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Klo 12.00 alkaen, valjakot paikalle klo 10.00

Hevoskynnön SM-kisojen yhteydessä Vuojoen
kartanolla Eurajoella järjestetään perinneajokavalkadi.
(www.hevoskyntokisat.suntuubi.com)
Kavalkadiin voi osallistua millä tahansa turvallisella
hevosvetoisella kulkuneuvolla. Tapahtuman idea on,
että hevosajopeli ja kuskin vaatetus ovat samalta
aikakaudelta. Osallistua voi juhlavaunuilla ja -puvussa
tai heinäkuormalla ja pussihousuissa tai vaikka
kylvökoneella.
Ajopelin tulee kuitenkin olla turvallinen ja vähintään noin 50 vuoden ikäinen. Uudemmat vanhan
tyyliset ajopelit sallitaan. Ponien vaunuilla tai kieseillä
ei ole ikärajoitetta. Ennen radalle pääsyä tarkastetaan
valjaiden ja ajopelin turvallisuus. Paalinaruilla ja ilmastointiteipeillä korjatut varusteet eivät saa lähtölupaa.
Tapahtuma on samalla leikkimielinen
kilpailu ja poikkeaa seuran muista perinneajoista siten, että kavalkadissa ei ole tehtäviä
ja vain yleisö äänestää voittajan.
Ajettava rata on pääosin kartanon sorapohjaista
tietä. Osallistujat lasketaan radalle yksitellen
turvavälein. Huomioikaa, että tapahtumassa voi olla
paljon yleisöä eli hevosella pitää olla kokemusta
suuremmista yleisömääristä. Osallistuvalla valjakolla
pitää olla voimassa oleva vastuuvakuutus. Hevosille
on varattu oma suljettu alueensa mihin yleisöllä ei
ole pääsyä ja missä valjastuksen voi tehdä turvallisesti.
Toivomme, että myös yleisö pukeutuu vanhoihin
asuihin.
Lisätietoja: Heikki Heiskanen,
heikki.up.heiskanen@outlook.com

Ilmoittautumiset: viimeistään 15.8.2018 mennessä.
Sähköpostilla osoitteeseen
heikki.up.heiskanen@outlook.com
Osanottomaksu: Vaunuhistoriallisen seuran
ulkopuoliselta valjakolta peritään 30 euron
osanottomaksu. Seuraan kuuluvaan valjakon
osallistuminen on ilmaista. Seuraan kuuluvaksi
valjakoksi lasketaan valjakko, jossa ainakin yksi valjakon
jäsenistä on seuran jäsen. Osanottomaksu tulee olla
maksettu ennen lähtöä, mutta maksetaan vasta, kun
seuralta tulee ilmoittaumisen vahvistus.
Tarkemmat ohjeet: Ilmoittautumisen vahvistuksen
mukana tulee tarkemmat ohjeet. Osanottajia
pyydetään mm. näissä ohjeissa jättämään lyhyen
kirjallisen tarinan siitä mitä valjakko esittää. Tarina
voi olla täysin fiktiivinen, mutta tulee jotenkin liittyä
esitettävään aikakauteen ja valjakkoon. Kuuluttaja
lukee kunkin valjakon tarinan, kun valjakko esittäytyy
yleisölle.
Tapahtumapaikan osoite: Vuojoen kartano,
(www.vuojoki.fi) Kartanontie 28, 27100 Eurajoki
Palvelut: alueella on buffetti.
Sydämellisesti tervetuloa!
Järjestäjät: Eurajoen kotiseutuyhdistys ry, Eurajoen kunnan
kulttuuritoimi ja Vuojoen kartano.
Yhteistyökumppani: Suomen Vaunuhistoriallinen Seura ry.

