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Valjakkokomitean kokous 

 

Aika Ke 7.8.2013 klo 17.30 

 

Paikka Leena Vähä-Erkkilän kotona, Sipoo 

 

Paikalla Kati Honkanen, puheenjohtaja 

 Heikki Heiskanen 

 Hannu Kalalahti 

 Leena Vähä-Erkkilä 

 Juuso Ström, kohdat 1 – 10 

 Ben Simonsén 

 

 Soila Lehmusvaara, sihteeri 

 

1. Kokouksen avaus 

 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.50 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Työjärjestys 

 

Hyväksyttiin. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

 

Hyväksyttiin. 

 

5. Talous 

 

Tällä hetkellä ollaan hyvin budjetissa ja syksyn suunnitellut valmennukset voidaan järjestää. 

PM-kisoihin saatiin tukea, joka on käytetty ennakkosuunnitelmien mukaisesti mm. 

kilpailumaksuihin. 

 

6. Valmennus 

 

Kesäkuussa pidettiin aluevalmennus Ypäjällä yhdessä muiden lajien valmennuksien kanssa. 

Valmennukseen osallistui vain muutamia valjakoita, mutta palaute heiltä on ollut erittäin 

positiivista. 

 

Sovittiin uusia valmennuspäiviä: 

 

28. – 29.9.  Aluevalmennus/katsastus, Loimihaka Loimaa 

valmentajina Ben Simonsén ja Leena Kalalahti 

  

 11. – 13.10. Maajoukkue/haastajat, Loimihaka Loimaa 

  Valmentajana Henrik Høper 

 

26. – 27.10.  Aluevalmennus, Hessi-talli Urjala 
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valmentajina Ben Simonsén ja Heidi Sinda 

 

 Marras/joulukuu Maajoukkue/haastajat, Ypäjä 

   Valmentajana Tomas Eriksson 

   Ajankohta tarkentuu, kun saadaan valmentajan aikataulu  

   selvitettyä 

 

28. – 29.12. Aluevalmennus, Haimi-halli Ypäjä 

Hämeen alueen kaikkien lajien valmennus. Valmentajina 

 

Haku aluevalmennuksiin 15.9. mennessä. Mikäli valmennusrenkaaseen kuulunut valjakko on 

kilpaillut kuluneella kaudella, ei valjakon tarvitse osallistua katsastukseen. Hakemus on 

kuitenkin kaikkien täytettävä. 

 

Keskusteltiin siitä, että valmennuksen tulisi johtaa kilpailemiseen. Mikäli valmennettavalla 

valjakolla ei ole kilpailutuloksia, tulisi valmennettavan esittää selvitys kilpailemattomuudesta. 

Keskusteltiin valmennettavien tavoitteiden tarkemmasta seurannasta jatkossa. 

Valmennettavien uran nousujohteisuuteen tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Tällä 

hetkellä valmennukseen on ollut mahdollista ottaa kaikki halukkaat, mutta mikäli jatkossa 

tulee tarvetta karsia valmennukseen mahtuvia valjakoita, ovat tavoitteelliset valjakot 

etusijalla. 

 

Keskusteltiin syksyllä järjestettävien valmennusten tarpeellisuudesta. Koska kilpailukausi on 

Suomessa lyhyt, saadaan valmennusten avulla kannustettua kilpailijoita pitämään hevosia 

kunnossa. 

 

Keskusteltiin valmennusrenkaiden nimistä. Jatkossa nimitykset A- ja B-rengas poistuvat ja 

käytetään muiden lajien tapaan nimitystä maajoukkuevalmennettavat sekä haastajat. 

Keskusteltiin valmentajien kanssa tehtävistä sopimuksista. 

 

Aluevalmennusvastaavana komitean ulkopuolelta on toiminut ansiokkaasti Kirsi Visakoivu, 

joka on ilmoittanut olevansa halukas jatkamaan tehtävässään. Nykyinen komitea kannattaa 

asiaa. 

 

Kiuruveden ja Vaasan suunnalla on kiinnostusta aluevalmennuksia kohtaan. Selvitetään 

mahdollisuutta saada valmennuksia näille paikkakunnille. Uudet harrastajat ovat 

tervetulleita lajin pariin. 

 

7. Kilpailut 

 

Aluetason mestaruudet pidetään Loimaalla 7. – 8.9. Kilpailuissa ajetaan myös vaativa 

alueluokka. 

 

PM-kilpailut ajettiin heinäkuussa Tanskassa. Suomesta oli mukana kahdeksan valjakkoa ja 

tuloksena oli kultaa hevospareissa, hevosparien joukkuehopeaa sekä poniyksiköiden 

joukkuepronssi. 

 

SM-kisat pidettiin Wiurilassa. Kilpailut olivat järjestetty hyvin, uusi maratonlenkki koettiin 

hyvänä.  

 

Ypäjän valjakkokisat pidetään 3. – 4.5.2014. 
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SM-kisat 2014 pidetään Savijärvellä. 

 

Keskusteltiin ulkomaisen tuomarin, TA:n tms. osallistumisesta joka vuosi johonkin 

kilpailuun/kilpailuihin kouluttamaan kotimaisia toimihenkilöitä. Ensisijaisesti SM-kisoihin. 

Ulkomainen toimihenkilö hankittaisiin lajikomitean avustuksella. 

 

Valjakoita halutaan mukaan ensi vuoden hevostapahtumiin, kuten Helsinki Horse Fair 8. – 

9.3.2014, Tampereen Hevoset-messut 5. – 6.4.2014 ja HIHS. Pohdittiin mahdollisen hallicupin 

järjestämistä. 

 

Keskusteltiin uutena kilpailumuotona yksipäiväistä kolmiosaista kilpailua. Jatketaan idean 

kehittämistä. 

 

Kilpailujen järjestämisessä on suuri työ ja kilpailut tuottavat tappiota. Keskusteltiin komitean 

sekä liiton mahdollisuuksista avustaa kilpailuiden järjestäjiä. Pyritään siihen, että olisi kuusi 

kansallista kisaa toukokuun alusta syyskuun loppuun välisenä aikana. 

 

Ensi vuoden kilpailupäivät tulisi ilmoittaa ratsastajainliittoon syyskuun loppuun mennessä. 

Kilpailun järjestäjät tulisi saada saman pöydän ääreen sopimaan kilpailukalenterista. Pyritään 

saamaan kilpailuiden järjestäjien palaveri syyskuulle. Kysellään etukäteen sähköpostitse 

järjestäjiltä alustavista kilpailuista. 

 

Nuorten hevosten luokat tulisivat jatkossa olla avoimia myös junnukuskeille ja aloitteleville 

kilpailijoille. 

 

8. Sääntömuutokset 2014 

 

Keskusteltiin SM-säännöistä koskien luokkien yhdistämistä. Tehdään pieni muutos luokkien 

yhdistämistä koskevaan kohtaan. Yhdistetään ensisijaisesti ponit poneihin ja hevoset 

hevosiin, mutta ponit ja hevoset voidaan tarvittaessa yhdistää yhdeksi luokaksi, jotta voidaan 

pitää valjakkoajon SM-kisat sellaisina vuosina, jolloin osallistuvia valjakoita on vähän. 

Keskusteltiin SM-kisojen kvaalirajoista. 

 

Harkitaan seuraavia sääntömuutoksia: 

 

Tällä hetkellä kypärän käyttöä suositellaan alueluokissa. Alueluokissa tulisi 

jatkossa käyttää kypärää kilpailusuorituksen aikana. 

 

Mikäli valjakko hylätään tai sen kilpailu keskeytetään maratonilla, tulee 

valjakon poistua eläinlääkärintarkastuksen kautta. 

  

 Myös FEI:n tekemät sääntömuutokset tulevat vaikuttamaan kotimaisiin kilpailusääntöihin. 

 

Keskusteltiin ambulanssin paikallaolosta kilpailuiden aikana. SPR:n ryhmä ei ole riittävä 

maratonin ajaksi, sillä heillä ei ole suoraa yhteyttä hälytyskeskukseen. Paikalle tarvitaan 

ensivasteryhmä, jolla on riittävät valmiudet toimia. Selvitetään mikä on SRL:n hyväksymä 

menettelytapa sekä onko esim. VPK:lla riittävät valmiudet hoitaa kilpailuissa vaadittava 

ensivastevalmius. 

 

Keskusteltiin pienten ponien kilpailemisesta. Keskusteltiin helppojen alueluokkien 

tarkkuusosakokeesta ja laukkaamisen kieltämisestä. 
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9. Koulutukset 

 

Savijärven groomikurssille kesäkuun alussa  osallistui reilu 40 lajista kiinnostunutta henkilöä, 

luennoitsijat mukaan lukien osallistujia oli n. 50. Palaute kurssista oli erittäin hyvää. 

Palautteissa toivottiin valjastamiseen ja ajokulttuuriin perehdyttävää koulutusta. 

Keskusteltiin aloitteleville kuskeille suunnatusta ohjeistuksesta valjastamisesta. Pyritään 

lisäämään myös aluevalmennukseen lisää teoriaa. 

 

Estetuomarikoulutuksessa Loimihaassa 9 osallistujaa, Ville toimittanut osallistujalistan. 

 

Järjestetään stewardkoulutus syksyllä. Ben selvittää ratamestarikurssin järjestämistä. 

 

Osa koulutuomareista ei enää aio jatkaa lajin parissa, joten on tarvetta uusille 

koulutuomareille. Lähetetään kouluratsastustuomareille kutsut valjakkoajon 

koulutustilaisuuteen.  

 

10. Juniorit, aloittelevat kilpailijat 

 

Leena selvittää Ruotsin PM-kisojen junnukuskien säännöt, jotta osataan kartoittaa 

suomalaisvaljakoiden osallistumista niihin. 

 

11. Lajiseminaari 

 

Lajiseminaari pidetään 8. – 10.11. Lajin yleiskokous pidetään lajiseminaarin yhteydessä.  

 

Urheilufoorumi pidetään 23.11. Helsingissä, Heikki selvittää luennoitsijoita. 

 

12. Arvokisatyöryhmä 

 

Lajiseminaarissa käydään asioita läpi. 

MM ponit 2013, HUJO päättää lähetetäänkö valjakoita. 

MM yksiköt 2014 

PM 2015 Ruotsi 

PM 2017 Suomi 

 

13. SRL:n kilpailujärjestelmän uusiminen 

 

Ben on ollut palaverissa. 

Määritelläänkö olosuhdeasioita? Jatketaan seuraavassa kokouksessa. 

 

14. Tiedotus 

 

Tarvitaan uusi tiedottaja. Valjakkoesitteitä tarvitaan lisää, otetaan uusintapainos vanhasta 

pienillä muutoksilla.  

 

Heikki jatkaa lajiesittelyvideon ideoimista. 

 

Ensi kauden messuille ym. tapahtumiin tarvitaan jaettava materiaalia. 

 

15. Muut asiat 

 

Merkkisäännöissä ei ole muutostarpeita. 
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Keskusteltiin numeroiden hankkimista tarkkuusrataa varten. Ben tekee lisäselvityksiä asian 

tiimoilta. 

 

Keskusteltiin pienten lajien saamisesta mukaan Kipan maksuturvaan. Valjakkoajon osalta 

systeemi olisi jo toimiva, mutta muut lajit eivät. Kaikki pienet lajit halutaan kuitenkin 

samanaikaisesti mukaan maksuturvaan. 

 

Lajien koordinointikokous pidetään 14.8. Helsingissä, Kati ja mahdollisesti myös Ben 

menossa. 

 

16. Seuraava kokous 

 

28.9. Loimaalla 

 

17. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.20. 

 

 

 

 

 

_____________________________________ ___________________________________ 

Kati Honkanen, puheenjohtaja  Soila Lehmusvaara, sihteeri 


