
 

Valjakkoajon kuukausitiedote maalis-huhtikuu 2016 
Valjakkoajon kuukausitiedotteessa kerrotaan lyhyesti uutisia edelliseltä kuukaudelta ja muistutetaan 
tulevista tapahtumista. Tiedote julkaistaan SRL:n sivuilla ja annetaan jakoon SRL alueille ja jäsentalleille. 
Tiedotetta saa vapaasti jakaa kaikille valjakkoajosta kiinnostuneille. Valjakkoajon lajikomitean tiedottaja 
Leena Jokinen ottaa vastaan materiaalia tiedotteeseen koostettavaksi sähköpostitse stallax@kotinet.com 
(puh. 040 5782130), kunkin kuukauden 20. päivä mennessä.  
Valjakkokomitean virallinen tiedotuskanava on SRL:n internetsivut > Lajit > Valjakkoajo.  
Valjakkoajon valmennukset maaliskuussa 
Maaliskuussa valjakkoajon maajoukkue valmentautui Ypäjällä Tomas Erikssonin johdolla.  
Aluevalmennettavat kokoontuivat Hessi-tallilla Urjalassa, suuri osa valmennettavista osallistui seuraavana 
päivänä järjestettyihin Keilakunkku-tarkkuuskilpailuihin. 
Keilakunkku Cup 
Hessi-tallilla perinteeksi muodostunut Keilakunkku Cup tarkkuuskilpailun ensimmäinen osakilpailu järjestettiin 27.3. Startteja oli huimat 54! Tulokset ovat luettavissa Hessi-tallin internet-sivuilta. Seuraavat kaksi osakilpailua järjestetään syksymmällä, ajankohta selviää myöhemmin.  
Helsinki Horse Fair messut ja Criollo Indoor Driving Challange 
Valjakkohevoset valtasivat jälleen Horse Fair messuilla areenan Criollo Indoor Driving Challenge kilpailun muodossa.  
Talvikki Järvisen Danser T oli lauantain nopein ja sunnuntaina sujuvimpaan ja vauhdikkaimpaan suoritukseen ylsi Tove-Maria Holmasto parivaljakollaan Siglavy Cicero & Pluto Hires. Tulokset kokonaisuudessaan: http://valjakko.net/2016/hhftulokset  Vauhdikkaista kisasuorituksista löytyy videoita facebookista ryhmästä Valjakkoajo 
Valjakkokomitea 
Valjakkokomitea pitää kokouksen Tampereen Hevosmessujen yhteydessä. 
  



 

Huhtikuussa tapahtuu! 
Valmennukset huhtikuussa 
Tervetuloa seuraamaan valjakkoajon valmennuksia! 
8.-10.4. Maajoukkuevalmennus / Henrik Høper / Loimihaka  9.-10.4. Maajoukkuevalmennus / Tomas Eriksson / Harju  
EQCode valjakkoajokilpailu Tampereen hevosmessuilla 2-3.4.2016 
Tampereen hevosmessuilla nähdään jälleen valjakkoajokilpailu lauantaina ja sunnuntaina. Kilpailu esitellään 
messuinfossa seuraavasti: 
”Vauhdikkaassa minimaraton-kilpailussa toisistaan ottavat mittaa Suomen parhaat valjakkokuskit, 
joista osa on sijoittunut aina MM-tasolla asti. Hevoset-messujen valjakkokilpailu on yhdistelmä 
tarkkuusajoa ja maratonestettä, jossa sekä nopeus että virhepisteet ratkaisevat.  Areenalla nähdään 
tällä kertaa maajoukkuekuskit, jotka tähtäävät kesän kansainvälisiin ja MM -kilpailuihin. 
Hevosyksiköillä on tavoitteena paikka tämän vuoden MM-kilpailuissa Itävallassa elokuun alussa. Poni- 
ja parivaljakot valmistautuvat puolestaan ensi vuoden MM-kisoihin kilpailemalla aktiivisesti ulkomailla 
koko kesän. Kilpailussa nähdään lajin monipuolisuus, kun voitosta kilpailee monta erirotuista ja 
kokoista hevosta.” 
Osallistujalista 
Heidi Sinda – Gnist Varde  
Marko Särmäharju - Awandro  
Talvikki Järvinen – Danser T  
Leena Vähä-Erkkilä – S.W. Summer´s Dream Prince  
Anne Friis – Friisin Paletti 
Suomen vaunuhistoriallisen seuran tapaaminen 
Suomen vaunuhistoriallisen seuran ja Emil Cedercreutzin museon järjestää Vaunukulttuuriviikonloppuun Harjavallassa 9.-10.4.2016!! Kantavana teemana "Kuinka valmistautua perinneajotapahtumaan tai kilpailuun". Tiedossa luentoja, demoja, työpaja, videoita meiltä ja maailmalta, hauskaa yhdessä oloa. Seuran vuosikokous järjestetään myös. Lisätietoa www.vaunuhistoria.fi. HUOM! Ilmoittautuminen 1.4 mennessä! 
Vatun avustus kisajärjestäjille 
Valjakkoajon Tuki ry:n avustukset kisajärjestäjille on haettavissa 30.4 mennessä, myönnetään vähintään 2-tason kilpailuille. Lisää tietoa: http://www.valjakkotuki.fi/wordpress/uutiset  
  



 

#valjakkoajo 
Valjakkoajoa voi seurata aktiivisessa lähes 1000 jäsenen Valjakkoajo-ryhmässä Facebookissa ja kauppaa pääsee tekemään ryhmässä Valjakkoajo osto ja myynti.  
Otto-Ilari Vainion ylläpitämä valjakkosivusto www.valjakko.net kertoo ajankohtaiset asiat ja kisatulokset nopeasti ja tarkasti. Sivuilta löytyy myös kattavasti tietoa kaikille lajista kiinnostuneille ja kisaamista suunnitteleville. Valjakko.netin twitter-tili löytyy nimellä @valjakko  
Valjakkokomitean ja lajin virallinen tiedotus tapahtuu SRL:n nettisivujen kautta, kohdasta Lajit valitaan Valjakkoajo.  
Lisätessäsi kuvia Instagramiin tai kirjoittaessasi Twitteriin, muista häshtäg #valjakkoajo! 
Suomen shetlanninponiyhdistyksen valjakkoluokat 
Suomen shetlanninponiyhdistys (SSPY) järjestää nk. käyttöluokkia ympäri Suomen. Näissä Shettis Cup 
osakilpailuissa on tarjolla ratsastusluokkien lisäksi ohjasajo ja valjakkoluokkia.  
Varsinaisesti luokat ovat näyttelyluokkia pohjautuen brittiroduille tyypillisiin näyttelyluokkiin, joissa hevonen 
esitetään käyttäen – tästä nimi käyttöluokat - mutta toki myös suorituksella on suuri merkitys 
kokonaisuudessa.  Näihin luokkiin voi osallistua minkä rotuisella hevosella tahansa ja luokat ovatkin hyvä 
harjoittelupaikka niin uudelle kuskille kuin nuorelle hevosellekin helppoine tehtävineen, jotka vastaavat 
vaativuudeltaan valjakkoajon helpoimpia kouluohjelmia. Säännöt ja kisapaikat löytyvät osoitteesta 
www.shettis.com kohdasta Käyttöluokat. Rohkeasti mukaan! 
SSPY järjestää tänä vuonna myös Valjakko Cupin aikaisempien vuosien koulu- ja este cupien tapaan. Kilpailut 
järjestetään I-tasolla (pelkkä koulu) kouluratsastuskilpailujen yhteydessä eri paikkakunnilla ja osallistua voi 
myös muun rotuisella kuin shetlanninponilla, huomioitavaa että useimmilla paikkakunnilla ajettaneen 20x40 
m kentällä. Valjakko Cupin tiedot päivittyvät em. nettiosoitteeseen. 
 
Vuoden palkittavat 
SRL kerää ehdotuksia Vuoden 2015 palkittaviksi  
http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/vuoden_palkittavat_2015  
  



 

Toukokuussa tapahtuu! 
Koulutusta tarjolla! 
Valjakkokoulutuomareiden lisenssi- ja täydennyskoulutus, Sipoo, 3.5.  
Tiedätkö valjakkoajosta kiinnostunutta kouluratsastustuomaria? Houkuttele mukaan koulutukseen! 
http://www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=C048787B3B4EE5A217445010EF9C4DEB 
Valjakkotuomarikurssi uusiksi tuomareiksi haluaville 28. - 29.5. (lauantai Savijärvellä, jatkuu sunnuntaina 
Riihimäellä). 
http://www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=9F99EA19A75FEEF6907F28822B25F048 
 
Mukaan kisatalkoisiin! 
Kaikkia valjakkoajosta kiinnostuneita kannustetaan mukaan talkoisiin valjakkokisoihin kilpailukaudella 2016! 
Pienestäkin panoksesta on kisajärjestäjille apua ja apuna voi olla niin ennen kisoja, niiden aikana kuin jälkeen.  
 
Kisakalenteri 2016 
17.4 Rataharjoitus Karjalohjalla https://www.facebook.com/events/108983279488107/ 
13-15.5 Valjakkokilpailut, Ypäjä 
29.5 I-tason valjakkokilpailut (koulu+tarkkuus), Riihimäki 
17-19.6 Valjakkokilpailu, SJ talli, Salo 
8-10.7 Valjakkokilpailut (kv), Savijärvi, Sipoo 
24.7 I-tason valjakkokilpailut (koulu+tarkkuus), Riihimäki 
26-28.8 Valjakkoajon SM kilpailut, Loimihaka, Loimaa 
4.9 Suomenratsujen kuninkaalliset, Ypäjä 
 
 
 


