Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry
Radiokatu 20,
FIN-00093 SLU

Sääntömääräinen liittokokous

Aika:
Paikka:

Sunnuntai 20.5.2012, valtakirjojen tarkastus klo 12 kokous klo 12.30
Best Western Hotelli Savonia, Sammakkolammentie 2, KUOPIO

Läsnä:

Liite, osallistujalista

1 Kokouksen avaus
Liiton puheenjohtaja Riitta Kempe avasi kokouksen klo. 12:35.
2 Kokouksen järjestäytyminen
2.1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja
ääntenlaskijaa.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Riitta Kempe
Kokouksen sihteeriksi valittiin Eija Rytkönen
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Olli Kolari ja Tero
Mäkinen.
 Kokous myönsi läsnäolo-oikeuden muille kuin varsinaisille

kokousedustajille.
 Kokous päätti että henkilövaaleissa ei tarvitse kannattaa ehdokasta.

Äänestyksessä eniten ääniä saaneet valitaan kaksivuotiskaudelle ja
yksivuotiskaudelle saatujen äänimäärien mukaan.
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2.2 Todetaan läsnäolijat ja äänimäärät.
Kokouksessa oli edustettuna 17 liiton jäsenseuraa, joilla oli yhteensä 67 ääntä:
Alaskanmalamuuttiyhdistys ry
8 ääntä
Carelian EastPoint ry
4 ääntä
Helsingin Vetokoirakerho ry
3 ääntä
Hämeenlinnan seudun vesipelastuskoirat ry
1 ääni
Iisalmen Seudun Käyttö- ja Seurakoirayhdistys ry
2 ääntä
Kannuksen Koiruudet ry
1 ääni
Kuopion Palvelus- ja Seurakoiraharrastajat ry
4 ääntä
Kymen Vetokoiraseura ry
3 ääntä
Länsi-Suomen Valjakkourheilijat ry
4 ääntä
Oulun Palveluskoirayhdistys ry
5 ääntä
Riihimäen Agility ry
2 ääntä
Rovaniemen Palveluskoirakerho ry
4 ääntä
Siilinjärven-Maaningan Pelastuskoirat ry
2 ääntä
Sisä-Suomen Valjakkourheilijat ry
3 ääntä
Suomalainen Siperianhusky Seura ry
15 ääntä
Suomen Collieyhdistys ry
4 ääntä
Tornion Palveluskoirakerho ry
2 ääntä

3 Kokouksen laillisuus
Liiton säännöissä mainitaan, että sääntömääräinen kokous on laillinen, kun kutsu
kokoukseen on lähetetty kirjeitse jäsenille vähintään neljätoista (14) päivää ennen
kokousta liiton jäsenluettelossa olevilla osoitteilla. Esityslista on liitettävä kutsuun.
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Vuoden 2011 vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen
esitteleminen
Kokouksen puheenjohtaja kävi läpi hallituksen laatiman vuosikertomuksen ja luki
toimintakertomuksen liiton taloudesta ja tilintarkastajien laatiman
tilintarkastuskertomuksen (Liite).
Päätösesitys: Vuosikertomuksen kohdasta 1.2 poistetaan Eeva Aunion nimi.
Hyväksytään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja
muille tilivelvollisille
Pykälän käsittelyn ajaksi puheenjohtaja Riitta Kempe kutsui kokouksen puheenjohtajaksi
Olli Kolarin.
Päätösesitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja
muille tilivelvollisille.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin
6. Vuoden 2013 jäsenmaksujen ja kilpailulisenssien vahvistaminen sekä liiton
toimihenkilöiden kulukorvausten vahvistaminen
6.1 Hallitus esittää, että vuoden 2013 perusjäsenmaksu on 60 €, minkä lisäksi seura
maksaa jokaisesta lisenssiurheilijasta 5 €. Jäsenmaksun suuruus on korkeintaan 300 €.
Päätösesitys:
Päätös: Hallituksen esitys hyväksyttiin.
6.2 Hallitus esittää, että lisenssikäytännössä siirrytään selkeämpään yhden lajilisenssin
malliin ja harrastuslisenssistä luovutaan. Lajilisenssin hinnaksi esitetään 58 €.
Vakuutuksen osuus lajilisenssin hinnasta oli 18,30 € vakuutuskaudella 1.9.2011 31.8.2012. Mikäli vakuutusyhtiö korottaa kauden 2012 - 2013 vakuutusmaksuja,
vastaava korotus siirretään lisenssihintoihin. Lajilisenssin hinnaksi ilman vakuutusta
esitetään 40 €.
Päätösesitys: Lajilisenssin hinnaksi esitetään 58 €. Vakuutuksen osuus lajilisenssin
hinnasta oli 18,30 euroa vakuutuskaudella 1.9.2011 - 31.8.2012. Mikäli vakuutusyhtiö
korottaa kauden 2012 - 2013 vakuutusmaksuja, vastaava korotus siirretään
lisenssihintoihin. Lajilisenssin hinnaksi ilman vakuutusta esitetään 40 €.
Esitetään että harrastuslisenssi säilytetään. Harrastuslisenssin hinnaksi esitetään 40 €,
josta vakuutuksen osuus on 18,30 euroa. Harrastuslisenssi ilman vakuutusta 22 €.
Kilpailulisenssin hinta 58,00 €.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
6.3 Hallitus esittää, että kilpailukohtaisen vakuutusmaksun hinta on 10 €.
Päätösesitys:
Päätös: Hallituksen esitys hyväksyttiin

6.4 Hallitus esittää, että liiton toimihenkilöiden ja SM-kilpailutuomareiden
matkakulukorvaukset pysyvät ennallaan: korvaus molemmille on 0,22 €/km.
Päätösesitys:
Päätös: Hallituksen esitys hyväksyttiin
6.5 Liiton hallituksen jäsenille esitetään oikeutta laskuttaa liitolta puhelinkuluja, jotka
aiheutuvat liiton asioiden hoitamisesta.
Päätösesitys:
Päätös: Hallituksen esitys hyväksyttiin
7. Vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja talousarvio
Puheenjohtaja kävi läpi hallituksen laatiman toimintasuunnitelman ja talousarvion
vuodelle 2013.
Päätösesitys: Talousarvion kohtaan 5. Yleisavustukset: haettava valtion avustuksen
kokonaissumma 35 000 eli nostetaan kokonaissumaa 3000,00 euroa ja
tarvikevälityksestä poistetaan tuloista 1000,00 ja nuorisotoimintaan lisätään menoja
1000,00. Huippu urheiluun lisätään maajoukkue-toimintaan1000,00. Perustelu
yleisavustuksen korotukseen on kansainvälinen menestys, joka on yksi avustuksen
myöntämiskriteeri.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin

8. Liiton puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
Päätös:

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Samuli Nissinen.
Varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Susanna Bürkland.

9. Hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
9.1 Valjakkoajon edustajat (2 hlö) hallitukseen 1.6.2012 - 31.5.2014 (2 vuotta) ja yksi
edustaja kaudelle (1.6.2012 - 31.5.2013).
Erovuorossa valjakkoajosta ovat vuonna 2012 Mikko Vähä ja Timo Mäkiaho. Lisäksi Ari
Laitinen on ilmoittanut luopuvansa hallituspaikastaan ja hänen tilalleen valitaan uusi
henkilö yksivuotiskaudeksi.
Päätösesitys: Valjakkoajon edustajaksi hallitukseen esitettiin seuraavia henkilöitä: Ville
Halme, Emmi Vilokkinen, Kaisu Salminen, Timo Mäkiaho. Äänestettiin (Liite).
Päätös: Hallitukseen valittiin Ville Halme ja Timo Mäkiaho kaksivuotiskaudelle sekä
Emmi Vilokkinen yksivuotiskaudelle.

9.2 Valjakkohiihdon edustajat (2 hlö) hallitukseen kaudelle 1.6.2012 - 31.5.2014 (2
vuotta) ja kaksi edustajaa kaudelle (1.6.2012 - 31.5.2013).
Erovuodossa valjakkohiihdosta ovat Jetta Virtanen ja Niina Konttaniemi. Lisäksi Tero
Halonen ja Eija Rytkönen ovat ilmoittaneet luopuvansa hallituspaikastaan ja heidän
tilalleen valitaan uusi henkilö yksivuotiskaudeksi.
Päätösesitys: Suomen collieyhdistyksen edustaja poistui kokouksesta, minkä jälkeen
paikalla oli 16 seuraa, joiden äänimäärä oli yhteensä 63 ääntä.
Valjakkohiihdon edustajiksi hallitukseen esitettiin: Niina Konttaniemi, Tero Mäkinen,
Saara Loukkola, Ann-Mari Skutnabb ja Kaisu Salminen. Äänestettiin (liite).
Päätös: Hallitukseen valittiin kaksivuotiskaudelle Niina Konttaniemi ja Tero Mäkinen ja
yksivuosikaudeksi Saara Loukkola ja Kaisu Salminen.
10. Tilintarkastajien (2) ja varatilintarkastajien (2) valinta
Toimintavuoden 2011 tilintarkastajina toimivat KHT Juhani Loukusa ja Mikko Seppä.
Varatilintarkastajina toimivat Nexia KHT Yhteisö ja Jukka Wuolijoki.
Päätösesitys: Varsinaiseksi tilintarkastajaksi esitettiin KHT Juhani Luokusa ja Mikko
Seppä sekä varatilintarkastajaksi kirjanpitäjä Laura Liukkonen ja KHT Nexia.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

11. Sääntömuutosasiat
11.1 Urheilun oikeusturvalautakunta huomautti liittoa syksyllä 2011 kurinpitosääntöjen
puuttumisesta. Sen seurauksena hallitus on talven aikana tehnyt liitteenä olevat VUL:n
kurinpitosäännöt liittokokouksen hyväksyttäväksi (Liite).
Puheenjohtaja kävi läpi kurinpitosäännön.
Päätösesitys: Kohdasta 2.5. kurinpitosakko kohta f poistetaan, samoin tekstistä kappale
kohdasta 2.5. kurinpitosakko kohta f poistetaan, samoin tekstistä kappale:
Jäsenyhdistyksen jäsen voidaan tuomita enintään 500 euron ja jäsenyhdistys enintään
2000 euron kurinpitosakkoon. Jäsenyhdistyksen tai jäsenen on maksettava sille määrätty
sakko 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta uhalla, että sakotettu yhdistys
tai jäsen voidaan sulkea kilpailutoiminnasta. Kurinpitosakkoa käytetään vain suurta
moitittavuutta osoittavien rikkomusten kohdalla.
Kurinpitosääntö hyväksytään yllä olevin muutoksin.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

11.2 Sääntömuutosesitys kansallisiin sääntöihin - Kilpailujen anominen
VUL:n hallitus esittää, että talvikauden kilpailuhakemusten viimeinen jättöpäivä
muutetaan heinäkuun loppuun, jotta kilpailukalenteri saataisiin julkistettua aikaisemmin.
Vanha sääntö:
1.3 KILPAILUJEN ANOMINEN
1.3.1 Kevätkauden (ennen juhannusta) sulanmaan kilpailut ja talvikauden kilpailut
on anottava 31.8. mennessä. Syyskauden (juhannuksen jälkeen) sulanmaan
kilpailut on anottava 31.3. mennessä ennen seuraavaa kilpailukautta. Anomus on
lähetettävä Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry:lle. Liiton hallitus hyväksyy
kokouksessaan kilpailun järjestäjän.
Uusi sääntö:
1.3 KILPAILUJEN ANOMINEN
1.3.1 Kevätkauden (ennen juhannusta) sulanmaan kilpailut ja talvikauden kilpailut
on anottava 31.7. mennessä. Syyskauden (juhannuksen jälkeen) sulanmaan
kilpailut on anottava 31.3. mennessä ennen seuraavaa kilpailukautta. Anomus on
lähetettävä Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry:lle. Liiton hallitus hyväksyy
kokouksessaan kilpailun järjestäjän.
Päätösesitys:
Päätös: Hallituksen esitys hyväksyttiin
11.3 Sääntömuutosesitys valjakkohiihdon kansallisiin sääntöihin
KPSH ehdottaa lisättäväksi VUL:n kansallisiin kilpailusääntöihin lukuun 3 valjakko- ja
koirahiihdon erityissäännöt luokat SPRINTTI ja PARISPRINTTI (Liite).
Hallituksen kanta esitettyyn sääntömuutokseen
Hallitus ei esitä sprinttisääntöjen lisäämistä kansallisiin sääntöihin. Hallituksen
kanta sääntömuutosasioissa on että, kansalliset säännöt pyritään pitämään
alkuperäisen tarkoituksen mukaisina eli sinne täydennetään sääntöjä lähinnä SMkisojen osalta. Kansallisista säännöistä ei ole tarkoituksenmukaista luoda IFSS:n
kilpailusäännöistä poikkeavaa säännöstöä. Tarvittaessa VUL pyrkii vaikuttamaan
kansainvälisellä tasolla (ESDRA, IFSS) sääntöihin, jotta säännöt pysyvät eri
maiden välillä samanlaisina. Seuroilla on sääntöjen mukaan mahdollisuus
järjestää erikoiskisoja tai rotukohtaisia mestaruuskilpailuja, kunhan poikkeavista
säännöistä ilmoitetaan kilpailuhakemuksessa ja -kutsussa.
Päätösesitys: Samuli Nissinen esitteli KPSH:n esityksen. Esitetään, että sprinttihiihtoa
testataan ja markkinoidaan vielä seuraava vuosi uutena kilpailuluokkana, eikä sitä lisätä
toistaiseksi kansallisiin sääntöihin.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

12. Muut asiat
SHS osallistuu Riihimäen erämessuille 7. - 10.6. SHS pyysi VUL:n sulanmaan
lajien esittelijöitä paikalle.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:40.

Vakuudeksi:

_________________________
puheenjohtaja Riitta Kempe

LIITTEET

_________________________
sihteeri Eija Rytkönen

Osallistujalista
Vuosikertomus 2011
Tilinpäätös 2011
Toimintakertomus taloudesta 2011
Tilintarkastuskertomus 2011
Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013
Henkilövaalien äänimäärät
Kurinpitosääntö
Sprinttisäännöt

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua
vastaavaksi.

_________________________

_________________________

pöytäkirjan tarkastaja Olli Kolari

pöytäkirjan tarkastaja Tero Mäkinen

Liite Henkilövaalien äänimäärät
Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry.

Liiton vuosikokous 20.5.2012
VAALI: Hallitus
EHDOKAS

ÄÄNET YHTEENSÄ

AJO
Ville Halme
Emmi Vilokkinen
Kaisu Salminen
Timo Mäkiaho
tyhjä
hylätty

64
35
29
37
36
-

yhteensä
HIIHTO
Niina Konttaniemi
Tero Mäkinen
Saara Loukkola
Ann-Mari Skutnabb
Kaisu Salminen
tyhjä
hylätty
yhteensä

201

63
46
43
6
33
61
252

Liite Kurinpitosääntö

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY
KURINPITOMÄÄRÄYKSET (kurinpitosääntö)

1. VOIMASSA OLEVAT SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET
1.1

Liiton säännöt (liiton jäsenyys)
Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset tai
urheiluseurat, joiden tarkoituksena on edistää ja kehittää valjakkourheilua
ja jotka sitoutuvat noudattamaan liiton sääntöjä ja myös niiden liittojen
sääntöjä, joiden jäsenenä liitto on. Liittohallitus hyväksyy jäsenet
kirjallisesta hakemuksesta.
Kannattaviksi jäseniksi voi liittohallitus hyväksyä yksityiset henkilöt ja
oikeuskelpoiset yhteisöt.

1.2

Kurinpitotoimia koskevat kohdat liiton säännöissä
6§ SITOUTUMINEN ANTIDOPINGTOIMINTAAN
Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan
Suomen Antidopingtoimikunnan antidopingsäännöstöön ja sitä kautta
Kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisen liiton
antidopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston hyväksymän
yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen
allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin
sääntöihin.
7§ LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT
KURINPITOTOIMENPITEET
Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liittohallitukselle, sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta liittokokouksessa.
Eroaminen tulee voimaan sen toimintakauden lopussa, jonka aikana siitä
on ilmoitettu. Jäsenen tulee suorittaa ne jäsenmaksut, joihin se on
määräajaksi sitoutunut.
Liittohallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä näiden sääntöjen mukaisia
velvollisuuksia tai toimii vastoin liiton tarkoitusta tai toiminnan perustaa.
7.1. Liittohallitus voi myös, jos jäsen on rikkonut liiton sääntöjä tai on
urheilun piirissä menetellyt urheilun eettisten arvojen ja urheilun reilun
pelin periaatteiden vastaisesti, päättää jäsenen sulkemisesta
määräajaksi liiton toiminnasta.
7.2. Liittohallitus voi päättää myös jäsenyhdistyksen jäseneen
kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta ja
varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liittokokouksen

vahvistamissa kurinpitomääräyksissä, jos jäsenyhdistyksen jäsen on
urheilun piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun
pelin periaatteiden vastaisesti.
7.3. Liittohallitus voi evätä jäseneltä äänioikeuden liittokokouksessa,
jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja erääntyneitä
maksujaan liittokokoukseen mennessä.
7.1. ja 7.2. mukainen päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen
asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty
sille kirjatussa kirjeessä. Päätöksestä voi valittaa liiton päättämille omille
valituselimille ja /tai urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin
siitä on erikseen säädetty.
2. KURINPITOMÄÄRÄYKSET
2.1

Soveltamisala
Näitä määräyksiä sovelletaan liiton jäseniin sekä liiton 7§:n 2 momentin
mukaisessa laajuudessa liiton jäsenyhdistysten jäseniin edellyttäen, että
viimeksi mainitut on asianmukaisella sääntöketjutuksella, kilpailulisenssin
hankkimisen yhteydessä annetulla tahdonilmaisulla tai muulla tavoin
sitoutettu liiton sääntöjen ja määräysten noudattamiseen.
Kurinpitomääräyksiä sovelletaan jäsenyhdistyksen jäseneen riippumatta
siitä, liittyykö moitittava menettely toimintaan liittovaltuuston,
liittohallituksen tai sen asettaman toimikunnan tai työryhmän jäsenenä,
urheilijana, valmentajana, tuomarina, joukkueenjohtajana, toimitsijana,
avustajana tai missä muussa urheiluun liittyvässä roolissa tahansa.

2.2

Velvoitteet
Liiton toimintaan osallistuvat kohdassa 2.1. tarkoitetut henkilöt ovat
velvollisia noudattamaan urheilun eettisiä arvoja ja reilun pelin periaatteita
sekä niitä ilmentäviä voimassa olevia liiton sääntöjä, määräyksiä ja
päätöksiä sekä Suomen lakia.

2.3

Rankaisuoikeus
Rankaisuvaltaa käyttää näissä kurinpitosäännöissä mainituissa
rikkomuksissa liittohallitus.

2.4

Rangaistavat rikkomukset
Kurinpitomääräysten mukaan liittohallitus voi antaa rangaistuksen sille;
a) joka toimii liiton sääntöjen tai määräysten vastaisesti taikka jättää
noudattamatta liiton päätöksiä, jotka on annettu edellä mainittujen
sääntöjen tai määräysten nojalla
b) joka tahallaan antaa tai yrittää antaa väärää tai virheellisiä tietoja
harhauttaakseen liiton toimielimiä tai edustajia
c) joka vahingoittamistarkoituksessa tahallaan aiheuttaa haittaa tai
vahinkoa liiton tai sen jäsenyhdistyksen toiminnalle

d) joka liiton tai jäsenyhdistyksen järjestämässä toiminnassa käyttää
loukkaavaa tai halveksivaa kieltä tai eleitä, jotka saattavat loukata muita
toimintaan osallistuvia henkilöitä tai yleisöä
e) joka liiton tai jäsenyhdistyksen toiminnassa tahallaan uhkaa tai loukkaa
muiden toimintaan osallistuvien henkilöiden fyysistä tai henkistä
koskemattomuutta
f) joka syyllistyy vedonlyöntiin osallistumista tai sopupeliä koskevien
sääntöjen vastaiseen toimintaan tai laiminlyöntiin
g) joka liiton tai jäsenyhdistyksen toiminnassa käyttäytyy lainvastaisesti
tai muutoin selvästi epäurheilijamaisesti tai hyvien tapojen vastaisesti
ottaen erityisesti huomioon myös koirien asianmukaisen kohtelun
h) joka jättää noudattamatta harjoitus-, kilpailu- tai leiripaikkojen
järjestysmääräyksiä tai urheiluun liittyvillä matkoilla noudatettavia
sääntöjä ja määräyksiä tai aiheuttaa esimerkiksi päihtymyksellään
näissä yhteyksissä häiriötä tai pahennusta
i) joka jättää noudattamatta liiton tai jäsenyhdistyksen kaluston
käsittelyssä vaadittavaa huolellisuutta tai muuten laiminlyö kaluston
käyttöön liittyviä asianmukaisia menettelytapoja
2.5

Rangaistukset ja täytäntöönpano
Jäsenyhdistysten jäsenille määrättävät seuraamukset:
a) kirjallinen varoitus
b) kilpailu- ja/tai toimitsijakielto, joka voidaan määrätä väliaikaiseksi,
määräajaksi, elinikäiseksi tai käsittämään tietyn määrän kilpailuja
c) tuomarivaltuuksien peruutus
d) toimintakielto, joka sisältää aina myös kilpailukiellon
e) toimintatehtävien rajoitus
Jäsenyhdistykselle määrättävät seuraamukset:
kirjallinen varoitus
kilpailuoikeuden menettäminen
sulkeminen liiton toiminnasta määräajaksi
erottaminen liitosta
Rangaistukset on määrättävä niin, että ne ovat oikeudenmukaisessa
suhteessa rikkomuksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen ja siitä
ilmenevään tekijän syyllisyyteen. Tekijän nuori ikä on rangaistusta
lieventävä seikka. Alle 15-vuotiaalle ei voida määrätä muuta rangaistusta
kuin varoitus.
Rangaistuksen määräämisessä sovelletaan koventamisperusteena sitä,
jos samaa tai samankaltaista moitittavaa menettelyä on jatkettu
aikaisemmasta rangaistuksesta huolimatta.
Kilpailu- ja toimitsijakielto on voimassa kaikessa liiton kilpailutoiminnassa.
Liittohallitus voi määrätä kilpailu- tai toimintakieltoa enintään kaksi vuotta.

Suomen antidopingsäännöstön perusteella liittohallitus voi määrätä
elinikäisen urheilun toimintakiellon. Toimintakieltoon määrätty henkilö ei
saa toimia missään kohdan 2.1 mukaisessa kurinpitosääntöjen alaisessa
tehtävässä. Kilpailukiellon täytäntöönpanoa voidaan siirtää kokonaan tai
osittain seuraavalle kilpailuvuodelle tai -kaudelle.
Jäsenyhdistys on vastuussa kilpailu- ja toimintakiellon sekä urheilijan
toimintakiellon noudattamisesta. Näiden kieltojen rikkomisesta voidaan
rangaista jäsenyhdistystä ja/tai kieltoon määrättyä henkilöä.
2.6

Ilmoitus rikkomuksesta
Virallisen raportin kilpailutapahtumista voi tehdä vain kilpailutuomari. Muut
henkilöt voivat tehdä kirjallisen ilmoituksen rikkomuksesta liittohallitukselle
viikon kuluessa rikkomuksesta tai siitä, kun se on tullut ilmi. Edellä mainittu
ilmoitus voidaan tehdä kirjeitse tai sähköpostilla. Liittohallituksen tietoon
tulleet rikkomukset voidaan käsitellä, vaikka niistä ei ole tehty ilmoitusta tai
raporttia.

2.7

Asianosaisen kuuleminen
Liittohallitus ei voi määrätä rangaistusta ennen kuin epäillylle on
kohtuullisen määräajan kuluessa annettu tilaisuus tulla kuulluksi ja antaa
vastine. Rikkomuksesta epäillylle on toimitettava kopio raportista tai
muusta ilmoituksesta. Kuulemisen yhteydessä epäilty rikkomus on
yksilöitävä niin, että epäilty saa riittävän käsityksen siitä, mistä
tapahtumasta asiassa on kysymys. Epäillyn on toimitettava vastine
liittohallitukselle kahden viikon kuluessa vastinepyynnön tiedoksi
saamisesta uhalla, että asia voidaan ratkaista ilman sitä. Vastine
toimitetaan kirjeitse tai sähköpostilla. Selvitys voidaan antaa, asian
erityisesti vaatiessa ja liittohallituksen hyväksyessä sen, myös suullisesti.
Hallitus voi hankkia tarvittavaa lisäselvitystä tapahtumasta. Hankitun
lisäselvityksen johdosta asianosaisille on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.
Liittohallitus voi määrätä vastinepyynnön yhteydessä rikkomuksesta
epäillyn väliaikaiseen kilpailu- tai toimintakieltoon ilman asianosaisen
kuulemista, kunnes asia on käsitelty. Päätös väliaikaisesta kilpailu- tai
toimintakiellosta on käsiteltävä ilman viivytystä.
Vastinepyynnön yhteydessä toimitetut raportit ja muut selvitykset on
tarkoitettu ainoastaan asianosaisten tiedoksi.

2.8

Päätös rangaistuksesta
Päätös, jolla rangaistus määrätään, kirjataan liiton hallituksen pöytäkirjaan
siten, että siitä ilmenee rangaistuksen lisäksi rikkomuksen aika, paikka ja
kuvaus menettelystä tai laiminlyönnistä sekä sovelletut säännökset ja
määräykset.

Päätös voidaan antaa tiedoksi toimittamalla asianosaiselle liiton hallituksen
pöytäkirjasta jäljennös tai ote. Päätöksestä voidaan tehdä myös erillinen
asiakirja, joka toimitetaan asianosaiselle. Päätös tulee voimaan heti ja sen
katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös
on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Kurinpitoasiassa annettu päätös on
lähetettävä asianosaiselle kirjeitse kolmen (3) päivän kuluessa päätöksen
antamisesta, mikäli rangaistulla tai muulla asianosaisella on valitusoikeus.
Lisäksi päätöksestä ilmoitetaan välittömästi rangaistulle suullisesti.
Kurinpitopäätöksessä tai sen tiedoksiannon yhteydessä on kirjallisesti
mainittava mahdollisuudesta hakea muutosta ja siinä noudatettavasta
määräajasta (valitusosoitus).
2.9

Valitusmenettely
Liittohallituksen antamaan kurinpitopäätökseen voidaan hakea muutosta
valittamalla urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä mainituin
edellytyksin. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Näiden kurinpitosääntöjen nojalla määrätty rangaistus pannaan täytäntöön,
vaikka siihen haettaisiin muutosta valittamalla urheilun
oikeusturvalautakuntaan. Liittohallitus voi kuitenkin määrätä rangaistuksen
täytäntöönpanon keskeytettäväksi jo ennen valituksen ratkaisemista.

2.10

Kurinpitomääräysten vahvistaminen ja muuttaminen
Liiton sääntömääräinen liittokokous vahvistaa kurinpitomääräykset ja
päättää niihin tehtävistä muutoksista.

Liite Sprinttisäännöt
Parisprintin erityissäännöt
KPSH ehdottaa lisättäväksi VUL kansallisiin kilpailusääntöihin lukuun 3 valjakko- ja
koirahiihdon
erityissäännöt luokat SPRINTTI ja PARISPRINTTI. Luokkina esitetään A ja B koirille
omat luokkansa, joissa
naiset ja miehet kisaavat samassa luokassa.
Perusteluina sääntömuutokseen on kilpailujen osallistujamäärien kasvattaminen.
KPSH ja SIMPEK on
kokeillut koirahiihdon sprint kilpailua menestyksekkäästi.
Sääntöehdotus:
3.1.8. Sprintti yhdenkoiran koirahiihtoon
3.1.8.1. Naiset ja miehet samassa sarjassa. A-koirat ja B-koirat omissa sarjoissaan.
Matka 1-2,5km per
startti. Luokassa tulee olla vähintään 3 koiraa, jotta se voidaan järjestää.
3.1.8.2. Kilpailussa osallistujamäärästä riippuen 2-3 starttia.
3.1.8.3. Ensimmäinen lähtö väliaikalähtöinä.
3.1.8.3.1. Nollakoiraa käytetään väliaikalähdössä. Se radalle 1-5 minuuttia ennen
ensimmäistä kilpailijaa.
3.1.8.4. Jos osanottajia on luokassa viisi tai enemmän järjestetään välierät. Välierien
perusteella finaalit.
Välierissä ja finaalissa tulee olla 3-8 koiraa/startti.
3.1.8.4.1. Kilpailijat jaetaan väliaikojen perusteella välieriin.
Välierät pidetään kahdessa tai neljässä erässä. Järjestäjä voi päättää erien määrän.
Kuitenkin jos koiria on
luokassa yli 16 on välieriä järjestettävä neljä.

Kahden välierän kilpailussa koirat jaetaan eriin väliaikalähtöjen sijoituksien
perusteelle oheisen taulukon
mukaan. Välierä kisataan yhteislähtönä parijonosta.
Erä 1
1.

3.

5.

7.

9.

…
A-finaaliin etenee kummastakin välierästä neljä nopeinta. Kummankin erän nopein
pääsee finaalin
yhteislähtöön ensimmäiseen riviin. Toinen toiseen riviin, kolmas kolmanteen riviin ja
neljäs neljänteen
riviin.
B-finaaliin etenee kummastakin erästä sijat 5-8
Erä 2
2.

4.

6.

8.

10.

Neljän välierän kilpailussa koirat jaetaan eriin väliaikalähtöjen sijoituksien perusteella
oheisen taulukon
mukaan. Välierät kisataan yhteislähtönä neljän kilpailijan riveistä. Erässä 1
etummaiseen riviin pääsee
väliaikalähdön sijat 1. 8. 9. ja 16. toiseen riviin pääsee sijat 17. 24. …
Erä 1
1.

8.

9.

16.

17.

24.

jos kilpailijoita on yli 24 sijoitetaan eriin lisää kilpailijoita samaa taulukkoa jatkaen
A- finaaliin eteenee kunkin erän kaksi nopeinta
B- finaaliin etenee kunkin erän sijat 3 ja 4
C- finaaliin etenee kunkin erän sijat 5 ja 6
…
finaalit järjestetään kaikille osanottajille.
Erä 2

4.

5.

12.

13.

20.

21.

Erä 3
2.

7.

10.

15.

18.

23.

Erä 4
3.

6.

11.

14.

19.

22.

3.1.8.4.2.
3.1.8.5.1
3.1.8.5.2. Estäminen voi johtaa kilpailijan hylkäämiseen, jolloin hänen kilpailunsa
voidaan myös
keskeyttää järjestäjän toimesta.
3.1.8.6.1. Yhteislähdössä on voimassa valjakkohiihdon maalialuesääntö koko
kilpailun ajan.
3.1.9. Parisprintti
3.1.9.1. Parisprintti on kilpailu, jossa kaksi kilpailijaa viestin tapaan vuorotellen
hiihtävät kumpikin
kolme osuutta.
3.1.9.1.1. Osuuksien pituus on sama kuin sprintissä.
3.1.9.1.2. Lähtöjärjestys
3.1.9.1.3. Ensimmäisessä lähdössä lähdetään yhteislähtönä 2-8 kilpailijan rivistä.
Osanottajamäärän
mukaan rivejä on tarvittaessa useita. Lähtöpaikat arvotaan.
3.1.9.1.4. vaihto menee viestin vaihtosääntöjen mukaan.
Mikäli välierässä tai finaalissa on tasatilanne, kilpailija, jolla on parempi
väliaikalähdön aika sijoittuu edelle.
Mikäli kilpailija ei etene koko rataa, kilpailija sijoittuu viimeiseksi omassa erässään.

