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Valjakkokomitean kokous
Aika

Ti 14.5.2013 klo 17.30

Paikka

Loimihaka, Loimaa

Läsnä

Kati Honkanen, puheenjohtaja
Heikki Heiskanen
Hannu Kalalahti
Leena Vähä-Erkkilä
Soila Lehmusvaara, sihteeri

1

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10.

2

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3

Työjärjestys
Lisättiin kohta 17 yleisötapahtumat. Työjärjestys hyväksyttiin.

4

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin.

5

Talous
Ei käsitelty talousvastaavan ollessa estynyt saapumasta paikalle.

6

Edustukset SRL:n työryhmissä ym.
Kati on ollut yhteydessä aluejaostoihin. Kaakkois-Suomen alueella on olemassa edustaja erikoislajeille, Merja Jormanainen-Ylijoki. Itä-Suomeen on valittu valjakkoajon lajiedustajaksi Tuula Leskinen. Pohjanmaan alueella lajiedustajan mahdollinen valinta on tarkoituksena ottaa puheeksi. Keskusteltiin siitä, miten valjakkokomitea voisi hyötyä ja tehdä yhteistyötä alueiden edustajista. Päätettiin toimittaa edustajille komitean kokouspöytäkirjat sekä tiedustella ennen kokouksia onko alueiden lajiedustajilla terveisiä komitealle.
Kati on osallistunut KUJOn (Kansallisen urheilutoiminnan johtoryhmä) koordinointikokoukseen.
Toivotaan, että kaikki pienlajit saavat oman edustajansa KUJOon.

7

Valmennus
Heikki kertoi terveiset A- ja B-valmennuksista. Savijärvellä pidetty A-valmennus huhtikuussa oli täysi, B-valmennuksessa toukokuun alussa vajaa porukka.
Keskusteltiin tulevan kauden valmennusasioista. Valmentajien ja valmennuspaikkojen haku on tehtävä toukokuun loppuun mennessä. Keskusteltiin valmennettavien sitoutumisesta valmennuksiin.
Valmennuspäivät tulisi olla ajoissa tiedossa, jotta valmennettavat osaavat varautua niihin.
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Savijärven aluevalmennus oli onnistunut. Seuraava aluevalmennus pidetään Teijossa 24.-25.5. Ilmoittautumisia on tullut heti valmennuskutsun julkaisun jälkeen.
25.6. pidetään Hämeen alueen kaikkien lajien kuivaleiri Ypäjällä, myös valjakot olisivat mahdollisesti mukana. Keskusteltiin valjakkoajon mukanaolosta ESRAn superviikonlopussa 8.2.2014 Hyvinkäällä. Kaikkien lajien valmennettaville on ohjelmassa antidoping-asiaa. Samassa tilaisuudessa voisi olla
aluevalmennettaville esim. perehdytystä ajokulttuuriin.
Syksyn katsastustilaisuus on aluevalmennuskatsastus. Edellisellä kaudella aluerenkaaseen kuuluneiden valjakoiden, joilla on tulos kilpailuista, ei tarvitse katsastaa. Katsastustilaisuutta suunniteltiin
Ypäjälle 2.-3.11. Tavoitteena on järjestää myös teorialuento esim. hevosen valmennuksesta talvikaudella.
8

Kilpailut
Suomenmestaruudesta ajetaan Wiurilassa 2.-4.8.2013. Mahdollinen ulkomainen tuomari ei ole vielä varmistunut. Pohjoismaisen toimihenkilövaihdon kautta olisi tulossa norjalainen tuomari.
Ratsastajainliitto on luvannut maksaa teknisen asiantuntijan matkakulut SM-kilpailuun. Järjestäjän
tulisi korvata TA:n muut kulut itse. Olisi hyvä, että TA olisi paikalla jakamassa tieto-taitoaan myös
muille kotimaisille toimihenkilöille.
PM-kisojen joukkueenjohtaja ei ole vielä varmistunut.
Kukaan ei ole laittanut hakemusta vuoden 2014 SM-kisasta. Savijärvi voinee järjestää kilpailun, mikäli ei ole muita halukkaita.

9

Koulutukset
Lisenssikoulutus pidettiin 24.3. Savijärvellä (13 osallistujaa).
Kilpailujärjestäjäkoulutus pidettiin 21.4. Salossa (8 osallistujaa)
Tulospalveluohjelmakoulutus on pidetty 21.4. Salossa (6 osallistujaa).
Ratamestarikurssi 12. – 14.4. Savijärvellä jäi pitämättä. Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää
kurssi syksyllä Ypäjällä. Heikki keskustelee asiasta Hevosopiston kanssa.
Groomikurssi pidetään 2.6. Savijärvellä järjestäjänä Husaariratsastajat, ESRA ja valjakkokomitea.
Ilmoittautuneita tällä hetkellä yli kaksikymmentä.
Estetuomarikoulutus 29.6. Loimihaka, Hannu huolehtii järjestelyjä eteenpäin.
Stewardikoulutukseen on kysely kiinnostusta valjakko.netissä. Jo olemassa olevia alue- ja kansallisia
stewardeja olisi hyvä päivityskouluttaa.

10 Juniorit, aloittelevat kilpailijat
Leena kertoi nuorisotoiminnan kuulumisia. Ypäjällä sai kolme uutta junnukuskia diplomin. Myös
muita aloittelevia kilpailijoita oli muutamia lisää.
11 Lajiseminaari
8. – 10.11., paikka avoin.
Urheilufoorumin yhteydessä 23.11. Helsingissä, jossa pidetään myös valjakkoajon yleiskokous. Keskusteltiin yhteisestä luentotilaisuudesta muiden pienlajien kanssa. Ainakin lännenratsastuskomitea
olisi halukas yhteistyöhön. Ehdotettiin luennon aiheeksi urheilijan psyykkistä ja/tai fyysistä valmen-
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nusta. Heikki kyselee mahdollisia luennoitsijoita.
12 FEI: Driving Round Table 9.4.
Ben osallistui Lausannen Sports Forumiin, jossa käytiin läpi tulevia sääntömuutoksia. Komitea on
ottanut kantaa muutoksiin.
13 Arvokisatyöryhmä
Ei käsitelty.
14 SRL:n kilpailujärjestelmän uudistaminen
Vuoden 2015 alusta olisi tarkoitus ottaa käyttöön uusi järjestelmä. Kilpailujärjestelmä tulee tehdä
ajoissa valmiiksi. Ennen kaikkea kilpailujärjestelmän avulla tulee taata kaikille turvalliset kilpailuolosuhteet.
Keskusteltiin kilpailujärjestelmän luonnoksesta. Jokaisen tulee käydä sitä läpi ja käydään keskustelua sähköpostitse ennen seuraavaa kokousta. Kati laittaa päivitetyn version luonnoksesta komitean
jäsenille. Keskusteltiin eläinlääkärin sekä lääkärin/ambulanssin/ensivasteryhmän paikallaolon tarpeesta. Molemmat ovat tarpeellisia kestävyyskokeen aikana. Hannu selvittää lisää ensivasteryhmistä. Keskusteltiin eritasoisten kilpailujen lähtömaksuista ja palkinnoista. Lähtömaksujen tulee olla
suhteessa jaettaviin palkintoihin.
15 Tiedotus
Tiedottaja oli sairastumisen vuoksi estynyt pääsemästä paikalle. Keskusteltiin mahdollisuudesta
tehdä valjakkoajosta esittelyvideo. Heikki tekee lisäselvitystä asiasta. Myös painetulle esitteelle on
edelleen tarvetta.
16 Muut asiat
Pohjoismainen toimihenkilövaihto on edennyt. Norjalaisia tuomareita on ilmoittautunut innokkaiksi tulijoiksi ja sekä Teerisalon että Wiurilan kilpailuihin olisi tulossa norjalainen toimihenkilö. Suomesta on toimihenkilövaihdosta kiinnostuneiksi ilmoittautuneet Juha Vilenius ja Kati Honkanen.
Toivotaan, että toimihenkilövaihtoa hyödynnetään aktiivisesti.
17 Yleisötapahtumat
Keskusteltiin valjakkoajon mukana olosta eri yleisötilaisuuksissa, kuten messuilla. Tampereen Hevoset-messuilla järjestetty näytöskilpailu sai erittäin hyvän vastaanoton.
18 Muut asiat
PM-kisojen ilmoittautumiset umpeutuvat pian. Kati laittaa muistutuksen valjakko.nettiin, että halukkaat ilmoittautuvat Kipaan. Joukkuevalinnat tehdään ilmoittautumisten perusteella myöhemmin.
19 Seuraava kokous
Tiistaina 11.6. klo 18 Leenalla Sipoossa.
20 Kokouksen päättäminen
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