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*eronnut hallituksesta 12/2019
** liittyi mukaan kokoukseen 13.59

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jukka-Pekka Ahonen avasi kokouksen klo 10.10.
2 Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Mäkiaho ja Teemu Kaivola.

Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry · Rovaniemi · Puh. 040 539 0372 · toimisto@vul.fi, www.vul.fi

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi. Paikalla kokouksen alkaessa 6/12 hallituksen
jäsenestä. Kokous aloittaa keskustelulla päätöksistä ja päätökset käsitellään uudelleen kun
kokous on päätösvaltainen.
4 Asialistan hyväksyminen
Esitetään että esityslistalle nostetaan kokouspäivän aamuna saapunut käsiteltäväksi
pyydetty asia koskien MD SM-kilpailua.
5 Edellisten kokousten pöytäkirjat
Kaikki vuoden 2019 pöytäkirjat on allekirjoitettu.
6 Toimikuntien kuulumiset
6.1 Toimikuntien tilanne
 Talous (Timo Mäkiaho, Kaisu Salminen)
OKM:n toiminta-avustus on myönnetty vuodelle 2020 anotun mukaisena 25 000€.
 Lasten ja nuorten liikunta (Kaisu Salminen)
Ei käsiteltäviä asioita.
 Aikuis- ja harrasteliikunta (Kaisu Salminen)
Seuratietoja on kerätty ja seuroja on informoitu liiton seuroille tarkoitetuista
palveluista.
 Kilpailutoiminta (Teemu Kaivola, Niina Konttaniemi)
Jämin SM-kilpailut jouduttiin perumaan. Ruunaa racen kilpailumatkoja jouduttiin
lyhentämään. EM-kilpailujen joukkue on koossa ja lähtee tulevalla viikolla Ruotsiin
kilpailemaan.
 Tuomaritoiminta (Timo Mäkiaho)
Ei käsiteltäviä asioita.
 PR- ja mediatoiminta (JP Ahonen)
KontsaSM -kilpailun tavoittavuus YLE 2-kanavalla oli 348 000 (Lähde: Finnpanel).
Vuoden -92 EM-kilpailujen tekijänoikeudet on ostettu liitolle. (Liite 1)348 000
 Kehittämistoiminta (Janne Härkönen)
Selvitetään lisenssivakuutusten kehittämistä.
 Viestintä (JP Ahonen)
Ei käsiteltäviä asioita.
 Antidoping (Aija Mäkiaho, esittelijänä Timo Mäkiaho)
Ei käsiteltäviä asioita.
 Eläinten Hyvinvointi (Toni Miettinen)
Pohtimo-seminaarista on tullut positiivista palautetta.
 Kurinpito (Mira Kaikkonen)
Ei käsiteltäviä asioita.
 Palkitseminen (Timo Mäkiaho)
Ei käsiteltäviä asioita.
 Valjakkourheilulehti (Niina Konttaniemi, Toni Miettinen)



Valmennus (Niina Forsblom, esittelijänä JP Ahonen)
Ei käsiteltäviä asioita.

7 Sähköpostipäätösten vahvistaminen
7.1 A-majoukkueen nimeäminen
Kauden hankalasta näyttökilpailutilanteesta johtuen huippu-urheilutoimikunta esittää:
A-maajoukkuetta ei valita ennen Falunin EM-kilpailuja. Liitto palkitsee urheilijoita
harkinnanvaraisesti menestyksen perusteella kilpailujen jälkeen.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 13.1.2020
7.2 Junioriurheilijoiden osallistumismaksut
Huippu-urheilutoimikunta esittää että liitto maksaa junioriurheilijoiden osallistumismaksut
Ruotsin EM-kilpailuihin 2020.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 18.1.2020
7.3 Pankkipalveluiden valinta
Taloudenhoitaja teki esityksen pankkipalveluiden valinnasta:
A) Otetaan käyttöön Nordea start paketti, hinta 12,70€/kk (ensimmäiset 6kk 3,80€/kk).
Muuten samat palvelut, mutta debit-kortti tulee päälle.
- Ja lisämaksusta 2 tili, ja tositteet.
B) Vaihdetaan pankkia. Kerännyt jo vertailuhintoja 4 muulta pankilta ja ainoastaam Pop
Pankki on halvempi. Muiden hinnat olivat samoja tai jopa enemmän kuin Nordeassa. Voin
näistä laittaa tarvittaessa erittelyn.

Tutkiessani pankin vaihtoa, ideana oli saada enemmän henkilökohtaista palvelua, mutta ei
tämä Nordea Business Centre yhtään sen huonompi vaihtoehto, kun minulla tuntuu olla
tapana soitella 22 jälkeen(konttoripalvelut ovat kaikilla muilla pankeilla paremmat
Jyväskylässä)
Vaihtoehto A valittiin yksimielisesti 28.1.2020.
8 Vuoden 2019 tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen läpikäyminen
Hallitus kävi tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen läpi ja materiaali toimitetaan tilintarkastajille
ja edelleen liittokokoukselle, esitetyin muutoksin.
9 Vuoden 2021 toimintasuunnitelman laatiminen
Hallitus kävi läpi toimintakertomuksen ja siihen suunnitelluin muutoksin asia käydään
uudelleen läpi seuraavassa kokouksessa.
10 Hallituksen esitys jäsenmaksuihin, kulukorvauksiin ja lisenssien hintoihin
 vakuutuksen hinta on 24,14€/lisenssi(LähiTapiola)
Päätös: Asia jää pöydälle kunnes lisenssiasiaa on selvitetty eteenpäin.
11 Sääntömuutosesitykset liittokokoukseen
11.1 L-SVU:n sääntömuutosesitys
Esitys: 1.9 Koirien rokotukset
1.9.1 Kilpailuun osallistuvilla koirilla tulee olla voimassa rokotus raivotautia (rabies),
penikkatautia, parvovirusta ja tarttuvaa maksatulehdusta vastaan. Mikäli kyseessä on
ensirokotus, tulee sen annosta olla kulunut vähintään 21 vrk ennen ensimmäistä
kilpailupäivää.
Päätös: Asia viedään liittokokoukselle päätettäväksi.
11.2 ALMA:n sääntömuutosesitys
Esitys: Liitteenä (liite 1) Alaskanmalamuuttiyhdistys ry:n esitys sääntömuutoksesta
käsiteltäväksi Liittokokouksessa 5.4.2020.
Päätös: Asia viedään liittokokoukselle päätettäväksi, seuraavin huomioin:
1. Esitetty sääntömuutos on ristiriidassa IFSS:n sääntöjen kanssa. Kansallisten
sääntöjen tarkoituksena on täydentää kansainvälisiä sääntöjä, ei aiheuttaa ristiriitoja.
2. Kilpailunjärjestäjä voi anoa sääntöpoikkeusta kilpailuhakemuksessa/-kutsussa.
11.3. Hallituksen esitys liiton toimintasääntöjen muutoksesta
Esitys: Valtuutetaan Kaisu laatimaan hallituksen sääntömuutosesitys liittokokoukselle.
Päätös: Esitys hyväksytään.

12 Antidoping
Esitys: Antidoping-toimikunta esittää että maajoukkueurheilijoiden tulee suorittaa Puhtaasti
Paras verkkokurssi 2 vuoden välein ja maajoukkueeseen kuuluvien tulee suorittaa Puhtaasti
paras-kurssin kertausosio aina ennen osallistumista kansainvälisiin kilpailuihin.
Päätös: Päätös hyväksytään.
13 Oulun Koirakerho ry:n eroaminen
Esitys: Oulun Koirakerho ry on 10.1.2020 päivätyllä sähköpostilla ilmoittanut eroavansa
VUL:n jäsenyydestä. Esitän että ero myönnetään niin että se astuu voimaan 1.6.2020, sillä
seuralla on tällä hetkellä yksi lisenssiurheilija.
Päätös: Ero hyväksytään ehdollisena.
14 Joensuun seudun Palveluskoirayhdistyksen eroaminen
Esitys: Joensuun seudun Palveluskoirayhdistys ry on 20.1.2020 päivätyllä sähköpostilla
ilmoittanut eroavansa VUL:n jäsenyydestä. Esitän että ero myönnetään.
Päätös: Ero hyväksytään.
15 Pankkiasioita
15.1 Muutetaan tilin FI02 1426 3000 1216 71 konekielinen tiliote kuukausitiliotteeksi.
Myönnetään taloudenhoitaja Kaisu Salmiselle (henk.tunnus) oikeus hoitaa asia pankin
kanssa.
Päätös: Asia on käsitelty toimikuntien kuulumisissa eikä päätöstä edellytetä tässä kohdassa.
15.2 Netvisor aikaisia palveluita on jäänyt sulkematta. Myönnetään taloudenhoitajalle Kaisu
Salmiselle (henk.tunnus) oikeus sopia pankin Nordea kanssa maksuliikenne sopimuksen
sulkemisesta Visma Solutions palveluun.
Päätös: Asia on käsitelty toimikuntien kuulumisissa eikä päätöstä edellytetä tässä kohdassa.
16 Suomen Irlanninterrierit ry:n eroaminen
Esitys: Suomen Irlanninterrierit ry on 28.1.2020 päivätyllä sähköpostilla ilmoittanut eroavansa
VUL:n jäsenyydestä. Esitän että ero myönnetään.
Päätös: Ero hyväksytään.

17 Tarvikevälityksen muutos
17.1. Toiminta
Esitys: Vaihtoehdot tarvikevälityksen tilalle ovat tulleet hallituksen jäsenille sähköpostilla.
Päätös: Asia käsitellään sähköpostipäätöksellä.
17.2. Tarvikevälitys sanan muuttaminen
Esitys: Tarvikevälitys sanana ei kuvaa tulevaa myyntitoimintaa. Tilalle pitäisi löytää uusi
sana.
Päätös: Asia käsitellään sähköpostipäätöksellä.
18 MD10 SM-arvon siirtäminen Kuusamo MD -tapahtumalle
Esitys: Juha Hyvönen on esittänyt että MD 10-luokan SM-arvo siirretään Kuusamo MDtapahtuman MD 12 -luokalle.
Päätösesitys: Kilpailun SM-arvon peruuntumisen syynä on kilpailijoiden vähäisyys, eikä
kilpailun peruuntuminen esimerkiksi sään takia. Näin ollen perustetta SM-arvon siirtämiselle
ei ole.
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.
19 Muut esille tulevat asiat
 Liittokokouksen esityslistan läpikäyminen
 IFSS GA-kokous
20 Seuraavat kokoukset
Seuraava kokous pidetään Google Hangouts -kokouksena 5.3.2020; klo 20.00.
21 Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:55.

___________________________
Jukka-Pekka Ahonen, puheenjohtaja

___________________________
Niina Konttaniemi, sihteeri

___________________________
Timo Mäkiaho
pöytäkirjan tarkastaja

___________________________
Teemu Kaivola
pöytäkirjan tarkastaja

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO
SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUKSET LIITTOKOKOUKSEEN 2020
Alaskanmalamuuttiyhdistys ry esittää seuraavia lisäyksiä kansalliseen sääntöön kohtiin LUKU2: Valjakkoajon
erityissäännöt sekä LUKU 4: Sulanmaan kilpailujen erityissäännöt
Vanha sääntö:
LUKU 2: VALJAKKOAJON ERITYISSÄÄNNÖT
….
2.1.4 VALJAKKOAJON Sp1 -luokka
Luokassa noudatetaan valjakkoajon kilpailusääntöjä lukuun ottamatta seuraavia erityissääntöjä ja varusteita
2.1.4.1 Valjakkoajon Sp1-luokka koostuu vähintään 16 vuotta täyttäneestä kilpailijasta ja yhdestä koirasta. 2.1.4.2
Junioriluokka 10-13 vuotta, nuorten luokka 14-16, 16-vuotias voi halutessaan osallistua aikuisten luokkaan.
2.1.4.3 Kilpailumatka 3-6 km, junioriluokassa enintään 3km.
2.1.4.4 Rekenä käytetään metallirunkoista potkukelkkaa varustettuna muovijalaksilla.
2.1.4.5 Potkukelkka tulee varustaa riittävän tehokkaalla jarrulla ja/tai jarrumatolla.
2.1.4.6 Potkukelkassa ei saa olla koiralle vaarallisia teräviä ulokkeita tai osia.
2.1.4.7 Täyteen mittaan venytetyn vetonarun täytyy olla vähintään 2,5 m ja enintään 3,5 m.
2.1.4.8 Vetonaru tulee kiinnittää potkukelkkaan.
2.1.4.9 Jos koira loukkaantuu tai kieltäytyy jatkamasta matkaa, kilpailijan on keskeytettävä kilpailu.
2.2 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT
2.2.1 SM-kilpailut järjestetään kaksi tai kolmipäiväisinä kilpailuina.
…..
Uusi sääntö:
LUKU 2: VALJAKKOAJON ERITYISSÄÄNNÖT
….
2.1.4 VALJAKKOAJON Sp1 -luokka
Luokassa noudatetaan valjakkoajon kilpailusääntöjä lukuun ottamatta seuraavia erityissääntöjä ja varusteita
2.1.4.1 Valjakkoajon Sp1-luokka koostuu vähintään 16 vuotta täyttäneestä kilpailijasta ja yhdestä koirasta. 2.1.4.2
Junioriluokka 10-13 vuotta, nuorten luokka 14-16, 16-vuotias voi halutessaan osallistua aikuisten luokkaan.
2.1.4.3 Kilpailumatka 3-6 km, junioriluokassa enintään 3km.
2.1.4.4 Rekenä käytetään metallirunkoista potkukelkkaa varustettuna muovijalaksilla.
2.1.4.5 Potkukelkka tulee varustaa riittävän tehokkaalla jarrulla ja/tai jarrumatolla.
2.1.4.6 Potkukelkassa ei saa olla koiralle vaarallisia teräviä ulokkeita tai osia.
2.1.4.7 Täyteen mittaan venytetyn vetonarun täytyy olla vähintään 2,5 m ja enintään 3,5 m.
2.1.4.8 Vetonaru tulee kiinnittää potkukelkkaan.
2.1.4.9 Jos koira loukkaantuu tai kieltäytyy jatkamasta matkaa, kilpailijan on keskeytettävä kilpailu.
2.1.5 VALJAKKOAJON SP2-LUOKKA
Luokassa noudatetaan valjakkoajon kilpailusääntöjä lukuun ottamatta seuraavaa erityissääntöä:
2.1.5.1 Koiran ikä voidaan poikkeustapauksessa alentaa SP2-luokassa 15 kuukauteen. Kilpailun järjestäjä voi päättää
alentamisesta kilpailukohtaisesti merkitsemällä poikkeuksen kilpailukutsuun.
2.2 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT
2.2.1 SM-kilpailut järjestetään kaksi tai kolmipäiväisinä kilpailuina.
….

Vanha sääntö:
LUKU 4: SULANMAAN KILPAILUJEN ERITYISSÄÄNNÖT
4.1 LUOKAT
4.1.1 Yhden kärryluokka, jossa naiset ja miehet kilpailevat samassa sarjassa.
4.1.2 Koirapyöräily- ja yhden ja kahden koiran kärryajoluokissa tuloksiin kirjataan myös rekisteröityjen koirien
rekisterinumero ja virallinen nimi, mikäli koiralla sellaiset ovat ja kilpailija ne ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa.
….
Uusi sääntö:
LUKU 4: SULANMAAN KILPAILUJEN ERITYISSÄÄNNÖT
4.1 LUOKAT
4.1.1 Yhden kärryluokka, jossa naiset ja miehet kilpailevat samassa sarjassa.
4.1.2 Koirapyöräily- ja yhden ja kahden koiran kärryajoluokissa tuloksiin kirjataan myös rekisteröityjen koirien
rekisterinumero ja virallinen nimi, mikäli koiralla sellaiset ovat ja kilpailija ne ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa
4.1.3 Koiran ikä voidaan poikkeustapauksessa alentaa DS2-luokassa 15 kuukauteen. Kilpailun järjestäjä voi päättää
alentamisesta kilpailukohtaisesti merkitsemällä poikkeuksen kilpailukutsuun.
….

Perustelut:
Perusteluna sääntömuutosesitykselle on sääntökentän yhdenmukaistaminen eri toimijoiden kesken. Suomen
Kennelliiton kilpailukoe (REK) voidaan järjestää VUL:n alaisen kilpailun yhteydessä, kuten on vuosia tehtykin.
Kennelliiton rekikoirien kilpailukokeessa koiran ikä on määritelty 15kk lyhyille ja 18kk MD- ja LD-matkoille. Uuden
koeluokan (2 koiran luokka) myötä kilpailu- ja koesäännöt ovat keskenään ristiriidassa koiran ikärajan osalta. Tämä
sääntömuutos mahdollistaisi ikärajan alentamisen tapauskohtaisesti, mikäli kilpailun yhteyteen haettaisiin kilpailukoe
uudessa luokassa.
Uusien harrastajien saaminen mukaan lajiin on kaikkien valjakkourheilun parissa toimivien tahojen yhteinen tavoite
(VUL, Kennelliitto, rotuyhdistykset ja harrastavat yhdistykset). Tämä sääntömuutos edistää sitä antamalla
mahdollisuuden jatkossakin kokeiden järjestämiseksi kilpailujen yhteyteen ja näin ollen yhdistää koko
harrastajakenttää. Lisäksi se helpottaa uusien harrastajien perehtymistä kilpailu- ja koesääntöihin.

Iisalmessa 5.2.2020
Alaskanmalamuuttiyhdistys ry:n hallituksen puolesta
Anne Korhonen, puheenjohtaja

