatta Auli 44:52, 46:23, 01:31:15, 56:19, 9,60
Männikkö Joonas 16:58, DNS, DNF
Räty Päivi 49:26, DNS, DNF
Merto Kreeta DNS
Pietarsaari Anitta DNS

DR6 7.3 km
Kilpailija La, Su, Tulos, Ero, Nopeus
1. Mansikkaniemi Tapio 20:53, 19:28, 40:21, 00:00, 21,71
2. Mansikkaniemi Lauri 20:33, 21:34, 42:07, 01:46, 20,80
3. Räsänen Minna 28:55, 24:40, 53:35, 13:14, 16,35
Karmaluoto Mervi DNF, DNS, DNF

LASTENLUOKKA
Kilpailija Aika
1. Härkönen Helmi 00:26
2. Härkönen Tuukka 00:39

Jämi-MD, 2. – 3.11.2019, Jämijärvi, L-SVU

DR Kokonaistulokset 4 x 7,7 km
Kilpailija, Seura, Rotu  
 DR-1 (Sij.) DR-2 (Sij.) DR-3 (Sij.) DR-4 (Sij.)
 Tulos Ero Nopeus
1. Snåre Jari, CE, x  
 21.57,1 (2), 21.17,6 (1), 21.32,5 (1), 23.34,1 (1)  
 1:28:21.3, -, 20.916
2. Setälä Riku, TULVA, x 
 22.17,8 (3), 24.26,3 (5), 22.01,6 (2), 24.41,5 (2)  
 1:33:27.2, 5:05.9, 19.775
3. Stenman Satumarja, SHS, x 
 24.14,7 (7), 22.42,0 (2), 24.06,2 (4), 27.46,0 (3)  
 1:38:48.9, 10:27.6, 18.702
4. Anttila Mari, SiSuVa, x 
 23.02,7 (4), 25.39,1 (6), 24.11,3 (5), 28.05,5 (4)  
 1:40:58.6, 12:37.3, 18.301
5. Lampinen Kirsimarja, L-SVU, x 
 25.04,5 (8), 23.56,6 (3), 27.18,4 (7), 28.10,7 (5)  
 1:44:30.2, 16:08.9, 17.684
6. Ojatalo Toni, TULVA, x
 26.13,8 (11), 25.55,3 (7), 23.49,3 (3), 30.54,7 (6)  
 1:46:53.1, 18:31.8, 17.290
7. Kääriäinen Laura, SHS, sh 
 21.03,0 (1), 24.17,3 (4), 26.37,1 (6), 37.01,8 (11)  
 1:48:59.2, 20:37.9, 16.956
8. Posti Minna-Mari, P-LVU, x 
 25.44,7 (9), 27.53,0 (9), 27.32,2 (8), 32.55,7 (9)  
 1:54:05.6, 25:44.3, 16.197
9. Bruun Kari-Matti, TULVA, x 
 26.37,2 (13), 28.05,9 (10), 28.04,4 (9), 31.51,3 (8)  
 1:54:38.8, 26:17.5, 16.119
10. Hautala Linda, SHS, SH 
 28.19,7 (17), 29.02,8 (11), 29.27,5 (10), 31.13,3 (7)  
 1:58:03.3, 29:42.0, 15.654
11. Mansikkaniemi Tapio, L-SVU, sh 
 23.41,9 (6), 35.36,2 (16), 31.36,7 (12), 39.35,8 (12)  
 2:10:30.6, 42:09.3, 14.160
12. Mäkimaa Anne, AVEK, sh 
 31.15,0 (21), 33.07,3 (14), 31.12,1 (11), 36.41,0 (10)  
 2:12:15.4, 43:54.1, 13.973
13. Paajanen Mikko, SHS, sh 
 27.15,9 (16), 30.50,7 (12), 36.08,2 (16), 41.09,8 (15)  
 2:15:24.6, 47:03.3, 13.647
14. Puustinen Kirsi, L-SVU, sh 
 26.04,8 (10), 33.31,5 (15), 35.48,9 (14), 42.41,6 (16)  
 2:18:06.8, 49:45.5, 13.380
15. Hamari Mika, CE, sh  
 33.35,0 (22), 40.35,6 (18), 37.42,7 (17), 40.32,0 (13)  
 2:32:25.3, 1:04:04.0, 12.124

16. Paukkuri Sini, KVKS, sh 
 26.26,9 (12), 31.39,9 (13), 34.56,5 (13), 1.01.24,3 (20)  
 2:34:27.6, 1:06:06.3, 11.964
17. Parikka Kirsti, SHS, sh 
 30.22,5 (20), 41.30,0 (19), 44.56,9 (20), 40.53,5 (14)  
 2:37:42.9, 1:09:21.6, 11.717
18. Arvola Anne, AVEK, am 
 35.41,2 (23), 38.48,2 (17), 39.03,8 (18), 46.17,7 (17)  
 2:39:50.9, 1:11:29.6, 11.561
19. Valkeavirta Teemu, AVEK, sh 
 30.19,4 (19), 43.29,5 (21), 40.58,4 (19), 1.00.56,7 (19)  
 2:55:44.0, 1:27:22.7, 10.516
20. Härkönen Janne, ALMA, am 
 37.19,1 (24), 48.23,4 (23), 48.24,6 (22), 50.43,7 (18)  
 3:04:50.8, 1:36:29.5, 9.997
21. Gröndahl Milla, L-SVU, sh 
 23.21,1 (5), 26.47,9 (8), 36.04,0 (15) - ( - )
 1:26:13.0
22. Tamminen Janne, AVEK, sh/am/gr
 39.06,5 (26) 45.29,6 (22) 46.01,7 (21) - ( - )  
 2:10:37.8
23. Niiranen Mona, SHS, sh 
 39.23,7 (27) 53.00,3 (24) 55.49,7 (23) - ( - )
 2:28:13.7
24. Ijäs Tino, SHS, sh  
 39.02,0 (25) 54.23,6 (25) 1.07.27,9 (24) - ( - )  
 2:40:53.5
25. Kluszewski Alina, L-SVU, sh 
 26.43,1 (14) 43.24,7 (20) - ( - ) - ( - )
 1:10:07.8
26. Pelli Johanna, L-SVU, sh 
 26.56,8 (15) - ( - ) - ( - ) - ( - )
 26:56.8 sh
27. Karmaluoto Mervi, SHS, sh 
 28.28,5 (18) - ( - ) - ( - ) - ( - )
 28:28.5 sh
Parikka Anu, SHS, sh DNS

 



Jukka-Pekka Ahonen (puheenjohtaja)
LOHJA
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Timo Mäkiaho (varapuheenjohtaja)
JÄMSÄ
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Teemu Kaivola (valjakkoajo)
SUINULA
puh. 0400 883 712

Alaskanmalamuuttiyhdistys ry
puheenjohtaja@alaskanmalamuutti.net

Arktiset Vetokoirat ry
pekka.mertala@malamuutti.com 

Carelian Eastpoint ry
sipilapanu@gmail.com

Etelä-Hämeen Koirakerho ry
jennityryla@gmail.com

Hyvinkään Käyttökoirat ry
ria.hursti@hotmail.com

Hämeenlinnan kennelkerho
hanna.k.hovila@gmail.com
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Vesipelastuskoirat ry
vesipelastuskoirat@gmail.com

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

Imatran Palveluskoirayhdistys ry
sannarasimus@gmail.com

Joensuun Seudun 
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puheenjohtaja@josepa.fi

Kainuun Palveluskoirayhdistys ry
niinan.meili@gmail.com
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Palveluskoirakerho ry
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Palveluskoirayhdistys ry
mirakaikkonen72@gmail.com

Kukkian Haukut ry
tiedotus@kukkianhaukut.fi

Kymen Vetokoiraseura ry
hallitus@kvks.net
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nieminen_kaisa@hotmail.com

Lahden Käyttökoira ry
mikko.kekale@hotmail.com

Lieksan Palveluskoirakerho ry
tvahakoski@gmail.com

Länsi-Suomen Valjakkourheilijat ry
pasi@powerline.fi

Oulun Koirakerho ry
katja.kansanojahiironen@gmail.com

Oulun Palveluskoirayhdistys ry
khatrilou@gmail.com

Ounasjokilaakson Kennelkerho ry
tinuska.auer@gmail.com

Pohjois-Karjalan Käyttökoirat ry
timotermala@gmail.com

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

Pohjois-Lapin Valjakkourheilijat ry
pohjoislapinvaljakkourheilijat@gmail.
com

Rovaniemen Palveluskoirakerho ry
niina.konttaniemi@vul.fi

Siilinjärven-Maaningan 
Pelastuskoirat ry
puheenjohtaja@simpek.net

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

Sport Riesen Klub ry
tuire.mikkonen@jippii.fi

Suomalainen Siperianhusky -seura ry
hallitus@siperianhusky.fi

Suomen Beauceron ry
sihteeri@suomenbeauceron.fi
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Kaisu Salminen

Lasten ja nuorten liikunta
Tanja Ignatius

Aikuis- ja harrasteliikunta
Kaisu Salminen
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Timo Mäkiaho
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Jukka-Pekka Ahonen

Antidopingtoiminta
Timo Mäkiaho
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Toni Miettinen

Kurinpito
Mira Kaikkonen

Niina Konttaniemi (valjakkohiihto)
ROVANIEMI
puh. 040 539 0372

Tanja Ignatius (valjakkohiihto)
HYVINKÄÄ
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Michela Kärkkäinen (valjakkohiihto)
SIPOO

Mira Kaikkonen (valjakkohiihto)
RUUHIMÄKI
puh. 040 727 9674

Satu Alasalmi (kesälajit)
LAUKAA

Toni Miettinen
SIRNIÖ
puh.  040 561 4187

Huippu-urheilu
Niina Konttaniemi

Tuomaritoiminta
Timo Mäkiaho

PR- ja mediatoiminta
Jukka-Pekka Ahonen

Kehittämistoiminta
Janne Härkönen

Viestintä
Jukka-Pekka Ahonen

Palkitseminen
Timo Mäkiaho

Valjakkourheilulehti
Niina Konttaniemi

Varsinainen tilintarkastaja
Juhani Loukusa kht ja 
Riitta Kempe

Varatilintarkastaja
Kosti Salminen ja 
kht Nexia yhteisö

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITON HALLITUS

TOIMIKUNNAT JA VASTUUHENKILÖT

Suomen Collieyhdistys ry
katja.kuosmanen@kolumbus.fi

Suomen Dobermannyhdistys ry
termagant99@gmail.com

Suomen Irlanninterrierit ry
johanna@racyred.net

Suomen Poliisikoirayhdistys ry

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

Tunturi-Lapin Valjakkourheilijat ry
kennelpowerun@gmail.com

Turun Käyttökoirakerho ry
mira.kastu@gmail.com

TVA Pori ry
heidi.sarkipaju@gmail.com

Uudenmaan Vetokoiraurheilijat ry
ari.rastas@kolumbus.fi

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

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





HYVÄ TERVEYS ON 
PERUSTA UPEALLE 
ELÄMÄLLE
Varhaisessa iässä koiranpentusi on haavoittuvimmillaan. 
Sen ruoansulatusjärjestelmä ja vastustuskyky sekä aistit ja 
hermosto ovat hyvin herkässä vaiheessa ja vasta kehittymässä.

ROYAL CANIN® Puppy-ruokavalioiden sisältämä erityinen 
ravintoaineyhdistelmä tukee koiranpentusi vastustuskyvyn  
kehittymistä. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun pentu ei 
enää saa vasta-aineita emonsa maidosta eikä sillä vielä ole                   
sen oman kehon tuottamien vasta-aineiden suojaa.

ROYAL CANIN® Puppy edistää pennun tasapainoista kasvua 
sen jokaisessa kehitysvaiheessa, ja siitä löytyy sopiva vaihto-
ehto kaiken kokoisille pennuille. Valitsemalla koiranpen-
nullesi ROYAL CANIN® Puppy-ruokavalion, annat sille 
vahvan perustan upeaan elämään.
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