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Valjakkokomitean kokous  
 

Aika  to 27.11.2014 klo 17.30 
Paikka  Kati Honkasen kotona  Nurmijärvellä 
Läsnä Kati Honkanen, Leena Vähä-Erkkilä, Kirsi Visakoivu, Heikki Heiskanen, Ben Simonsen 

ja Juhani Ström. 
 
1 Kokouksen avaus Kati Honkanen avasi kokouksen. 

 
2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3  Työjärjestys  Valittiin kokouksen sihteeriksi Kirsi Visakoivu ja hyväksyttiin kokouksen esityslista  
                                             työjärjestykseksi. 
 

4 Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

5 Talous  Ben Simonsen  kertoi taloustilanteen olevan hyvä.  Kaikki valmentajien laskut eivät                    
ole vielä tulleet, mutta budjetti  jäänee hieman yljäämäiseksi.   Ylijäämä pyritään 
käyttämään hyödyllisesti. 
 

6 Valmennus Heikki Heiskanen kertoi Henrik Hoeperin maajoukkuevalmennuksen  katsastusviikon-
  lopun olleen onnistunut.   Liitteenä kooste maajoukkuevalmennusryhmistä, haasta-                 

jista ja muusta ryhmiin liittyvistä pelisäännöistä.   
 
7    Kilpailut  Käytiin läpi kilpailukalenteria 2015.  Todettiin,  että cup-kilpailu, rankingpisteet sekä   

Baltic cup asiat ovat vielä työn alla.  Talvikauden 2014-2015 kilpailujen suhteen ei ole 
tapahtunut muutoksia.  Todettiin, että kv-kisat Suomessa on toteutumassa  Savijär-
vellä 2-tähden kilpailuna  SM:ien yhteydessä.  Sponsorikin on jo olemassa.   Hyväk-
syttiin II-ponien kouluohjelma 3.3 p vaativa, joka ajetaan 20x40 m radalla.   
1.1.2015 alkaen II-poniyksiköt ajavat vain omissa luokissaan. 
Käytiin läpi valintakriteerit PM- ja MM-kisoihin:  HUJO päättää/vahvistaa valinnat.  
Parivaljakkokuskeilta on tullut esitys kilpailuista, joihin aikovat osallistua.   Ponien 
osalta asiat on vielä kesken. Leena Vähä-Erkkilä ja Ben Simonsen koordinoivat tilan-
netta.  PM:iin katsastus viimeistään  SM:ssä.  Todettiin, että jokainen ilmoittautuu it-
se PM:iin ja ilmoittautuneista nimetään joukkue.  Lopullinen joukkue nimetään kisa-
paikalla ELL tarkastuksen jälkeen.  Junioreiden edellytetään osallistuvan  3 kotimai-
seen kilpailuun, joista vähintään yhden on oltava 2-tason helppovaativa luokka tai 
korkeampi.  MM:iin vaaditaan riittävät tulokset MM-vuodelta ja edelliseltä.   Liitto 
hoitaa MM:iin osallistuvien ilmoittautumiset.  Päätettiin antaa ed. käsiteltyjen asioi-
den pohjalta kvaalirajaesitys  HUJOlle, joka vahvistaa lopulliset kriteerit. 

 
8   Sääntömuutokset 2015 Käytiin läpi sääntömuutoksia vuodelle 2015.  Todettiin uusina asioina mm. tarkkuus- 

koululuokat, helppovaativa-luokka (2-tason vaativa), pikkuponien vaativa luokka se-
kä yksipäivänen 3-osainen kilpailu.   Indoor-kilpailut ajetaan v.2015 näytöksinä eri 
messutapahtumissa.  Todettiin, että FEI:n sääntömuutokset on huomioitu lajisään-
nöissämme. 

 
9   Juniorit, aloittelevat kilpailijat 

Leena Vähä-Erkkilä kertoi, että 5 junioria oli katsastamassa Hoeperille ja vanhemmat 
olivat mukana tilaisuudessa.   Molemmat osapuolet vaikuttavat motivoituneilta ja si-
toutuneilta. 

 
10   Lajiseminaari Todettiin, että lajiseminaari ja yleiskokous oli 22.11.2014.  Tilaisuudessa oli kiitettävä  
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  aktiivisia lajista kiinnostuneita henkilöitä paikalla. 
  
11   Koulutukset Käytiin läpi tulevia koulutustilaisuuksia.  Lisättiin lisenssikoulutukselle ajankohdaksi 

6.4.2015 klo 10-12 Ypäjällä.  Ratamestareiden jatko- ja täydennyskoulutus järjestet-
täneen toukokuussa Savijärvellä.  Heikki  Heiskanen sopii  Philippe Liennartin kanssa 
tulospalveluohjelmakoulutuksen ajankohdan ja koulutustilaisuus pidetään Ypäjällä. 

 
12  Tiedotus  Taija Raatikainen oli estynyt saapumasta kokoukseen, joten tiedotusasioita käsitel- 
  lään  seuraavassa kokouksessa. 
 
13   Muut asiat Aluepäivät järjestetään 24.-25.1.2015 Seinäjoella.  Valjakosta osallistuu Kati Honka- 
  nen ja ehkä Ben Simonsen. VaTu järjestää valjakkoristelyä . 
 
14   Seuraava kokous Komitean seuraava kokous pidetään 3.2.2015 klo 17.30 Leena Vähä-Erkkilällä  

Sipoossa. 
 
15  Kokouksen päättäminen 
  Kati Honkanen päätti kokouksen . 

 
 
 
 
  Kati Honkanen  Kirsi Visakoivu 
  puheenjohtaja  sihteeri 
 


