
HUJO, kokous 2/2018, muistio 6.4.2018 klo 09.30 SRL Väentupa 
  
Läsnä: Linna (2/2) Stellberg (2/2), Koivula (2/2), Luhtala (2/2), Forsten (2/2), Ylänne (2/2), Simonsen (1/2), 
Poissa:  - 
  

1. Avaus. PJ avasi kokouksen 09.30 
  

2. Ed kokouksen pk. Hyväksyttiin 
  

3. Budjetti 2018. Ei muutoksia.Säästötarve esitys voi tulla hallitukselta kauden aikana 
  

4. Toimintasuunnitelma, kärkihankkeet 
• Strategian työstäminen, tilanne työryhmä Forsten, Linna, Ylänne.  

o Työ jatkuu, pari sähköpostia asiasta vaihdettu 
o Kukin laji valmistelee oman laji strategian yleissuunnitelman alle siten, että 

kukin HUJOn jäsen luo oman lajinsa asiantuntijaverkoston, jonka avulla 
kartoittaa lajin kehityskohteiden tarpeet.  

• HUJO:n näkökanta ja mahdolliset toimenpiteet laji-imagon osalta  
o keskusteltiin lajin urheilupuolen näkyvyydestä  

• HUJO:n näkökanta ja mahdolliset toimenpiteet Hevosopiston ja SRL:n ”kilpalinja”-
yhteishankeen osalta  

o keskusteltiin SRL:n urheilutavoitteista ja YHO:n valmennuskeskuksen 
roolista tavoitteiden toteutuksessa. Forsten jatkaa yhteistyöneuvotteluita 
VAKE:n kanssa tavoitteiden konkretisoimiseksi. HUJO käytettävissä 
kehitystoimenpiteitä suunniteltaessa 

  
5. Arvokilpailuprojektit 

• MM Tryon, tilanne raportti.  
o Käytiin läpi urheilijatilanne ja keskusteltiin valintaperiaatteista. 

Valintaperusteet vahvistettu, mutta valinnat käydään läpi yksilökohtaisesti 
myös mm. tulevat arvokilpailutavoitteet huomioiden. Käytännön infoa 
järjestäjältä tulee lähes päivittäin. 4.4.2018 testikisaan ja Chef d´Mission 
palaveriin ei osallistuttu. 

• Arvokilpailuiden valintapäivät / HUJO kokousaikataulu  
o käytiin läpi 2018 MM, EM, NC, PM kilpailupäivämäärät (liitteenä). Valinnat / 

valintaesitys hallitukselle pääsääntöisesti sähköpostikokouksena. HUJO:n 
valinnan vahvistaa ko lajin HUJO:n edustaja, PJ ja Urheilujohtaja – muille 
tiedoksi. 

  
6. Lajiraportit 

• este: NBCH- sen., CSIO Drammen ja Uggerhalne. Ratsastajakartoitus / joukkueen 
kokoaminen – Luhtala vastaa  

o Joukkueenjohtaja: Forsten. Luhtala mukaan jompaankumpaan NC kisaan. 
NBCH jojo nimetään ratsastajista 

• Esteratsastuksen A-valmentaja – tilanne.  
o Forsten ottaa yhteyttä valmentajaehdokkaaseen ja mahdolliset 

toimenpiteet saadun palautteen perusteella 
• koulu: NBCH, CDIO Uggerhalne.  

o Stellberg lähettää tiedon NBCH ja CDIO ratsastajaehdokkaille ja sopii 
valmentajan kanssa valintaprosessista. Joukkueenjohtaja NBCH Tanja 
Takkula, Uggerhalne Stellberg (vahvistamatta)  



o TDF valmentajatilanne avoinna, sopimusta ei ole saatu aikaan kysyttyjen 
valmentajaehdokkaiden kanssa 

o TDF johtoryhmän kokous 25.4. jossa päätetään TDF toiminnan linjauksista 
jatkossa 

• kenttä: Tokio projekti tilanneraportti.  
o Kuultiin Koivulan tilanneraportti projektin etenemisestä ja urheilijoiden 

tilanteesta. Projektivetäjä Lizzel Winter ottanut projektin vetämisen hyvin 
haltuun 

  
7. Valmennusasiat 

• Yhteistyöpalaveri HUJO / VAKE.  
o Kutsutaan VAKE:n edustaja jatkossa HUJO:n kokouksiin yhteistyön 

tiivistämiseksi ja selvitetään VAKE:n urheilutoiminnan ohjausryhmän 
tilanne. Forsten hoitaa. 

• SRL:n aluevalmennus  
o Todettiin, että aluevalmennuksen toteutus tulee arvioida osana SRL:n 

valmennuskokonaisuutta eri lajeissa. Saadun palautteen perusteella ei 
kaikilta osin vastaa nykyistä tarvetta. Ylänne valmistelee toimintamallia 
jatkossa (Forsten ja Valmennuskeskus mukana). Alueiden rooli ja näkemys 
tulee huomioida uudistusta suunniteltaessa. 

  
8. Muut asiat 

• Lajien palautteet SRL kilpailujärjestelmän arviointiin.  
o Kenttä-, koulu-, vammaisratsastus puoltaa paluuta 3-tasoiseen 

järjestelmään. Muilta lajeilta ei vielä kannanottoa 
• Pienet lajit:  

o Ongelmana lähinnä kilpailujen vähyys ja puutteet kilpailuolosuhteissa, 
joihin vaikea panostaa, kun lähtijämäärät melko pieniä. Toivotaan, että lajit 
tuovat esiin kehitysehdotuksia nykyistä enemmän myös HUJO:n tietoon 

• HUJO kokoukset  
o todettiin, että asioiden käsittelyn tehostamiseksi:  

▪ lisätään sähköpostikokousten määrää  
▪ otetaan HUJOn kokouksiin lajikohtaiset ”teemat” – 

seuraava kokous = kouluratsastus 
▪ lajivastaavat luovat asiantuntijaverkoston, joka valmistelee 

valmiimmat esitykset HUJO:lle ja hallitukselle ja että 
HUJO:n jäsenet ovat tiiviimmässä yhteydessä lajinsa 
vastuuhenkilöön SRL:n hallituksessa 

  
9. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

• PJ päätti kokouksen 12.15 
• Seuraava kokous 9.5.2018 klo 09.30 SRL väentupa 

  
  
  
  
 


