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21.9.2013 

VALJAKKOAJON STRATEGIA 2020 

 

VISIO 
 
Valjakkoajon harrastajamäärä ainakin kaksinkertaistuu vuoteen 2020 mennessä. 
 
Laji tunnetaan tasa-arvoisesti muiden ratsastuslajien rinnalla. 
 
”Laji ei nosta verenpainetta, valjakkoharrastaminen on kuin ottomaatti!” 

 

Harrastustoiminta 

Päämäärät 2020 

Valjakkoajo on lajina tunnettu myös muiden ratsastuslajien harrastajien keskuudessa.  
Tarjotaan matala kynnys tulla mukaan lajiin. 
Harrastajien määrä ainakin kaksinkertaistuu vuoteen 2020 mennessä.  

Tavoitteiden saavuttamiseksi: 

 Valjakkovaunut + esitteitä + lajin edustaja messuille, yleisötapahtumiin, ratsastuskilpailuihin; 
jaetaan tietoa 

o lajin opetusta ja valmennusta tarjoavista paikoista 
o opettajista/ohjaajista/valmentajista 
o varuste- ja vaunukauppiaista 
o valmennus- ja kilpailutilaisuuksista 

 Lajiesittelyjä tapahtumiin 

 Koulu- ja tarkkuusluokkia muiden lajien kilpailuihin väliaikaohjelmiksi ja kilpailuiden päätteeksi  

 Lajista kiinnostuneille ja lajiin tuleville harrastajille suunnattuja valjakkoajon ABC-kursseja 

 Kilpailuissa aloitteleville valjakoille tarkoitettuja luokkia; pikkuponeille on omia luokkiaan 

 Tietoa lajista SRL:n ja muilla internetsivuilla 
o aloittelijat löytävät helposti tietoa lajista sekä mahdolliset harrastepaikat 
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Kilpailutoiminta 

Päämäärät 2020 

Kotimaan kilpailujärjestelmä luo hyvät edellytykset harrastaa lajia kotimaassa, mahdollistaa 
kansainväliseen kilpailutoimintaan siirtymiseen, tarjoaa hyvät puitteet ajureille ja hevosille 
kehittymiseen kaikilla tasoilla.  

Tavoitteiden saavuttamiseksi: 

 Vuodessa järjestetään 4 -6 kolmen osakokeen kansallista kilpailua, joissa on mukana myös 
alueluokkia. Näiden lisäksi järjestetään 2 - 4 aluetason kilpailua (joissa kolme osakoetta). Lisäksi 
järjestetään ympäri vuoden useita koulu- ja/tai tarkkuuskilpailuja. Kotimaan kilpailukalenteri 
vahvistetaan edellisvuoden puolella kansainvälisten kisojen aikataulujen selvittyä. 

 Suomessa järjestetään vähintään joka toinen vuosi kansainväliset kisat. 

 Kansainvälisissä kilpailuissa saavutetaan arvokilpailumenestystä. Arvokilpailuihin lähetetään 
täydet joukkueet 

 Koulutetaan vuosittain kilpailujen järjestäjiä, tuomareita, ratamestareita, stewardeja, 
tulospalvelun hoitajia, estetuomareita ja muita tarvittavia toimihenkilöitä 

 Panostetaan jo olemassa oleviin kilpailupaikkoihin 

 Tehdään siirrettävää estekalustoa 

 Koulu- ja/tai tarkkuuskilpailuja järjestetään myös muiden lajien kilpailujen yhteydessä sekä 
yleisötapahtumissa 

 Lajikomitealla on tarjota kilpailujen järjestäjille tarkkuusajokeilat, sekuntikelloja, mittoja, 
kirjoitusalustoja, EMIT-ajanottolaitteisto, sähköisiä ajanottolaitteita esteille ja tarkkuusajoon, LA-
puhelimia ja muuta tarpeellista kilpailuissa tarvittavaa välineistöä 

 Kilpailujärjestäjiä tuetaan maksamalla yhden lisenssitoimihenkilön kulut (esim. tpj.) 

 Tarjotaan kansainvälisellä tasolla kilpaileville mahdollisuus kilpailla ja hankkia kokemusta myös 
Suomessa  

o luokkatarjonta  
o ulkomainen tuomari 
o maajoukkue ja haastajat -valmennusrenkaat 

 Kannustetaan ajureita kilpailemaan ulkomailla ja kansainvälisissä kilpailuissa esim. avustamalla 
kilpailumaksuissa 

 Ylläpidetään ja luodaan uusia kansainvälisiä verkostoja ja suhteita mm. toimihenkilövaihdolla 

 Hyödynnetään kansainvälisiä verkostoja ja ulkomaalaista valmennusapua 

 Pidetään kotimaisten valmentajien ja tuomareiden tietotaito kansainvälisellä huipputasolla 
hyödyntämällä vierailevia valmentajia ja tuomareita sekä naapurimaiden ja FEIn koulutuksilla 

 

  



 3 (3) 

Valmennus  

Päämäärä 2020 

Toimiva valmennusjärjestelmä, joka tuottaa uusia kilpailijoita lajiin, edistää tason nousua ja 
valmentaa huippusuorituksiin.  
 

Tavoitteiden saavuttamiseksi: 

 Aluevalmennus 
o avoin kaikille kilpailemisesta kiinnostuneille, joilla on lajiin sopiva hevonen,  

valjaat ja ajopeli 
o valmennuksia ympäri maata 
o tavoitteena aluetason kilpailuihin osallistuminen 

 Haastajat-valmennus 
o valmennettavat valitaan katsastuksen/kilpailutulosten perusteella 
o 6 - 8 valmennustilaisuutta  
o tavoitteena kotimaiseen kilpailutoimintaan osallistuminen 

 Maajoukkuevalmennus 
o valmennettavat valitaan katsastuksen/kilpailutulosten perusteella 
o 6 - 8 valmennustilaisuutta, osin arvokilpailuiden ympärillä 
o tavoitteena SM-kilpailut sekä kansainvälinen kilpaileminen, arvokilpailuosallistuminen ja 

arvokilpailumenestys 
 
 

Koulutus  

Päämäärä 2020:  

Toimiva koulutusjärjestelmä, koulutusmateriaalit ja urapolku lajin parissa toimiville: kilpailun 
järjestäjät, tuomarit, ratamestarit, stewardit, tulospalvelun hoitajat, estetuomarit jne. 
 

Tavoitteiden saavuttamiseksi: 

 Vuosittaiset lisenssikoulutukset jo toimiville tuomareille, ratamestareille, stewardeille 

 Joka vuosi koulutetaan uusia ja päivitetään jo toimivien osaaminen 

o kilpailujärjestäjäkoulutus 

o tulospalvelukoulutus 

o lisenssiin johtava koulutus (1/toimihenkilötehtävä / joka 3. vuosi) 

o estetuomarikurssi 

 Lajin yleinen sääntökoulutus 

 Kouluratsastustuomareiden perehdyttäminen lajiin 

 Muuta lajin toimintaa tukevaa koulutusta 

o valmennus, valmentautuminen 

o varusteet - valjaat, vaunut, muu 

o hevosen ruokinta, kengitys, muu hyvinvointi 

o antidopingkoulutus 


