
VALJAKKO  PÖYTÄKIRJA 2/2022 

Valjakkoajokomitean kokous  

 

Aika  ke 23.2.2022 klo 19:00 
Paikka  Teams -etäyhteydellä  
Läsnä  Tuire Suvanto, Virpi Tunninen, Taitu Tammelin, Katriina Tenhunen, Tove Söderholm, Hannu 

Kalalahti, Jenniina Sillanaukee (klo 19.44 alkaen, kohta 7 käsittelyssä) 
Poissa Ben Simonsen, Salla Varenti  
 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19:07 

 
2. Edellisen kokouksen muistio 
 Hyväksyttiin kokouksen 1_2022 pöytäkirja 

3. SRL:n ajankohtaiset asiat 

SRL:n järjestämä lajikomiteoiden jäsentapaaminen Teams-etäyhteydellä järjestettiin 27.1. klo 18 
alkaen. Tuire, Jenniina, Taitu ja Virpi osallistuivat. Jäsentapaamisessa otettiin komitean toimesta 
esille SRL:n Teamsin käyttöoikeudet siten, että komitealla olisi käytettävissä esitysoikeudet. 
Teamsin käyttö edesauttaisi myös komitean dokumentaation tallentamista yhteen paikkaan. Asiaa 
selvitetään SRL:n taholla. 

4. Erovuoroiset komitean jäsenet 

Päivitetyn Hyvä Hallintotapa -ohjeistuksen myötä lajikomitean jäsenen toimikausi on kaksi vuotta 
(ennen yksi vuosi) siten, että kunkin jäsenen toimikausi kestää kaksi vuotta ja lajikomiteoiden 
jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Tämän jälkeen menee automaattisesti niin, että puolet 
ovat erovuorossa vuosittain. Vuosi 2022 on siirtymäkausi ja komitean jäsenten tulee sopia 
keskenään kenellä on nyt ensin vuoden jakso ja kenellä kahden vuoden jakso. Tarvittaessa voidaan 
myös arpoa erovuoroiset. Päätettiin arpoa erovuoroiset jäsenet (pj ja sihteeri arpovat). Arvonnan 
tuloksena erovuoroisia jäseniä ovat vuonna 2022 Hannu, Katriina, Tove ja Virpi. 

5. Budjetti, toimintakertomus 2021 ja vuosikello 2022-2023  

Päätettiin, että komitean vastuuhenkilöt päivittävät oman osuutensa vuosikellosta (eli käytännössä 
toimintasuunnitelmasta) puheenjohtajalle viikonloppuun mennessä. 

Toimintakertomus 2021 sekä tiivistelmä on laadittu, tiivistelmä on toimitettu Minttu Kuusistolle 
24.1.2022. 

Puheenjohtaja esitteli alustavan budjettiehdotuksen vuodelle 2023. Päätettiin että budjettia 
tarkastellaan seuraavassa kokouksessa (vastuuhenkilöt laativat omalta osaltaan kahden viikon 
kuluessa ja toimittavat Tuirelle ja Hannulle). 
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6. Kilpailukalenteri 2022 

Kuultiin tilannekatsaus kauden kilpailuista. Kaikki kauden kilpailut on vahvistettu, Riihimäen 
kilpailut ovat 29.5 ja 10.7.2022. Kilpailut tallennettava ensi tilassa KIPA:aan.  (Kun tässä vaiheessa 
vuotta pitää olla jo KIPAssa näkyvissä kauden kilpailut! 

7. SM-kisat ja SM-kisaviikko 2022 

Kuultiin tilannekatsaus SM-kilpailujen järjestelyistä. Seuraava kokous on 24.2. (Tuire osallistuu). 
Valjakkoajon lajikuvaus - tiivistelmä yleisöä varten (Tekstien ja kuvien tulisi olla 
markkinointipäälliköllä viimeistään maanantaina 28.2. ja ne julkaistaan SM-viikon nettisivuilla 
maaliskuussa (Hannu ja Taitu toimittavat tarvittavaa kuvamateriaalia). 

Tarvekartoitus tehtävä asap - palaveri pidetty SJ-Tallin kanssa. 

Tulospalvelu SM-tarkkuuden osalta Ylen verkkoon on vaiheessa edelleen, Sanna Järvelä hoitaa 
asiaa, on vielä avoinna. 

8. HUJO-terveiset Jounilta 

Jouni Heikinheimo on lähettänyt HUJO-terveiset. Viime kokouksessa päätetyt arvokilpailujen 
valintakriteerit on toimitettu ajoissa Jutta Koivulalle. 

9. Valmennustilannekatsaus 

Kuultiin tilannekatsaus liittovalmennuksesta. Teamsissa järjestetty kuivaleiri (sis Kati Tuomolan 
hammasluento) oli erittäin onnistunut. 

10. Koulutustilanne 
 

Kuultiin tilannekatsaus koulutustilanteesta. Keskusteltiin myös, että vuoden 2023 
koulutussuunnitelman tekeminen, ml. budjetointi, aloitettava 

11. Valmennushakutyöryhmä 
Yksi palaveri pidetty (Hannu, Ben ja Tuire). Jenniina valittiin viime kokouksessa ryhmään mutta 
sovittiin että Jenniinan tilalle tulee Katriina.  Hakulomakkeen päivitys tarkemmalle tasolle ja 
paremmin lajia palvelevaksi on meneillään. 

 

12. Fei-sääntömuutokset  

Valjakkokomitea tekee FEI:lle ehdotuksen, jonka mukaisesti koulu- ja tarkkuuskoe ajetaan samoilla 
vaunuilla. Tuire hoitaa ehdotuksen perille prosessin mukaisesti. 

13. Muut asiat 

Aluepäivät 25.3 Imatran Valtionhotellissa. Keskusteltiin lajin esittelystä aluepäivillä joko paikan 
päällä tai etäyhteyden välityksellä. 
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14. Seuraavat kokoukset 

Seuraavat kokoukset järjestetään 23.3.2022 ja 20.4.2022 klo 19 alkaen. 

15. Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 20.30 
 
 
 
 
Tuire Suvanto    Virpi Tunninen 
puheenjohtaja    sihteeri 

 

 


