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Valjakkokomitean kokous 

 

Aika  Torstai 28.4.2015 klo 18.00. 

Paikka  Savijärven kartano, Sipoo 

Paikalla  

Kati Honkanen, puheenjohtaja 
Kirsi Visakoivu 
Ben Simonsén 
Leena Vähä-Erkkilä 
Taija Raatikainen 
 

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 talousvastaavan selvitys taloustilanteesta. 

 kokouskilometrien maksaminen 

Liiton yleisen käytännön (HHT) mukaan korvataan lajikomitean kokouksiin 

osallistuville. 

Kilometrit kerätään loppuvuonna yhteen ja jaetaan liiton määrämä summa 

kilometreillä.  

 EMIT 

Rikkoutuneen EMIT-lukijaleimasimen tilalle on päätetty hankkia uusi ja asiaa on 

valtuutettu hoitamaan Olavi Vainikainen. 

 

6. Valmennus 

 maajoukkue- ja aluevalmennus vastaavan selvitys kuultiin. 

 valmennustyöryhmän suunnittelu ja tapaaminen siirretään myöhemmälle 

ajankohdalle. 
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7. Kilpailut 

 cup- kilpailu  

Kentällä aiheutuneen kohun vuoksi lajikomitea on päättänyt että cup-kilpailun 2015 

sääntöjä muokataan ja sponsorin tuki kohdistetaan tällä kaudella muuhun lajin 

toimintaan SRL:n päätöksen mukaisesti. Palkittaville annetaan pokaalit. Jotta kaikilla 

olisi yhtenäinen mahdollisuus, niin cup-kisa ajetaan Savijärven kilpailuista lähtien. 

 Savijärvi CAI** kilpailuista kuultiin Beniä tilanteesta. 

 PM-säännöt ovat käsittelyssä ja Ben on yhteydessä Akiin. 

 rankinglaskun toivotaan saatavan ajan tasalle. 

 SM 2016 kisapaikkaa on hakenut Loimihaka ja Savijärvi. Päätös tehdään seuraavassa 

lajikomitean kokouksessa. 

 Aluemestaruus 2015 kisataan SJ-tallilla. 

 

8. Juniorit, aloittelevat kilpailijat 

Kuultiin Leenaa tilanteesta. Henrik Høperin ryhmässä olevat juniorit ovat alku kauden 
kilpailleet ahkerasti ja hyvin tuloksin. Todettiin, että kaikki kolme PM- kilpailuun tähtäävää 
juniorikuskia ovat suorittanet heiltä edellytetyt kilpailunäytöt. 

 

  
9. PM 2015 

 joukkueenjohtajaksi on pyydetty Ben Simonsén. 

 Todettiin, että juniorit tarvitsevat kilpailuun oman tukihenkilön. Juniorien 
joukkueenjohtajaksi päätettiin pyytää Kaisu Simonsén, mikäli hän on käytettävissä. 
Häneltä löytyy lajituntemusta ja kokemusta kansainvälisistä kilpailuista monen 
vuoden ajalta.  

 Talvikki Järvinen on perustanut Facebookiin ryhmän koskien PM- kisoja ja tällä 
sivustolla tiedotetaan kisoihin liittyviä tiedotteita. Valjakko.net sivuilla on myös sivu 
mihin lisätään PM- kisoihin liittyviä tiedotteita. 

 
   
10. Koordinointikokous 18.4  
   
 Koordinointikokoukseen osallistui Kati H. 
 
 
11. Koulutukset 
 

 ATU- ajanottolaitteiston koulutus 21.4.( Eija Nenonen) (12 osallistujaa) 

 lisenssikoulutus  & jatko- ja täydennyskoulutus ratamestareille 29.- 30.5 (Ben) 
koulutus on päätetty siirtää myöhemmäksi.  

 Valjakkoajon toimihenkilökoulutus 23.5.(Olavi Vainikainen) (13 osallistujaa) 
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12. Muuta asiat 
 

SRL: n sivuilla valjakkokouluohjelmat on päivitetty ajan tasalle. Todettiin, että rankingpisteet 
KS1 liitteessä 3 ovat edelleen CAI-A ja CAI-B ja asiasta tiedotetaan liittoon. Kirsi Visakoivu on 
saanut kaikki tarvittavat KIPA tunnukset. Sääntömuutos ehdotusten deadline on 10.8.2015. 
 

 
 
13. Seuraava kokous 
 
 13.8. Salossa. 
 
 
14. Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00. 
 
 
 
 
 
Kati Honkanen   Taija Raatikainen 
puheenjohtaja   sihteeri  
 


