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Porokilpailusääntöjenmukaan valvoja; 
 

*toimiiporokilpailujen yhtenä kilpailutuomarina 

*merkitseekilpailukirjaan mahdolliset rangaistukset ja vahvistaa nenimikirjoituksellaan 

 

Suurimmanosan seuraavista tehtävistä tulee valvojan huolehtia etukäteenkuntoon. 

Valvojantehtävänä on pitää huolta, että kaikissa porokilpailuissa; 
 

*Porokilpailuvaliokunnalleon ilmoitettu kilpailun valvoja, järjestäjä, tuomaristo ja muut toimihenkilöt 

*tuomaristossaon porokilpailusäännöt hallinnassa ja saatavilla 

*porokilpailijoillaja ajajilla on porokilpailusäännöt saatavilla 

*järjestäjälläon tarvittavat hupiluvat, 

*järjestäjälläon tarvittavat vakuutukset, jotka kattavat myös yleisönturvallisuuden, 

*porojenhyvinvointi on turvattu, 

*järjestäjäon huolehtinut eläinlääkärin 

*ajajillaon tarvittavat vakuutukset, jotka kattavat porolla ajettaessatapahtuvat vahingot 

*suositellaan,ettei varikkoalueella ajeta moottorikelkoilla 

*porojenkohtuuton laukottaminen kelkalla kielletty porojen karatessakilpailun aikana 

*kilpailun järjestäjä voi tarvittaessa merkata varikkoalueeltaradalle väylän kelkkatalutusta varten 

 

Kilpailutuomaristoon tietoinen tehtävistään: 
 

*valvovatsääntöjen noudattamista 

*ratkaisevatsyntyneet erimielisyydet 

*määräävätrangaistukset 

*tiedottavatpäätöksensä heti asianomaisille 

*voivaterityisten sää- ja rataolosuhteiden vallitessa antaa ennenkilpailun alkua erikoismääräyksiä, jotka on 

hyvissä ajoinilmoitettava osanottajille 

onnimetty ajontarkkailijat 

asianmukaisetpöytäkirjat on tehty ja allekirjoitettu, sekä toimittaa neporokilpailuvaliokunnalle 

alueellaon WC-tilat merkitty asianmukaisesti 

kilpailutuomaristo,valvoja, poronomistajat tai ajajat eivät ole humaltuneenakilpailupaikalla kilpailun aikana 

eivätkätoiminnallaan aiheuta porotaloudelle ja poronhoidolle negatiivistajulkisuutta 

tuloksetja lista jaetuista palkinnoista toimitetaan porokilpailuvaliokunnalle 

 

Jolleiedellä mainitut kohdat täyty, on valvojalla velvollisuus keskeyttääporokilpailut, kunnes asiat on 

korjattu. 

 

 

Lisäksivalvojan tulee huolehtia CUP-kilpailuissa, että: 
 

valvojantulee kerätä palautteet porokilpailuista, ja toimittaa neporokilpailuvaliokunnalle 

kilparatatäyttää vaatimukset porokilpailusääntöjen mukaan 

sponsoreidentukimainokset ovat asianmukaisesti esillä 

*valvojallaon tarvittaessa oikeus keskeyttää Doping -näytteenotto, mikälinäytteenotto ei onnistu 

*valvojantulee huolehtia siitä, että doping-näytteenottopaikalla ei saaolla ylimääräisiä henkilöitä 

näytteenoton aikana 

 

Jolleiedellä mainitut kohdat täyty, on valvojalla velvollisuus keskeyttääCUP-kilpailut, kunnes asiat on 

korjattu. 

 

Lisäksivalvojan tulee huolehtia karsinta-ajoissa, että: 
karsinnat ajetaan porokilpailusääntöjen mukaan, antidoping-karsintamaksu peritään vain karsinta-ajan 

alittaneilta poroilta, ja se tulee maksaa pankkiin  

Paliskuntainyhdistyksen tilille kilpailukaudella ennen kello 12:00 seuraavaanmaanantaihin mennessä, 

kilpapiltat ja Paliskuntain yhdistyksen pilttasakset ovat ainoastaan valvojalla, 
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karsintatulokset toimitetaan Paliskuntain yhdistykseen kilpailukaudella ennen kello12:00 seuraavaan 

maanantaihin mennessä, jotta yhdistyksen virallinen kilpapororekisteri saadaan ajan tasalle ja toimitettua 

seuraavalle cupkilpailun järjestäjälle. Cupkauden päätyttyä karsintatulokset tulee toimittaa viimeistään 30.4. 

kuluvaa vuotta. 

käyttämättömät piltat ja Paliskuntain yhdistyksen pilttasakset tulee toimittaa takaisin Paliskuntain 

yhdistykseen heti kun tarvetta ei enää ole tai viimeistään 30.4. kuluvaa vuotta. 

 

POROKILPAILUJEN VIRALLISET VALVOJAT 
vahvistettu porokilpailuvaliokunta 14.8.2015  

 Ahola Esko 040 767 9687  

 Autio Asko 0400 193 871  

 Feodoroff Juha 0400 854 201  

 Hannuniemi Raimo 0400 178 357  

 Harri Juha 040 564 8430  

 Henttunen Kari 0400 290 394 PY  

 Hietala Jarmo 0400 380 235  

 Jaurun Markus 040 732 1243  

 Kavakka Mika 0400 211 861  

 Kenttälä Reijo 0400 281 957  

 Kilpivaara Marko 044 509 0781 kilpailuvaliokunta ajajien edustaja  

 Koivisto Seppo 0400 137 566  

 Konttaniemi Matti 0400 168 882  

 Krupula Hannu 0400 959 374  

 Kynkäänniemi Jarmo 0400 153 709 kilpailuvaliokunnan jäsen  

 Kynkäänniemi Kalevi Antero 040 777 8477  

 Kyrönniemi Janne 040 743 5147  

 Lakela Mauri 0400 229 694 kilpailuvaliokunnan PJ 2013-2016  

 Länsman Eero 040 557 7150 kilpailuvaliokunnan jäsen  

 Länsman Juhani 040 733 4151  

 Matero Urpo 044 991 2156  

 Mikkola Juha 0400 456 833 kilpailuvaliokunnan vpj 2015-2016  

 Mäntyranta Juhani 0400 281 825  

 Määttä Jouko 0400 283 951  

 Nuorgam Nilla 040 537 3416  

 Näkkälä Samuli 040 593 2019  

 Orre Erkki 0400 239 315  

 Portimo Mauri 044 205 0144  

 Sara Oula 0400 158 303  

 Sara Magreta 0405582017  

 Saukko Mauno 040 767 6910  

 Seppänen Seppo 0400162039 kilpailuvaliokunnan jäsen  

 Tervaniemi Marko 0400 841 568  

 Valkama Sirpa 0400 378 504 PY asiantuntijajäsen kilpailuvaliokunta  

 Väisänen Jari M 0400 509 589  


