
VALJAKKOAJOKOMITEA PÖYTÄKIRJA_6_2020

Valjakkoajokomitean kokous

Aika la 22.8.2020 klo 15:00
Paikka Ajomestari, Ypäjän Hevosopisto
Läsnä Ann-Katrin Finell (A-K),) Ben Simonsén (Ben), Charlotta Turku 

(Lotta), Hannu Kalalahti (Hannu), Tuire Suvanto (Tuire), Tove 
Söderholm (Tove), Leena Vähä-Erkkilä (Leena)

Poissa Salla Varenti (Salla)

1. Kokouksen avaus

Kokous päätettiin pitää sunnuntain 23.8. sijasta jo lauantaina, koska kaikki 
komitean jäsenet olivat paikalla. Pahoittelut Sallalle, että kokousaika muutettiin 
käytännön syistä vasta lauantaina. Kokous aloitettiin Ajomestarissa klo 15:10.

 
2. Edellisen kokouksen muistio

Hyväksyttiin kokouksen 5/2020, 8.7.2020 pöytäkirja. 

3. SRL:n tilannekatsaus ja terveiset SRL:lle

Palataan asiaan ensi kokouksessa.

4. Valmennukseen liittyvät asiat

4.1. Valmennukseen haku

Todettiin, että haku on käynnissä ja päättyy valjakon osalta 20.9.2020.

4.2. Valmentajatilanne

Vallitsevan koronatilanteen takia valmentajan rekrytointi on varsin haasteellista. 
Päätettiin järjestää valmennuskertoja eri valmentajien kanssa  ja heille on 
lähetetty pyynnöt sopivista ajankohdista.

4.3. Valmennuskalenteri

Kalenteri pyritään julkistamaan MJ-valmennusten osalta heti, kun valmentaja 
vahvistaa ajankohdan. Tavoitteena on saada kalenteri vahvistettua mahdollisimman
pian. Muut valmennuskerrat B-renkaan ja B-kehitys eli aluevalmennuksen osalta 
voidaan sopia MJ-valmennuskertojen yhteyteen tai sitten muuna ajankohtana.

4.4. Muuta
Kiitollisuudella todettiin, että valmennuksessa on tehty hyvää työtä hankalasta 
kaudesta huolimatta. SM-vaikeaan hevosluokkaan osallistui Ypäjällä ennätysmäärä 
valjakkoja. Kauden viimeisessä kilpailussa nähtiin myös potentiaalisia ensi kaudella
vaativammalle tasolle siirtyviä valjakkoja.

5. Koulutussuunnitelma

5.1. SRL:n pyyntö 31.8.2020 mennessä koulutustarpeista

Todettiin, että keväällä huhtikuussa 2020 on lähetetty jo luettelo tarpeita ja nyt sitten
täydennämme sitä seuraavasti:
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5.2. Syksyn koulutussuunnitelma

Valjakkoajon maratonkoulutuspäivä Savijärvellä.
Kilpailujärjestäjien palaveri.
Etäkoulutuksia eri teemoilla.

5.3. Kevään koulutussuunnitelma

Toimihenkilökoulutukset - ei lisenssi henkilöt
Toimihenkilökoulutukset - lisenssitoimihenkilöt
Lisenssitoimihenkilöiden koulutus, ml. täydennyskoulutus
Sääntökoulutukset (KSI 2021, KSIX 2021)
Etäkoulutuksia eri teemoilla.
Kilpailujärjestäjien koulutus.

5.4. Muut koulutukset

Todettiin, että valjakkoajon starttikurssit ja muu lajin koulutustoiminta on tällä 
hetkellä erittäin kysyttyä ja uusia harrastajia on löytämässä lajin pariin.

6. Muut asiat

Todettiin, että valjakko on ollut mm. Ypäjän kisojen aikana hienosti somessa esillä. 
Myös monet ovat jakaneet ottamiaan kisakuvia, kiitos heille kaikille upeista kuvista!

Keskusteltiin myös tulevista tapahtumista, mutta suunnitelmien tarkennuttua 
informoidaan niistä.

7. Seuraava kokous

Sovitaan myöhemmin. 

12. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 16:30, kiitos osallistujille.

Tuire Suvanto, pj Leena Vähä-Erkkilä, sihteeri


