
VALJAKKO PÖYTÄKIRJA_7_2020

Valjakkoajokomitean kokous

Aika ke 18.11.2020 klo 18:00
Paikka Etäyhteydellä
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), Salla Varenti (Salla)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:10 ja todettiin läsnäolijat.

2. Edellisen kokouksen muistio

Hyväksyttiin kokouksen 6_2020_22.8.2020 pöytäkirja.

3. SRL:n tilannekatsaus / terveiset SRL:lle

Siirrettiin palaverin loppuun, mutta yhteysongelmien takia tätä kohtaa ei käsitelty.

4. Talous

4.1. Tilannekatsaus

Lajille budjetoituja varoja säästynyt tapahtumien peruuntumisen myötä.

4.2. Kalustoasiat

Hankintatarpeet: kuomullinen peräkärry, jossa voidaan säilyttää kalustoa ja jolla 
voidaan siirtää helposti kalusto kisapaikasta toiseen.
Myös mahdolliset muut tarpeelliset kalustohankinnat hoidettava ennen kisakautta 
2021. Rahoituskysely - Tuire hoitaa. Muut kalustoon liittyvät, ml. vakuutus: Tove 

hoitaa.

5. Kilpailusäännöt

KSI hyväksytään SRL:n syyskokouksessa 22.11.2020 ja seuraavan viikon alussa 
tulee Fei:ltä lajisääntöjen muutokset. KSIX 2021 valmistellaan hyväksyttäväksi 
1.1.2021 lukien.

5.1. KSIX 2021 liitteineen

Päätettiin, että kvaalit 2021 ovat sääntöjen mukaiset.
Lisätään liitteisiin Kahden päivän kolmiosainen yhdistetty kilpailu - säännöt on jo 

hyväksytty, mutta eivät ehtineet vuoden 2020 julkaistujen sääntöjen liitteeksi.

Rotumestaruussäännöt hyväksytään vuoden 2021 puolella. Leena valmistelee.
Todettiin, että valjakkomestaruus on rotuyhdistyksen jäsenyydestä riippumaton.
Valjakko Cup - 2021 säännöt: Hannu valmistelee.
Ranking pisteet lasketaan jatkossa myös valjakon osalta KIPAn kautta. Se 
edellyttää, että tulokset kirjataan KIPAan oikein myös yhdistetyistä luokista. 
Ulkomailta saadut pisteet kirjataan urheilijan toimesta - Hannu ilmoittautui 
kirjaamaan ko. pisteet keskitetysti. 

6. Kilpailut 2021

6.1. Kilpailujärjestäjien terveiset palaverista 11.11.2020
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Onnistunut palaveri, johon osallistui 7 seuraa, 13 henkilöä. Lotta julkaisi alustavan 
kalenterin. Palaverissa tuli esille mm. seuraavaa:
* Kuuluttajalla pitäisi olla käytössään yleisöä ja mediaa kiinnostavaa materiaalia.
* Uusien kuskien perehdytys - kisapaikalle kisaemäntä tai -isäntä.
* Kilpailuin tiedotus whatsapp ryhmän kautta: kilpailukohtainen ryhmä.
* Kolme neljästä kilpailujärjestäjästä kertoi yhden suuren haasteen olevan 
toimihenkilöiden puute. Eräs mahdollisuus on perustaa toimihenkilöpankki, johon 
halukkaat voisivat ilmoittautua ja kilpailujärjestäjä voisi oman seuransa resurssien 
lisäksi saada lisäresursseja.

Todettiin myös, että alkukauteen on tarve saada useampi 3-osakokeen 
kilpailu. Alustavassa kalenterissa on tällä erää yksi ennen Tanskan PM-kilpailua.

6.2. Arvokilpailut

PM 21-25.7.2021 Tanskassa. Toimihenkilöitä on pyydetty, Kati Honkanen on jo 
ilmoitettu. Samaan aikaan on esikisat Ranskassa Le Pin au Haras :ssa. 
MM-Hevosparit 30.8.-5.9.2021, Kronenberg, Hollanti
MM-ponit 16.9.-19.9.2021, Le Pin au Haras, Ranska. 

Todettiin myös, että PM-kisojen säännöt ovat työn alla - Ben on yhteydessä 
Tanskaan järjestäjään.

6.3. SM 2021

Aiemmin myönnetty Wiuhun järjestettäväksi Salon SM-kisaviikon aikana. SM 
kisaviikko on siirretty pidettäväksi 30.6.-3.7.2022. SM2021 järjestäjä pitää sopia 
uudelleen. Tuire on yhteydessä Wiuhun puheenjohtajaan.

7. Valmennus

7.1. MJ-valmentajatilanne ja jatkosuunnitelmat

Todettiin, että tilanne on ennallaan - matkustusrajoitukset ja pandemiatilanne
vaikuttaa edelleen.

7.2. Valmennusrenkaisiin 2021 valitut

Listat lötytyvät valjakko.net:stä

7.3. Liittovalmennus

Lista löytyy valjakko.neti:stä ja ryhmään voi hakea kauden aikana.

7.4. Valmennuskalenteri 2021

Julkaistut kutsut löytyvät KIPA:sta.

7.5. Tuomarikokeilu Ypäjän valmennustilaisuudessa 15.11.2020

Todettiin, että jatkossa panostettava videointiin. Kollegiaalisessa arvostelussa 
tarvitaan myös yksi sihteeri. Koettiin, että kokeilusta oli hyötyä puolin ja toisin.

8. Lajiseminaari 5.12.2020 klo 16 alkaen, ohjelma

Katsaus vuoteen 2020 lyhyesti. Toimintakertomus tallennetaan valjakko.net:iin.
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Toimintasuunnitelma 2021: valmennukset, koulutukset, kilpailut
Talvikin & Team Danserin MM-kisaterveiset
Heidin USA-vuoden terveiset
Vuoden 2020 kiertopalkintojen etäjako
SRL:n lajikomitean pj ja jäsenet kaudelle 2021 - ehdotukset
Vatu ry:n kokous

9. Juniorit ja starttikurssiterveiset

Yksi juniori palkitaan junnuruusukkeella ja B-valmennukseen on hakenut yksi 
juniorikuski.
Hessi-Tallilla on pidetty syksyn aikana valjakkoajon starttikursseja: kaikkiaan 42 

osallistujaa!  Iso kiitos Heidi Sindalle ja Leena Vähä-Erkkilälle järjestelyistä ja 
koulutuksesta.

10. HUJO ja lajiraportin päivitys

Ei raportoitavaa tällä erää.

11. Koulutukset

11.1. Toteutuneet koulutukset ja osallistujamäärät

Valjakkoajon lisenssitoimihenkilöiden lisenssikoulutus 29.2.2020 Helsingin 
Messukeskuksessa. Kouluttajina olivat Kati Honkanen ja Ben Simonsén, osallistujia 
oli 10 henkilöä.

Maratonkoulutuspäivä Savijärvellä 10.10.2020: 1) Miten maratonosakoe ajetaan, 
kouluttajat Jouni Heikinheimo ja Charlotta Turku, 2) Jouni Heikinheimon Klinikka: 
Maratonesteiden kävelyä. Osallistujia oli 30.

Muut kaudelle suunnitellut koulutukset peruttiin pandemiatilanteen takia.

11.2. Koulutusaikataulu kevätkaudelle 2021

Aikataulu on työn alla - osa koulutuksista jouduttaneen pitämään etänä.

12. Q&A -tietopankki

Työn alla, alustavasti julkaistaan ensimmäinen versio 03/2021.

13. Tapahtumat

Näillä näkymin (tilanne 11/2020) valjakot esiintyvät Horse Expossa 2021.

14. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

15. Seuraava kokous

Tammikuun lopulla 2021.

16. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi 19:40. 
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Tuire Suvanto Leena Vähä-Erkkilä
puheenjohtaja sihteeri


