
 
HUJO asialista 9.5.2016 klo 13.00 
Läsnä: Nyman, Gordin, Vertainen, Airaksinen, Svanborg, Ylänne + kutsutut mj valmentahjat 
 

1. Avaus 
- PJ avasi 13.10 

 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
- hyväksyttiin. Keskusteltiin yleensä muistion informatiivisyydestä ja laajuudesta. Päätettiin, että 

avainkohtia avataan laajemmin tarvittaessa ja että muistiot julkaistaan netissä (osa jäänyt 
julkaisematta). 
 

3. MJ valmentajien tilanneraportti (arvokilpailut / valmennus, toiveet 2017) 
Bergh, koulu sen: Uusia GP hevosia. Taso noussut, mutta huiput puuttuu. Faurie valmennus 2 x kk 
(=n 20 ratsukkoa. Lisäksi Bergh kehitysryhmä ja nuoret hevoset. Senioreiden h koht valmentajat = 
lähinnä toistensa valmentajina. 
Bergh, para: ”kilpailullisuutta” nostettava. Nyt ei kaikilla riittävän tavoitteellista toimintaa. Uusia 
ratsukoita, PM valmius n 8:lla. Rio avustajan saaminen ongelma. 
Kalliokoski koulu po + lapset: Poneista siirtynyt junioreihin 5. Uusia tullut, mutta kokemusta 
puuttuu. EM joukkue EHKÄ mahdollinen. Nyt haetaan ratsukoita 3 -4 vuotta ennen viimeistä 
ponivuotta. H koht valmentajat hyvin toiminnassa mukana 
Björs koulu J, N, U25: Nuorten taso hyvä (n 3 rats yli 70%), Junioreissa paljon poneista siirtyneitä – 
kokemusta puuttuu. Nuorten EM joukkue tavoitteena 
Backlund, este J/N/U25: Hyvä sitoutumisaste, MJ leireille ruuhkaa. Keväälle ja kesälle tarvitaan 
organisoituja MJ tapaamisia. Max 2 -4 EM ehdokasta / ikäryhmä, mutta ei yhtään joukkuetta EM 
tasolla. Organisoidumpi scouttaus järjestelmä. 
Ehrnrooth, este po, lapset: Taso parantunut ja positiivisempi kuin alkutalven ennuste. Suomen 
ponikisat ei anna kv valmiutta riittävästi. Pikkuponien taso ok PM ajatellen, isot ponit 
ongelmallisempi. Lapset –saataneen PM joukkue. 
Herd, kenttä: ei paikalla 
 

4. MJ ja aluevalmennettavien kyselyn yhteenveto (Jorma V) 
- käytiin läpi palaute 365 painopisteiden kautta. Palaute positiivisempaa kuin ed vuonna. 

Valmennuksellista paranemista myös. Vastausaktiivisuutta parannettava ja osa kysymyksistä 
tarkennettava 
 

5. Aluevalmentajien valinnat (2017) (Aki) 
- todettiin, että maajoukkuejohto tekee valinnat ja tarvittaessa rekrytoi hakijoita (kirjallinen hakemus 

edellytetään). HUJO ja hallitus vahvistaa. Alueille lausunnolle uusi nimike (B-kehitys), jotta 
mielletään kiinteämmin osaksi SRL valmennusta. Haku päättyy 25.5.2016 

 
6. Ypäjän valmennuskeskushanke – tilanneraportti (Jorma) 
- SRL ja YHO hallitus käsitellyt hankkeen eteenpäin viennin. ”To Do” listan teko nyt YHO:lla 
-  
7. Koordinointikokouksen suunnittelu (Aki) 
- AY tehnyt rungon ja kutsunut komiteat. 1.6. olympialajit, 7.6. muut lajit. Painopiste 2017 

budjettirakenne. 
 

8. KUJO:n nykyinen rooli , kv. koulutus ja kokoonpano (Kicki) 
- pyydetään KUJOn pj seuraavaan HUJO palaveriin 1.6., KUJO – HUJO yhteistyön ja etenkin KV 

koulutusasioiden linjaamiseksi (AY pyytänyt) 



 

9. MM valjakkovalinnat 2015  
- todettiin, että informaation kulussa ollut epäselvyyttä. Simonsenilta ei ole saatu vastinetta (saatu 

16.5.) 
 

10. KV ilmoittautumisten kehitysehdotus  
- päätettiin laatia SRL:n nettiin ”esikiinnostus lomake” jonka ratsastajat voivat täyttää ja lähettää KV 

kisajärjestäjille osoittaakseen kiinnostuksensa ko kisaan osallistumiseen jo ennen def entryä 
- Selvitetään mahdollisuutta seuraavan vuoden kilpailulupien maksuun jo edellisvuonna 

vuodenvaiheen kilpailuilmoittautumisten selkeyttämiseksi. 
 

11. Olympialajien hallinnon yhdistämissuunnitelma – ehdotus  
- ei käsitelty 
 

12. Budjetti 2016 – tilanne  
- todettiin, että pääosin toiminnat budjetin mukaan. Rio kouluratsastus ei toteudu (säästöä), Ylitystä 

valmentajien kick off tilaisuuksista, NC Drammen matkakorvauksissa ja Drammen jun/po/ N 
illallisen osalta, sekä fyysisien testausten matkakulujen osalta 
 

13. Arvokilpailuprojektit  
-Rio, valmistelut aikataulussa. 

 
14. Lajiraportit 

-ei 
 

15. Valinta-asiat 
- ei 

 
16. Valmennusasiat 
- ei 

 
17. Organisaatio- ja koulutusasiat 
- ei 

 
18. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous  

PJ päätti kokouksen 17.00. Seuraava kokous 1.6. klo 13.00 
 

 


