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Komitean puheenjohtaja Kati Honkanen avasi valjakkoseminaarin klo 15.37 

Jaettiin valiomerkit 2015: Jarmo Tauriainen (hevosparit) ja Talvikki Järvinen (hevosyksiköt). 

Käytiin läpi edustusvaljakoiden valinnat arvokilpailuihin.  

PM-kilpailut järjestetään 20.-23.7.2017 Sipoossa Savijärven kartanolla (Husaariratsastajat). Tarkoitus on 

järjestää kv- ja kotimaisia luokkia 2-tasolta eteenpäin, lisäksi ensimmäistä kertaa Suomessa 

vammaisvaljakkoajokilpailut. 

Lauri Lehtiö kertoi ensi kauden kotimaisesta kilpailukalenterista ja tämän vuoden kisoista. Tänä vuonna on 

ollut ilahduttavan paljon 1-tason kisoja ja -luokkia, ja niissä lähtöjä. Positiivista oli myös runsas 

osallistuminen kv-kisoihin ja kolmen näytöskilpailun järjestäminen Suomessa, mikä on tärkeää lajin 

positiivisen näkyvyyden kannalta. 

Valjakkoajo tulee näkymään myös Hevoset Kaivarissa -tapahtumassa toukokuussa. 

Keskusteltiin talkooväen tärkeydestä kisoissa ja kannustettiin lajiaktiiveja houkuttelemaan myös lajin 

ulkopuolisia tuttuja toimihenkilöiksi kisoihin.  

Urheilujohtaja Aki Ylänne kertoi arvokilpailuiden ja niihin pääsemisen vaatimuksista ja valmiuksista. 

Valintakriteerien tasoa on nostettava, jotta menestystä kilpailuissa voidaan odottaa. Muissa lajeissa tämä 

on myös tuottanut tulosta parempien kilpailutulosten muodossa. Lajien välistä yhteistyötä voisi lisätä esim. 

mestaruustasolla kisaavien ratsastajien kokemuksen vaihdolla ym. 

Heikki Heiskanen kertoi maajoukkuevalmennuksen tilanteesta. Valmennusten jatkuvuuden ja ajankohtien 

sopimisen kanssa on haasteita. Lisäksi valmennettavia on valitettavan vähän, kärjen pitäisi olla laajempi. 

Junioritoiminta on ollut positiivista. Keskusteltiin valmennuksista.  

Käytiin läpi sääntömuutoksia kaudelle 2017. Keskusteltiin. 

Mikko Luhtala ja Fred Sundwall kävivät kertomassa Hevoset Kaivarissa -tapahtumasta ja sen 

mahdollisuuksista valjakkoajon kannalta. Lajilta toivotaan Hevoset Stadikalla -tapahtuman kaltaista upeaa 

showta ja julkkiskisaa. 

Käytiin läpi eri toimijoiden (komiteat, johtoryhmät, valiokunnat, toimisto) roolit ja vastuut kilpailu- ja 

valmennustoiminnassa sekä lajikomiteoiden tehtävät ja valinta. 

 

 

VALJAKKOAJON YLEISKOKOUS  PÖYTÄKIRJA 

1. Kokouksen avaus 

Komitean puheenjohtaja Kati Honkanen avasi kokouksen klo 17.42. 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 22 osallistujaa. 

3. Puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen 



Ehdotettiin ja valittiin kokouksen puheenjohtajaksi komitean puheenjohtaja Kati Honkanen ja 

kutsuttiin sihteeriksi aluekoordinaattori Emmi Kupiainen. 

4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Sovittiin, että pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat voivat olla sama henkilö. Ehdotettiin ja 

valittiin Jouni ja Lea Heikinheimo molempiin tehtäviin. 

5. Tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä kuluvan vuoden toimintakertomus 

Kati Honkanen esitteli lajin vuoden 2016 alustavan toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman 

vuodelle 2017. 

6. Ehdotus SRL:n hallitukselle valjakkoajon lajikomitean puheenjohtajasta vuodelle 2017 

Ehdotettiin ja kannatettiin Kati Honkasta. 

Ehdotetaan SRL:n hallitukselle valjakkoajon lajikomitean puheenjohtajaksi vuodelle 2017 Kati 

Honkanen. 

7. Ehdotus SRL:n hallitukselle valjakkoajon lajikomitean jäsenistä erovuoroisten tilalle vuosille 2017-

2018 

Ehdotettiin ja kannatettiin: Tuire Suvanto, Heikki Heiskanen, Hannu Kalalahti 

Ehdotetaan SRL:n hallitukselle valjakkoajon lajikomitean jäseniksi erovuoroisten tilalle vuosille 

2017-2018 Tuire Suvanto, Heikki Heiskanen ja Hannu Kalalahti.  

8. Muut asiat 

Ei muita asioita.  

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.03 

 

Ben Simonsen kertoi tammikuussa 2017 järjestettävästä valjakkoristeilystä Tallinnaan. Ilmoittautumiset 

ennen joulua, tietoa tulee valjakkonettiin.  

Olavi Vainikainen kertoi Valjakkoajourheilun tuki ry:n toiminnasta ja esitteli myyntituotteet. Pidettiin 

yhdistyksen kokous. 

 

 

 


