
VALJAKKO  PÖYTÄKIRJA 9/2021 

Valjakkoajokomitean kokous  
 
Aika  ke 21.12.2021 klo 19:00 
Paikka  Teams -etäyhteydellä  
Läsnä  Leena Vähä-Erkkilä, Tuire Suvanto, Virpi Tunninen, Taitu Tammelin, Kari 

Kallonen, Tove Söderholm, Hannu Kalalahti, Jenniina Sillanaukee, Ben 
Simonsen 

 
 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19:00 
 
2. Edellisen kokouksen muistio 
  Hyväksyttiin kokouksen 8_2021 pöytäkirja 
 
3. SRL:n ajankohtaiset asiat 

Kuultiin SRL:n tilannekatsaus, mm. strategiasta, kestävästä kehityksestä ja 
jäsentilanteesta. Komiteoille on lähetetty päivitetty Hyvä Hallintotapa -ohje 
lausuntokierrokselle. Palautteet lähetettävä 4.1.2022 mennessä. SRL:n 
hallituksen on tarkoitus hyväksyä HHT ensimmäisessä kokouksessaan ensi 
vuonna. Kari otti esille vielä sääntöihin liittyvän asian: on hyvä mainita 
esimerkiksi sääntöjen alussa, että rangastus- tai ristiriitatilanteiden 
ratkomisessa nojaudutaan alkuperäiseen englanninkieliseen sääntökohtaan 
mikäli kansallisissa säännöissä on käytössä FEI-sääntöjen ”suora” käännös. 

4. Säännöt KSIX 2022 

Päätettiin valjakkoajon säännöistä (Liite 8 Valjakkoajon Suomen 
mestaruuskilpailujen säännöt) seuraavasti: 

 
3.1 Voidakseen osallistua SM-kilpailuun ajurilla ja hevosella pitää olla 913 § mukainen 
kilpailukelpoisuus luokan edellyttämälle tasolle. Tämän lisäksi on ajurin ja hevosen pitänyt 
osallistua edellisen 24 kuukauden aikana vähintään joko yhteen vaikeaan luokkaan ja saada 
hyväksytty tulos kokonaiskilpailusta tai kahteen vaativaan luokkaan ja saada hyväksytty 
tulos kokonaiskilpailusta. Kilpailun tulee sisältää kaikki kolme osakoetta. Vaaditut tulokset 
tulee olla suoritettu ennen ilmoittautumisajan päättymistä.  

3.2 Voidakseen osallistua juniori- ja nuortenU25 ajurien SM-luokkaan ajurilla ja hevosella 
pitää olla 913 § mukainen kilpailukelpoisuus luokan edellyttämälle tasolle. Tämän lisäksi 
ajurilla on oltava edellisen 24 kuukauden aikana vähintään yksi hyväksytty suoritus 
valjakkoajossa kokonaiskilpailusta vähintään helppo A-luokasta. Vaaditut tulokset tulee olla 
suoritettu ennen ilmoittautumisajan päättymistä.  

3.3 Tämä kohta voidaan jättää pois, koska toteutuu automaattisesti kohdan 3.2 mukana. 

3.4 Parivaljakossa 3.1 § mukainen kilpailutulos vaaditaan yhdeltä hevoselta. 

 

Päätettiin valjakkoajon säännöistä (Liite 9 Aluemestaruus) seuraavasti: 
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●Avoin valjakoille, joilla on 913 § mukainen kilpailuoikeus luokan edellyttämälle tasolle ja 
jotka eivät kuluvalla tai edellisellä kaudella ole osallistuneet Suomessa valjakkoajon 
kansalliseen luokkaan. 

●Parivaljakossa kilpailutulos vaaditaan yhdeltä hevoselta. 

 
Päätettiin että FEI:n liite 2022 Driving Guidelines on use of Tack, Equipment and 
Dress otetaan sellaisenaan käyttöön 

 

4. Kilpailukalenterin päivitys 

 
Kuultiin kilpailukalenterin päivitystilanne (liite). Tove hoitaa ja tavoitteena on 
saada kilpailupäivät KIPA:aan mahdollisimman nopeasti. Kolmen osakokeen 
kilpailuissa on aina alue- ja kansallisialuokkia.  

 

5. Koulutuskalenterin päivitys 
Kuultiin tilannekatsaus ensi vuoden koulutussuunnitelmista. Suunnitellaan 
tulevat koulutukset siten, että ajankohdat eivät osu päällekkäin valmennusten 
kanssa. Virpi on yhteydessä kouluttajiin ja sopii koulutusajankohdista. 

 

6. Valmennusasiat 2022 

Kuultiin tilannekatsaus MJ-valmennuksesta. A-rengas on lyöty lukkoon ja 
varapaikkajärjestelmä olemassa. B-renkaaseen hakeneita on 10 kpl, ja kaikki 
hakeneet ovat olleet läsnä toisessa katsastuksessa. B-renkaan valinnat 
ilmoitetaan joulun jälkeen. Tavoitteena vielä selkeyttää renkaan sisällä olevia 
valmennus/ryhmänimikkeitä jotka auttavat hahmottamaan valjakon tasoa. 

 Kuultiin tilannekatsaus liittovalmennuksista. Tuotiin esille tyytymättömyys 
liittovalmennuksen hintoihin. Osallistujat haluavat tietää mitä 
valmennusmaksuun kuuluu ja mitä liittovalmennus sisältää varsinaisten 
ajotuntien lisäksi. Todettiin että liittovalmennuspäiviä on runsaasti. 

 

7. MJ-valmennusvalintoja koskeva kirje valjakkokomitealle 

Käsiteltiin Tuula Leskisen 28.11.2021 komitealle lähettämä kirje. Todetaan 
selvyyden vuoksi seuraavaa; Nykyinen toimintamalli perustuu 
Valmennuskeskuksen(https://www.hevosopisto.fi/valmennuskeskus) ohjeisiin 
ja Suomen Ratsastajainliitto ry:n päätöksiin  

(https://www.hevosopisto.fi/valmennuskeskus/maajoukkue-ja-aluevalmennus-
2/) 

 

Valintakriteerit ovat mainittu http://www.valjakko.net/2022/valmennusrenkaat 
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Maajoukkuevalmentajat valitsevat osan valjakoista renkaaseensa suoraan 
vuoden 2021 kilpailumenestyksen sekä ajurin motivaation ja 
kehitystavoitteiden perusteella. Osa valitaan katsastusleirin kautta. 
Liittovalmennukseen valmentajat valitsevat osan ajureista suoraan tulosten 
perusteella ja osan motivaation ja kehitystavoitteiden perusteella. 
Liittovalmennuksiin voi ilmoittautua katsastamaan myös valmennuskauden 
aikana.  

 Totesimme, että hakulomake valmennusrenkaisiin, valmennusrenkaiden 
koostumus ja edelleen valintaperusteet on syytä kirjata valjakkoajourheilun 
osalta selkeämmiksi ja tarkoituksenmukaisemmaksi seuraavaan hakuun 
mennessä. 

 Valmennushaun ja valintamenettelyn selkeyttämiseksi päätimme perustaa 
työryhmän, jonka tehtävänä on hyvissä ajoin ennen seuraavaa valintakierrosta 
laatia ehdotus valmennushaku- ja päätösprosessista. Työryhmään valittiin 
Hannu Kalalahti, Tuire Suvanto, Ben Simonsen ja Jenniina Sillanaukee. 

 Erikseen komitea tähdentää, että mitään hevosia ei suljeta 
valmennusrenkaista tai edustustehtävistä pois hevosen rodun perusteella.  

 Tuula Leskiselle lähetetään vastaus henkilökohtaisesti. 

 

8. Muut asiat 
Keskusteltiin valjakkoristeilystä ja suunnitellaan erilaisia vaihtoehtoja 
pandemiatilannetta seuraten. Taitu on tehnyt fb- kyselyn: on tullut paljon 
mielenkiintoisia vaihtoehtoja ja hyviä ehdotuksia. Päivämäärää ei vielä voitu 
ikävä kyllä lyödä lukkoon. 

10. Muut asiat  

 Ei ollut muita asioita. 

12. Seuraava kokous 
Säännöt lähetetään kommentoitavaksi sähköpostitse. Seuraava kokous  

 uudella kokoonpanolla on tammikuussa, päivämäärä vielä avoin. 
 
13. Kokouksen päättäminen 

  
Kokous päättyi klo 20:25 

 
  
 
 

Tuire Suvanto    Virpi Tunninen 
puheenjohtaja    sihteeri 
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Liite 1. Kilpailukalenteri 2022 (tilanne 12/2021) 
 
 
Maaliskuu 
24-27.3 Exloo / Hollanti 
 
Huhtikuu 
3.4. Urjala, seura  UrHu Keilakunkku I 
14-17.4 Kronenberg / Hollanti 
24.4 Loimaa, seura  Combi 
 
Toukokuu 
27.4-1.5 Tanska 
7.5 Urjala, seura  UrHu Keilakunkku II  
14-15.5 Ypäjä   Työn alla. Talkootyöllä. 
21-22.5 Wahlrooska, harjoitus Korsholms Koulu/tarkkuus/maraton 
 
Kesäkuu 
2-5.6 Vecsés / Unkari 
3-6.6 St. Margarethen / Itävalta  
3-4.6 Pärnu / Eesti 
15-19.6 Altenfelden / Itävalta 
18.6 Åminne areena, seura Wiuhu Tarkkuskisat  
(19.6 Wiurilassa, seura Vaunuhistori. Perinneajot) 
 
   
Heinäkuu 
1-3-7 Salo, kansallinen, alue SJ talli  
9 tai 10 Riihimäki, seura RiRa Koulu/tarkkuus 
14-17.7 Oirschot / Hollanti   
16.7  Urjala, seura  UrHu Keilakunkku III 
17.7 Urjala, seura  UrHu Combi tarkkuus+maraton 
29-31.7 Savijärvi, kansallinen,alue Hus R  tai elokuu 5-7.8 
 
Elokuu 
11-14.8 Drebkau / Saksa 
21.8 Loimaa/seura   Koulu+combi  
26-28.8 Ypäjä, kansallinen, alue  3 päivää  
  
 
Syyskuu 
15-18.9 Le Pin au Haras / Ranska 
 
 
 
 


