
VALJAKKO  PÖYTÄKIRJA 5/2021

Valjakkoajokomitean kokous  
Aika  ke 9.6.2021 klo 19:03 
Paikka  Teams -etäyhteydellä  
Läsnä  Jenniina Sillanaukee (Jenniina), Leena Vähä-Erkkilä (Leena), Tuire Suvanto 

(Tuire), Virpi Tunninen (Virpi), Kari Kallonen (Kari), Ben Simonsén (Ben), 
Hannu Kalalahti (Hannu), Tove Söderholm (Tove) klo 19.44 alkaen. 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19:03. 

2. Edellisen kokouksen muistio 
  Hyväksyttiin kokouksen 4_2021 pöytäkirja 

3. SRL:n ajankohtaiset kuulumiset 
 Kuultiin SRL:n tilannekatsaus vastuullisuusohjelman etenemisestä. 
4. Kilpailut 2021  
4.1  Tilannekatsaus kotimaan kilpailuista. Seuraavat kilpailut Keilakunkku 

Urjalassa 13.6 ja SJ-tallin kilpailu xx.xx.xx 
 Palautteet seurakilpailuista ja alue/kansallisista 4.-6.6.2021 kilpailuista. 

• Tullut ehdotus: helpot luokat ajettaisiin aamulla kahdella radalla / 
kahdella tuomarilla. Tällöin päivään saataisiin taukoja, joka 
mahdollistaa pienen levon luokkien välillä ja tuomarin keskittymisen 
seuraavaan luokkaan. Lisäksi huomioitava ruokailu ja virvokkeet päivän 
aikana. 

• Positiivista palautetta tullut katsojilta. 
• Toimihenkilöiden määrään kiinnitettävä huomiota. 
• Ratamestareista tarve. Suunnitellaan, miten saadaan lisää henkilöitä 

koulutuksiin / miten koulutusta järjestetään. 
• Kilpailijoiden WhatsApp -ryhmä oli koettu toimivaksi 
• Tarkkuusradan avaaminen jo perjantaina koettiin erittäin hyväksi 
• Ypäjän kuulutuksista annettiin erinomaista palautetta 

4.2  PM- ja KV-kilpailut. Kuultiin tilannekatsaus PM-kilpailujen tilanteesta. Tilanne 
koronasäädösten suhteen vielä avoin. Tällä hetkellä lähdössä 13 valjakkoa. 
Kuultiin myös tilannekatsaus muiden KV-kilpailujen osalta. 

5. Säännöt 2022 
5.1 1.8.2021 mennessä sääntömuutosesitykset sääntövaliokuntaan (KSI), FEI:n 

sääntöehdotukset tulevat kommenteille heinäkuussa, kommentit lokakuuhun 
mennessä. Tulossa muutoksia mm. pistelaskuun. 

5.2  Kuultiin tilannekatsaus 24.5 pidetystä eettiset säännöt -palaverista (Teams) 
6. Valmennukset 
6.1  Mahdollisesti tullaan pitämään viimeistelyleiri ennen PM-kilpailuja. 
7. Koulutukset 
7.1  Tilannekatsaus. Uusia estetuomareita koulutettu ja toimineet Ypäjällä. 
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7.2  Tulossa olevat koulutukset. Valjakkokoulutuomarikokelas on ilmoittautunut ja 
koulutus aloitetaan, asiasta sovittu Kati Honkasen kanssa. 
Ratamestarikoulutukseen yksi kiinnostunut kandidaatti. 

 Toimihenkilötietopankki (myös ei-lisenssitehtävät), jota kautta myös 
kiinnostuneet pääsisivät mukaan. Kutsutaan kiinnostuneita mukaan 
toimihenkilötoimintaan. 

8. Lajikomiteoiden Koordinointikokous 
Kuultiin tilannekatsaus lajikomiteoiden koordinointikokouksesta 25.5. 

9. Muut asiat 

 Keskusteltiin kilpailuissa ajettavista ohjelmista (ponit) 

 Kuultiin tilannekatsaus kalustosta ja peräkärrystä 

10. Seuraava kokous 
Teamsilla etänä 28.7.2021 klo 19 alkaen 

11. Kokouksen päättäminen 
  

Kokous päättyi klo 20:40 

  

Tuire Suvanto    Virpi Tunninen 
puheenjohtaja    sihteeri 


