
 
HUJO asialista / muistio 10.5.2017 klo 11.30 
 
Läsnä: Linna (3/3), Stellberg (3/3), Simonsen (2/3), Koivula (3/3), Luhtala (2/2), Väihkönen (3/3) – kohdat 4 
ja 7, Ylänne (3/3). Poissa : Kontio (0/3). Ypäjän valmennuskeskushankkeen ja valmennuksen osalta Eero 
Simojoki 
 

1. Avaus 
- pj avasi 11.50 
 

2. Ed kokouksen pk 
-vahvistettiin 

 
3. Budjetti 2018 

- käytiin läpi budjettirakenne ja koordinointikokouksen lajikomiteatoiveet.  
- Tavoite 2018 HUJOn budjetiksi 850 000 euroa. Korotus (n 90 000) MM USA, MJ 

valmennusleirien tukitoimet, ikäkausi EM varmistaminen, MJ kehitysrengastoiminta. Ylänne 
laatii budjettiesityksen SRL:n hallitukselle.  

- Lisäksi selvitetään varainkeruu mahdollisuudet yhteistyössä SRL:n sopimuksien kanssa 
 

4. Toimintasuunnitelma, kärkihankkeet 
- Ei käsitelty 

 
5. Arvokilpailuprojektit 

- MM 2018 valintakriteerit. Ei käsitelty. 
 
6.  Lajiraportit 

 

 Este: Perustetaan TDF mallin mukainen johtoryhmä (Luhtala, Simojoki, Ylänne – alustavasti) 

 Koulu:  

 Kenttä: Perustetaan TDF mallin mukainen johtoryhmä (Koivula, Herd, Simojoki – alustavasti) 

 Vikellys:  

 Valjakko:  

 Matka:  

 Reining:              

 Askellaji:  

 Vammais:  
 

- Johtoryhmät raportoivat suoraan HUJOlle. 
- Muita lajiraportteja ei käsitelty 

 
7. Valmennusasiat 

- SRL / Ypäjän Valmennuskeskus työnjakosopimus – pyydetään HUJO:lle nähtäväksi, kun 
työstetty lopulliseen esitysmuotoon. 

- Päätettiin selvittää tarvetta pienentää MJ ryhmien kokoa 2018 MJ valmennusleirien laadun 
tehostamiseksi 

- Päätettiin selvittää onko tarkoituksenmukaisempaa järjestää katsastusleirin sijaa valintaleiri 
ilman hevosia (joiden tulostaso oltava tiedossa) = laaja urheilijahaastattelu. Simojoki työstää 
mallia MJ valmentajien kanssa  

- Simojoki valmistelee esityksen, miten varmistetaan arkivalmennuksen ja Horse management 
toiminnan taso MJ valmentajien toimesta yhteistyössä henk koht vastuuvalmentajien kanssa. 



- Godignon valmentajasopimus.  Nykyinen sopimus voimassa 10/2017 asti. Uusi arvioidaan 
syksyllä. 

- Faurie, MJ valmentajasopimus päättynyt. Jatkaa TDF:n toimesta valmennustapahtuminen 
toteutusta Suomessa. 

 
8. Muut asiat 

- FEI Sports Forum – raportti / (Ylänne) – ei käsitelty 
- EEF kirje: este entry fee,  NC, WEG ja EM sääntömuutos (Ylänne) – ei käsitelty 
 

9. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00 
- Seuraava kokous 29.5. klo 13.00 – n 15.00 

 
 


