
 
HUJO asialista 14.3.2017 klo 11.30 
 
Läsnä: Linna (2/2), Stellberg (2/2), Simonsen (2/2), Koivula (2/2), Luhtala (2/2), Väihkönen (2/2) – kohdat 1-
4, Ylänne (2/2). Poissa : Kontio (0/2) 
 

1. Avaus 
- pj avasi klo 11.45 

 
2. Ed kokouksen pk 

- hyväksyttiin. Tarkennettiin Väihköselle ne kohdat, joissa ei ollut läsnä 
 

3. Budjetti 
- toimitettu HUJO:n jäsenille 
- käytiin läpi pääkohdat. Linna selvittää Sundwallin kanssa muutaman yksityiskohdan tilanteen – 

ovatko ”sidottuja” 2017. 
 

4. Toimintasuunnitelma, kärkihankkeet 
- todettiin, että hallituksen suunnittelukokous 24.5. Valmistellaan 2018 päähankkeet siihen 

mennessä. 2018 kärkihankkeet ja budjetti seuraavan kokouksen pääteema. 
- 2017 hankkeet etenee – ei muutoksia 

 
 

5. Arvokilpailuprojektit 
- OKM:n myöntämät valmennustuet: Katja Karjalainen 10 000 euroa, Elmo Jankari 5 000 euroa.  

 
6.  Lajiraportit 

Este: EEF kyselyyn vastattu. Käsitellään FEI Sports Forumissa. Luhtala raportoi NC palaverista. 
Luhtala mukaan ensimmäisiin NC kisoihin joukkueenjohtajaksi -> tavoitteena vakiintuneen 
toimintamallin luominen NC kisoissa 
Koulu: TDF kotimaan ratsastajien kuivaleiri pidetty 13.2. 
Kenttä: MJ toiminnassa suunnitteilla runsas osallistujamäärä ulkomaan kisatoimintaan keväästä 
alkaen 
Vikellys: Tarkennettiin, että Vikellys MM 2018 projekti jatkuu yksiötasolla – vain joukkuehankkeen 
eteenpäin vieminen lakkautettu 
Valjakko: KV kisasuunnitelmat pyydetty huhtikuun aikana. Simonsen seuraa suunnitelmien saamista 

              Matka: ei HUJO asioita 
              Reining: ei HUJO asioita. Väihkönen tutustui lajikomitean toimintaan hallituksen edustajana.  
              Askellaji: ei HUJO asioita 
              Vammais: ei HUJO asioita 
 

7. Valmennusasiat 
- Ylänne työstää Godignon 2017 valmennussopimuksen valmiiksi. Sidottu ensisijaisesti NC ja EM 

kilpailuihin. Valmennusten osalta lähinnä tukena suoraan ratsastajille. 
- Keskusteltiin kehitysrenkaiden ratsastajien valmennusten roolista ja tukitoimista. Selvitettävä KV 

motivaatio ja tavoitetaso.   
- Todettiin, että tehtäväkuvia valmennustoiminnan osalta tulee selkeyttää (Simojoki / Ylänne roolit) 

kun Simojoen työsuhde muuttunut. 
- Simojoki kutsutaan seuraavaan HUJO:n kokoukseen 

 
8. Muut asiat 

- Olympiakomitean valtuuskunnan jäsen 2017 – 2020. HUJO esittää Antti Linnaa. 



- Todettiin, että kotimaan kilpailutoiminnan kehittäminen edellyttää toimihenkilöiden ja 
olosuhteiden korkeaa tasoa, joka valmistaa KV kilpailutoimintaan (kenttäpohjat, kalustot, tuomarit, 
ratamestamestarit ymv). Tämän toiminnan kehittäminen on lajikomiteoiden tärkeimpiä tehtäviä 
HUJOn kannalta 

- Käsiteltiin Ratsastuskeskus Aino:n tukianomus KV kilpailujärjestäjätuesta. Todettiin, että ko tukiin ei 
ole varattu 2017 budjetissa varoja. Kaikkien Suomen KV kilpailujärjestäjien tukianomukset voidaan 
käsitellä vuoden lopussa tasa-arvoisesti samoja tukikriteereitä kaikki käyttäen, jos liiton budjetti 
mahdollistaa tuen myöntämisen 

 
9. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.50 
Seuraava kokous 10.5.klo 11.30 – n 14.00 SRL väentupa 

 
 


