
VALJAKKO      PÖYTÄKIRJA 2/2021 
 
Valjakkoajokomitean kokous    
 
Aika  ke 17.2.2021 klo 18:00 
Paikka  Teams -etäyhteydellä  
Läsnä  Ben Simonsén (Ben) (klo 18.20 alkaen), Hannu Kalalahti (Hannu), Jenniina 

Sillanaukee (Jenniina), Leena Vähä-Erkkilä (Leena), Tove Söderholm (Tove), 
Tuire Suvanto (Tuire), Virpi Tunninen (Virpi) ja Kari Kallonen (Kari) 
 
 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:10. 

 
2. Edellisen kokouksen muistio 
 Hyväksyttiin kokouksen 1_2021 pöytäkirja 

 
3. SRL:n terveiset 

Kari kertoi, että SRL käynnistää kuntavaaliohjelman, jonka tarkoituksena on 
tuoda esille hevosalan merkitystä. KIPA:n kehittämisehdotukset ja toiveet voi 
lähettää Karille.  

4. Kilpailut 2021 

4.1 Aikataulu 

KIPA:sta puuttuu edelleen sovittujen kilpailujen päivämääriä: kilpailujärjestäjien 
pitää kirjata päivämäärät KIPA:aan välittömästi. Riihimäen päivämääristä ei ole 
tässä vaiheessa tietoa, Tove ottaa yhteyttä Jaana Tengmaniin.  

SRL:n hallitus on 9.2.2021 kokouksessa vahvistanut muiden lajien SM-
kilpailujen paikkakunnat ja päivämäärät. Tuire ilmoittaa kokouksessa 1_2021 
päätetyn paikkakunnan ja päivämäärän Minttu Kuusistolle, jotta valjakon SM 
voidaan vahvistaa seuraavassa SRLn hallituksen kokouksessa. 

4.2 Rotumestaruudet 

Päätettiin, että Suomenhevosten ja gotlanninruss -ponien rotumestaruudet 
järjestetään SRS/SJ-tallilla 2.-4.7.2021. 

Shetlanninponien mestaruus järjestetään Ypäjällä 4.6.-6.6.2021. 

Mikäli Ypäjällä alustavasti suunniteltu toinen kilpailu järjestyy syyskuussa 25.9.-
26.9.2021, siirtyy aluemestaruus Savijärven kilpailusta Ypäjälle ja vastaavasti 
Shetlanninponien mestaruudesta kilpaillaan elokuussa Savijärvellä. 

5. Säännöt 2021 

5.1 Valjakko Cup 2021 

Hyväksyttiin Valjakko Cup -sarjakilpailusäännöt lähetettäväksi välittömästi 
SRL:lle hyväksyttäväksi. 

 
5.2. Fei driving sääntömuutos /-korjaus.  

Päätettiin ehdottaa korjausta FEI Driving & Para Driving sääntöön ”Article 968 
Classification. 1. Conversion of time to penalties”.  Ehdotus liitteenä ja Tuire 
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lähettää sen SRL:n sääntövaliokuntaan päätettäväksi ja edelleen lähetettäväksi 
rules@fei.org sähköpostiin. Todettakoon, että kansallisissa 2021 KSIX:ssä 968§ 
on oikein. 

 
5.3. KSIX 2022 

Karin ehdotuksesta turvakypärää koskevista KSIX:n teksteistä poistetaan teksti 
”EU-standardi”. Perusteluna on, että KSI 2022 sääntöihin on ehdotettu 
muutettavaksi jo vanhentuneenkin EU-standardin tilalle määrittelyksi FEI-
standardi kansainvälisten sääntöjen mukaisesti. Tällöin lajisäännöissä ei enää 
tarvitse mainita standardia ollenkaan.  

Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus ja se käsitellään sääntövaliokunnassa. 

5.4 Kvaalit 

Kaudella 2021 Shetlanninponeilla ja Gotlannin russponeilla hyväksytään 
rotumestaruuteen kvaaliksi hyväksytty Helppo-B tason tulos vähintään 
seurakilpailun koulukokeessa (2.3p -ohjelma) sekä tarkkuudessa (+30cm). 

5.5 SM -kouluohjelmat ja SM-kilpailun tpj 

4:ssä SM kategoriassa kouluohjelmat ovat 

Hevosyksiköt FEI CAI2*HP1 (new) 
Poniyksiköt FEI 3*B HP1 (”väistöohjelma”) 
Hevosparit FEI 3*B HP2 
Poniparit FEI 3*B HP2 
SM- kilpailun tpj päätetään seuraavassa kokouksessa. 

5.6. PM-kilpailu Tanskassa 

PM-organisaario on pyytänyt toimihenkilöksi tuomarin lisäksi stewardia 
Suomesta. Sovittiin, että Tuire kysyy sähköpostitse FEI-stewardilisenssin 
omaavilta halukkuutta. 

5.7. Valjakkokouluohjelmat 2021 kilpailussa 

KSIX Liite 17:ssä on kirjattuna eri tasojen kilpailuissa/luokissa tarjottavat 
kouluohjelmat. 

Fei on määritellyt ohjelmien käytön seuraavasti:  

CAI2*H1 -kilpailussa yksikköhevos- tai -poniluokassa ajetaan FEI CAI2*HP1 
(new)  

Nk. väistöohjelma FEI3*B HP1 ei ole CAI2*H1 kilpailussa enää käytössä, mutta 
Poni- MM:ssä Ranskassa ajetaan vielä FEI 3*B H1 (väistöohjelma) poniyksikkö 
luokissa. 

CAI3*H1 -kilpailussa ajetaan ohjelmaa FEI CAI3*HP1 (new)  

Sekä hevos- että poniparien ohjelma CAI2*H2 ja CAI3*H2 kilpailussa on FEI 
Test 3*B H2. 

Tämän johdosta päätettiin, että vaikeassa hevosyksikköluokassa ajetaan FEI 
CAI2*HP1 (new) - ohjelma, poniyksikköluokassa ajetaan FEI 3*B HP1 
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(”väistöohjelma”), mutta sen lisäksi koulukoepäivänä annetaan mahdollisuus 
ajaa ylimääräisenä FEI CAI3*HP1 (new) -ohjelma. 

5.8. Kilpailupalkinnot  

Muistutuksena todetaan, että sijoitukset /palkinnot kilpailuissa jaetaan KSI /25. 
mukaisesti ja sijoitukset kirjataan KIPA:aan tuloksiin. 

Kilpailujärjestäjä tai esimerkiksi rotuyhdistys voi palkita halutessaan osallistujia 
muutenkin, mutta näitä sijoituksia ei kirjata tuloksiin. 

Jenniina kertoi, että Suomen Welsh-poni ja Cob yhdistys on ilmoittanut 
halukkuudestaan kannustaa valjakkoajossa mukana olevia rodun edustajia ja 
jakaa palkinnon jokaisessa luokassa parhaiten sijoittuneelle rodun edustajalle. 
Asia tarkentuu seuraavaan kokoukseen mennessä. 

6. Valmennus  

Toteutuneet valmennukset 

MJ/B-rengas: 1pv 30.1.2021 urheilijoita 5 / hevosia 7. Valmentajana Ben 
Simonsén. 

MJ/A-rengas: 1pv 31.1.2021 urheilijoita 7 / hevosia 8. Valmentajana Håkan 
Wahlman. 

Tulevat valmennukset löytyvät KIPA:sta, järjestetään Kärppälän ratsutilalla 
Sastamalassa 

7. Koulutukset 
Aikataulu kevään koulutuksiin pitää vahvistaa nopeasti: lisenssitoimihenkilöiden 
koulutus ja sääntökoulutus. Koulutukset pidetään etänä. 

Muista koulutuksista aikataulu/suunnitelmat käsitellään seuraavassa 
kokouksessa, live-koulutusten haasteena on edelleen pandemiatilanteen 
rajoitukset. 

Keskusteltiin myös siitä, että toimihenkilö-, kilpailujärjestäjäkoulutuksia 
/harjoitteluja voi järjestää kilpailujen yhteydessä. Aiheeseen palataan 
seuraavassa kokouksessa. 

8. HUJO:n terveiset 
Kuultiin Jouni Heikinheimon terveiset HUJOn kokouksesta 27.1.2021. 
Kokouspöytäkirja tallentuu: https://www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/huippu-
urheilun-johtoryhma-hujo/ 

9. Strategia / budjetti 

Siirretään seuraavaan kokoukseen. 

10. Kalusto 
Todettiin, että kaluston kuljettamiseen hankittu kuomullinen peräkärry on SRL:n 
omaisuutta ja se myös rekisteröidään SRL:n nimiin. 

11. Tapahtumat / Lajin markkinointi 
Kokouksen 1_2021 tilanteeseen ei muutosta Tampereen hevosmessujen 
suhteen. Lajin ruohonjuuritason harrastajien määrä vaikuttaa kasvavan. Hippos 
on tehnyt juttua, starttikurssit Urjalassa olleet suosittuja. 
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12. Muut asiat 
SRL:n toimintakertomukseen päivitetään valjakkoajon asiat 10.3.2021 
mennessä. Virpi ja Tuire hoitavat. 

SRL:n Pohjanmaan alueelle on hankittu valjakkokartiot, palloja ja kartioiden 
ympärille numerolaput, mutta tarkkuuskokeen kalustoa saa alueen mukaan 
käyttää vain kilpailussa. Pohjanmaalla on ollut ainoastaan yksi valjakkokilpailu, 
Tove esitti toiveen, että tarkkuuskalustoa saisi käyttää myös valmennuksissa. 
Kari lupasi hoitaa asiaa. 

13. Seuraava kokous 
Teamsilla etänä 10.3.3021 klo 19 alkaen 

 
14. Kokouksen päättäminen 

  
Kokous päättyi klo 20:00. 
 
  
 
 

Tuire Suvanto    Virpi Tunninen 
puheenjohtaja    sihteeri 


