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Valjakkokomitean kokous 

 

Aika to 13.8.2015 klo 18.00 

Paikka Koivumäen talli, Vaskio 

Paikalla  

Kati Honkanen, puheenjohtaja 
Heikki Heiskanen 
Kirsi Visakoivu 
Ben Simonsén 
Leena Vähä-Erkkilä 
Taija Raatikainen 
Hannu Kalalahti 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.15. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Työjärjestys 

Hyväksyttiin. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin. 

5. Talous 

Kuultiin Beniä taloustilanteesta. Talous on budjetissa. VaTu on lahjoittanut rahaa ja 

tämä summa kohdennetaan sopivaan koulutukseen.  Cup sponsorirahaa on saatu ja 

raha käytetään kilpailuissa tarvittaviin digitaalisiin ajanottolaitteisiin ja kelloihin. 

Heikki ja Kirsi etsivät sopivia ajanottolaitteita ja kelloja.  

6. Valmennus 

 maajoukkue- ja aluevalmennus vastaavan selvitys kuultiin. Valmennuksiin 

yleinen hakuaika loppuu 20.8 mutta valjakkoajon valmennuksiin hakua 

jatkettiin 20.9 asti. 

 valmennustyöryhmän suunnittelu ja tapaaminen siirretään myöhemmälle 

ajankohdalle. 
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7. Kilpailut 

 Savijärvi CAI** kilpailuista kuultiin Beniä tilanteesta. 

 PM 2015 

Joukkueen johtaja oli tyytyväinen kaikkien loistavasta tuloksesta.  

Juniorikuskit tekivät hienon tuloksen ja tästä joukkueen johtaja oli erityisen 

tyytyväinen.  

 rankingpisteet ja cup-pisteet ei ole ajantasalla. 

 SM 2016 kisat järjestää Loimihaka. 

 Aluemestaruus 2015 kisattiin Salossa SJ-tallilla 1.-2.8 ja tulokset on nähtävillä 

valjakko.net sivuilla.  

 kilpailukalenteri2016, kilpailujärjestäjien palaveri 

Kati järjestää kilpailujärjestäjille palaverin. 

 vakioluokat 2016 

Työryhmään kuuluu Kati, Ben ja Hannu.  

 

8. Juniorit, aloittelevat kilpailijat 

Todettiin, että junioreiden valmennukseen satsattu panos, on tuottanut tulosta. 

Juniorit suoriutuivat yli odotusten ensimmäisistä PM-kilpailuistaan tuoden 

joukkuehopeaa ja henkilökohtaisen hopean ja pronssin. Junioreiden oma 

joukkueenjohtaja todettiin olleen toimiva ratkaisu. Mietitään keinoja, joilla Suomessa 

2017 järjestettäviin PM-kilpailuihin saadaan lisää kotimaisia junioriedustajia. 

  

9. PM- säännöt 

 Työryhmään kuuluu Kati, Ben ja Leena 

   

10. Sääntömuutokset 2016 

 Komitea keskusteli yleisesti sääntömuutoksia koskevia ehdotuksia.  
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11. Koulutukset 

 lisenssikoulutus & jatko-täydennyskoulutus ratamestareille (Ben) 

Koulutuksen ajankohta on työnalla. 

 koulutuskalenteri 2016 

FEI  stewardi kurssia haetaan Suomeen 2016 

 

12. Tiedotus 

PM-kisoihin osallistuvista kuskeista tehtiin kisapaikalle 20 kpl englanninkielinen 

lehtinen. Kilpailijoista ja kisoista on tiedotettu SRL:n sivuilla, facebookin valjakkoajo 

sivulla ja valjakko.net sivuilla. Ruotsissa kisattiin vuonohevosten valjakkoajon PM-

mitallista ja kisassa mukana oli Heidi Sinda ja Gnist Varde. Heidi ja Gnist voittivat 

kisassa kultaa. Kisasta ja voitosta on tiedotettu SRL:n sivuilla ja valjakko.net 

Aluemestareista on tiedotettu SRL:n sivuilla, valjakko.net ja facebookin valjakkoajo 

sivulla. 

13. Muut asiat 

 Santahaminan valjakkoesitystä ei voida järjestää. Yleiskokous Helsingissä 21.11. 

14. Seuraava kokous 

 Ypäjällä ke 7.10 klo 18.00 

15. Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.00 

 

Kati Honkanen   Taija Raatikainen 
puheenjohtaja   sihteeri 

 


