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Valjakkokomitean kokous 
 
 
Aika  Tiistai 19.11.2013 klo 18. 
 
Paikka  Kati Honkasen luona, Nurmijärvi 
 
Paikalla  Kati Honkanen, puheenjohtaja 

Heikki Heiskanen 
Hannu Kalalahti 
Ben Simonsén 
Leena Vähä-Erkkilä 

 
Komitean ulkopuolelta 
Kirsi Visakoivu, aluevalmennusvastaava 

 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.15. 
Sihteeriksi valittiin Leena Vähä-Erkkilä. 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Työjärjestys 

Hyväksyttiin. 
 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin. 
 
5. Talous 

Kuultiin Benin selvitys taloustilanteesta. Päätettiin hankkia lajikomitealle 
numerosarja tarkkuusradalle, mikäli rahaa on loppuvuodesta jäljellä. Päätettiin 
myöntää Jarmo Tauriaiselle 300 € stipendi parivaljakoiden PM-kullasta. 
Päätettiin, että lajikomitean jäsenille ei jatkossakaan makseta 
kilometrikorvauksia kokouksiin osallistumisista. 

 
6. Valmennus 

Käytiin läpi valmennusvastaavien koosteet alue- ja maajoukkuevalmennuksiin 
osallistuneista valjakoista kaudella 2013.  
 
Maajoukkuevalmennuskatsastukset on pidetty ja valitut ryhmät julkaistu. 
Tomaksen ryhmä on täynnä ja Henrikin ryhmää mahdollisesti vielä 
täydennetään. Seuraavissa maajoukkuevalmennuksissa on ohjattua 
kuntovalmennusta myös ajureille. 
 
Aluevalmennukseen on hyväksytty tällä hetkellä 20 valjakkoa. Lisää 
katsastajia on tulossa. Keskusteltiin aluevalmennusten määrän lisäämisestä. 
Beni selvittää asiaa liitosta. Aluevalmennuksiin kaivataan lisää teoriaa ja sitä 
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pyritään järjestämään. Aluevalmennettaville on lähetetty valmennuskorttit 
täytettäviksi ennen seuraava valmennusta. Seuraava aluevalmennus on 28. – 
29.12. Ypäjällä (valmentajana Leena Kalalahti). 

 
7. Kilpailut 

Kilpailujärjestäjien palaverissa Loimaalla oli ollut edustajia useista seuroista ja 
vuoden 2014 kilpailukalenteri oli saatu laadittua. Kalenterissa olevien 
kilpailujen lisäksi useampi uusi kilpailunjärjestäjä on ollut yhteydessä 
lajikomiteaan ja on halukas järjestämään pienimuotoisia 
valjakkokilpailuja/näytöksiä. Jaettiin tarjolla olleiden  uusien kilpailujen 
selvittäminen Kati/Santahamina, Leena/Hyvinkää, Ben/Vaasa, Heikki/Ypäjä, 
Kikka/Tampere. 
 
Husaariratsastajat suunnittelevat vuoden 2014 kilpailua muutettavaksi 
kansainväliseksi kilpailuksi. Tämän lisäksi selvitetään pienemmän 
kansainvälisen kilpailun järjestämismahdollisuutta Suomessa. 
 
Lajikomitea käsitteli Urjalan seurakilpailussa tapahtunutta ratamestarin 
poisjääntiä. Myös maratonrata oli saadun tiedon mukaan ollut kilpailun tasoon 
nähden liian vaativa. Koska kyseessä on SRLn virallinen toimihenkilö, 
päätettiin tiedottaa asiasta liittoon. 
 
Päätettiin esittää valjakkoajon arvokilpailujen valintakomiteaan Aki Ylännettä, 
Kati Honkasta ja lajin maajoukkuevalmentajia. 
 

8. Sääntömuutokset 2014 
FEIn lajikohtaiset sääntömuutokset ovat valmistuneet. Koska muutoksia on 
paljon ja niiden läpikäyminen vaatii aikaa, uudet säännöt astuvat voimaan 
1.3.2014 alkaen. Päätettiin lisätä aluesääntöihin kypäräpakko kaikissa 
osakokeissa.  Myös uusi kilpailujärjestelmä aiheuttaa sääntöihin tarkennuksia. 
Keskusteltiin II-ponien, junioreiden ja aloittelevien kilpailijoiden 
huomioimisesta kilpailujärjestelmässä. Tämä on otettava huomioon uusia 
sääntöjä laadittaessa. 

 
9. Koulutukset 

Stewardikoulutus ei toteutunut vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi.  
Ratamestarikurssi järjestetään 8-9.2.2014.  
Kevään 2014 muut koulutukset tarkentuvat myöhemmin.  

 
 
10. Junioritoiminta 

Ruotsista ei ole saatu tietoa vuoden 2015 PM-kilpailujen junioriluokista tai 
käytettävistä säännöistä. Aluevalmennukseen on tällä hetkellä hyväksytty 
kolme juniorikuskia. 

 
 
11. Lajiseminaari 

Järjestetään lajiseminaari urheilufoorumin yhteydessä 23.11.2013. 
Ohjelmassa on henkisen valmentautumisen luento, yleiskokous ja tulevan 
kauden kilpailuihin ja valmennuksiin liittyvää keskustelua. 
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13. Yleiskokous 

Erovuorossa olevat (Ben Simonsén, Leena Vähä-Erkkilä ja Juhani Ström) ovat 
käytettävissä myös seuraavalla kaudella. Erovuoroisten lisäksi valitaan yksi 
jäsen lajikomiteaan yhdeksi vuodeksi kesken kauden eronneen Juha 
Vileniuksen tilalle. 

 
14. Arvokisatyöryhmä 

Arvokisatyöryhmä esittää ajatuksiaan valjakkoseminaarissa. 
 
15. Valjakkokilpailijan urapolku 

Ei käsitelty. 
 
16. Kilpailujärjestelmän uudistaminen 

Uusi kilpailujärjestelmä otetaan käyttöön 2015. Tarkennettiin vielä 
yksipäiväisen kilpailun järjestämistä ja keskusteltiin eri tasojen kirjattavista 
olosuhdevaatimuksista, joista haluttaisiin mieluummin olosuhdesuosituksia. 
Sääntöuudistuksessa on otettava huomioon tuleva kilpailujärjestemä. 

 
17. Tiedotus 

Ei käsitelty. 
 
18. Muut asiat 

Valjakkoajo esittäytyi Suomen Russponi yhdistyksen vuosikokouksessa 17.11. 
Lohjalla. 
Valjakkoseminaari on tarkoitus toteuttaa 25.-26.1.2014 Tallinnassa. 

 
19. Seuraava kokous 

Ypäjällä 8.1. klo 18.00. 
 
20. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.20.  
 
 
 
 
 
 
 
Kati Honkanen   Leena Vähä-Erkkilä 
Puheenjohtaja   Sihteeri 


