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Valjakkokomitean kokous 
 
 
Aika  Tiistai 5.3.2014 klo 18. 
 
Paikka  Savijärven Kartano, Sipoo 
 
Paikalla  Kati Honkanen, puheenjohtaja 

Heikki Heiskanen 
Hannu Kalalahti 
Ben Simonsén 
Juhani Ström 
Kirsi Visakoivu 
Leena Vähä-Erkkilä 

 
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 

Todettiin hyväksytyksi. Päätettiin jatkaa käytäntöä hyväksyä pöytäkirjat 
sähköpostilla. 
 
Hyväksymisen jälkeen jakelu: ratsastus.fi/Marian&Aki, valjakko.net, 
koulutusvastaava Olavi Vainikainen, alueiden valjakkovastaavat tai 
lajivastaavan puuttuessa alueen puheenjohtaja. 

 
5. Edustukset työtyhmissä ja alueilla 

HUJO Ben Simonsén 
KUJO Ben Simonsén 
KVK Olavi Vainikainen 
SVK Kati Honkanen 
Kilpailujärjestelmän uudistustyöryhmä Hannu Kalalahti 
Ratsastusurheilun kehitysohjelma Ben Simonsén 
ESRA Kati Honkanen 
Lounais-Suomi Leena Kalalahti 
Häme Pekka Pusa 
Kaakkois-Suomi tieto puuttuu 
Keski-Suomi Tanja Lampinen 
Pohjanmaa tieto puuttuu 
Pohjois-Suomi tieto puuttuu 
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6. Tapaus ratamestari 
Todettiin, että asia on loppuun käsitelty lajikomitean osalta ja toivomme, että 
jatkossa ei jouduta käsittelemään vastaavia asioita. 

 
7. Talous 

Kuultiin Benin selvitys taloustilanteesta. SRL laskuttaa Valjakkoajon Tuki ry:n 
osan uudesta valjakkoesitteestä. 

 
8. Valmennus 

Kuultiin valmennusvastaavien koosteet pidetyistä alue- ja 
maajoukkuevalmennuksista. Ajureiden kuntovalmennus 
maajoukkuevalmennuksissa on  toteutunut.  
 

9. Sääntömuutokset  
Valjakkoajon uudet säännöt astuvat voimaan 1.3.2014 alkaen. Puhtaaksi 
kirjoitusvaiheessa oli SM-säännöistä jäänyt pois lajikomitean kokouksessa 
8.1.2014 hyväksytty muutos liittyen SM-kvaaleihin. Asiasta on tiedotettu 
Suomen Ratsastajainliittoon ja virhe korjataan ennen kauden 2014 SM-
kilpailuja. SM-sääntöjen 3 §  tulee olemaan seuraava: 

3 § Osallistumisoikeus  

3.1 Voidakseen osallistua SM-luokkaan, on ajurin ja hevosten pitänyt osallistua 

edellisen 24 kuukauden aikana vähintään joko yhteen vaikean tason kilpailuun ja 

saada hyväksytty tulos kokonaiskilpailusta sekä enintään 65 virhepistettä 

koulukokeesta tai kahteen vaativan tason  kilpailuun  ja saada hyväksytty tulos 

kokonaiskilpailusta sekä enintään 60 virhepistettä koulukokeesta.  Kilpailun tulee olla 

vähintään kansallisen tason kilpailu ja sisältää kaikki kolme osakoetta. Vaaditut 

tulokset tulee olla suoritettu ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Myös valjakko, 

jolla on hyväksytty tulos SM-kilpailuista edelliseltä kaudelta, on oikeutettu 

osallistumaan SM-kilpailuun. 

Todettiin, että KS I tulee uudistumaan ensi kaudelle. 

Päätettiin, että muissa paitsi SM-luokissa voi jatkossa olla palkintoina pelkät 
ruusukkeet. Mikäli rahapalkintoja ei jaeta, sen toivotaan näkyvän 
edullisempina ilmoittautumis- ja lähtömaksuina. 

II-poniyksiköt ajavat tulevalla kaudella omissa luokissaan (aluetaso, helppo ja 
vaativa, sekä kansallinen helppo). Kausi 2014 on siirtymäkausi.  
Aiemmilla kausilla kilpailleet ja kaikki kolme osakoetta sisältäneestä kilpailusta 
tuloksen saaneet valjakot voivat tämän kauden kilpailla haluamassaan 
luokassa. Kaudesta 2015 alkaen pikkuponiyksiköt voivat kilpailla vain omissa 
luokissaan (alue helppo, vaativa; kansallinen helppo).  
 
Kouluohjelmiin on tehty pieniä muutoksia ja tarkennuksia. Uusitut ohjelmat on 
julkaistu SRLn sivuilla ja www.valjakko.net. 
 
Hannu jatkaa sarjakilpailusääntöjen valmistelua. Sarjakilpailu on tarkoitus 
toteuttaa kansallisella tasolla. 

http://www.valjakko.net/
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10. Kilpailut 

Todettiin, että valjakkoajo esiintyy Helsinki Horse Fairissa ja Tampereen 
Hevosmessuilla Indoornäytöskilpailuna. HHFn valmistelut ovat kunnossa ja 
Tampereella ajavat mj-hevoskuskit, koska ponikuskit ovat mj-
valmennuksessa. 
 
Finnderbyyn suunniteltu valjakkokilpailu toteutunee kaudella 2015. 
 
Uusien pienten kilpailujen järjestämistä selvitetään edelleen. 
 
Husaariratsastajat suunnittelevat edelleen vuoden 2014 kilpailua 
muutettavaksi kansainväliseksi kilpailuksi.  
 
Ben on selvittänyt suomalaisten valjakoiden mahdollisuutta osallistua Ruotsin 
mestaruuskilpailuihin 13.-17.8.2014. 
 
Päätettiin SM-kilpailun tpj. Kati Honkanen. 
 
Päätettiin SM-kouluohjelmat: 
Hevosparit FEI 11 
Hevosyksiköt FEI 9 
Poniparit FEI 8B 
Poniyksiköt FEI 9 
 
Päätettiin aluetason mestaruuksiin kouluohjelmat: 
II-ponit 2.2 
I-ponit 2.5 
Hevoset 2.5 
 

11. Juniorit ja aloittavat kilpailijat 
Keskusteltiin uusista sääntömuutoksista, joiden toivotaan pienentävän 
kynnystä uusien harrastajien tulla mukaan lajiin. 
 
Tiedossa olevat juniorikuskit ovat hyvin osallistuneet aluevalmennuksiin ja 
kauden ensimmäiseen kilpailuharjoitukseen. 
 

12. SRLn kilpailujärjestelmän uudistaminen 
Viimeisteltiin valjakkoajon uutta kilpailujärjestelmää ja se saadaan liittoon 
toimitettua ajallaan.  

 
13. Koulutukset  

Ratamestarikurssi ja stewardkoulutus järjestetään räätälöitynä ja osittain 24.-
25.5. kilpailujen yhteydessä.  
Tuomarikoulutusta järjestetään tulevaisuudessa tarpeen mukaan.  
Lisenssikoulutus 15.3. Ypäjä (Kati, Ulla, Ben) 
Kilpailujärjestäjä + tulospalvelu, estetuomari, toimihenkilö 12.-13.4. (Ville & 
Pirkko) 
Valjakkoajon abc Savijärvellä siirtyy syksyyn. 
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Groomikurssi 18.5. Loimaa 
Pyritään saamaan kauden aikana ulkomainen kouluttaja luennoimaan 
kilpailijoille ja toimihenkilöille. 

 
14. FEI-kursseille lähettämisperusteet 

Valmisteltiin valjakkoajon osalta ohjetta FEI-kursseille lähettämiseen. 
Toimihenkilöksi kouluttautumisessa halutaan mahdollistaa ”fast track”  
aktiivisesti KV-tasolla kilpailleille ja kotimaassa riittävästi 
toimihenkilökokemusta omaaville kuskeille. 

 
15. Valjakkoristeily 25.-26.1. 
 Todettiin risteilyn onnistuneen ja osallistujia oli 50 hlö. 
 
16. Arvokisatyöryhmä 

Arvokisatyöryhmä esitteli työnsä tuloksen valjakkoristeilyllä. Kirjallista versiota 
odotellaan. 

 
17. Lajien välinen koordinointikokous 26.4. 

Valjakkoajon toiveena on saada lisää rahaa KV-kilpailukeskuksen 
kehittämiseen ja KV-kilpailun toteuttamiseen Suomessa. 

 
18. Valjakkokilpailijan urapolku 

Ei käsitelty. 
 
19. Tiedotus 

Todettiin uuden esitteen valmistuneen. 
Päätettiin lisätä messuilla sen väliin tiedote tulevan kauden toiminnasta. 

 
20. Muut asiat 

Lajikomitea puoltaa Marita Törnrothin jatkamista valjakkoajon koulutuomarina. 
 
21. Seuraava kokous 

22.4.2014 klo 18.00. Loimaalla 
 
22. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.00.  
 
 
 
 
 
 
 
Kati Honkanen   Leena Vähä-Erkkilä 
Puheenjohtaja   Sihteeri 


