
 
HUJO muistio 1.6.2016 klo 13.00 
Teemakokous budjetti, HUJO / KUJO yhteistyö 
Läsnä: Nyman, Svanborg, Simonsen, Gordin, Vertainen, Ylänne 
 
 

1. Avaus 
- PJ avasi klo 13.10 

 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
- hyväksyttiin 

 
3. Budjetti 2016 seuranta ja 2017 suunnittelu 
- Budjetti 2016, ei muutoksia 
- Budjetti 2017: Todettiin, että SRL:n strategian mukaan painopiste on joukkueisiin panostamisessa ja 

365 valmennusohjelman käytännön toteutuksessa ja kehityksessä. Kansainvälinen valmennus- ja 
kilpailutoiminta on jatkuvasti aktiivisempaa ja joukkueita eri lajien ja ikäryhmien EM kilpailuihin 
aiempaa enemmän. Uudistetut MJ ja aluevalmentajien toimenkuvat ovat lähteneet hyvin liikkeelle 
365 ohjelman mukaisesti ja toimintaa tulee edelleen kehittää ja lisätä valmennuksen ja 
tukipalveluiden osalta. 2017 on olympialajien EM vuosi ja arvokilpailubudjetti tulee siltä osin 
palauttaa 2015 tasolle. 
Korotustarpeet 2016 budjettiin verrattuna: 

- EM/MM  kilpailut seniorit                                                 35 000 € 
- MJ valmentajasopimukset/valmennuspäivät         15 000 € 
- MJ tukitoimet (lääkäri, eläinlääkäri…)                        15 000 € 
- EM ikäkausijoukkueet (valmentajine arvio)             15 000 € 
- Top Team Finland (h koht tukitoimet)                         15 000 € 
- Hevsoset Kaivarilla tapahtuma                                      (huomioitu, mutta ei HUJO:n budjettikulu) 

 
4. HUJO 2017 -> 
- Valitaan 2016 – 2020 olympiadiksi 
- KV valmentajat (Faurie, Godignon, Hassö…) enemmän mukaan suunnitteluun (1 -2 vuosipalaveria). 

Tarvittaessa erillinen valmennuksen johtoryhmä HUJOn alaisuuteen. 
- keskusteltiin HUJOn toimintamallista jatkossa. HHT:n mukaisesti KV toiminnan johtaminen 

päätehtävänä jatkossakin.  
 

5. Lajiraportit 
Vikellys:  
-Anotaan FEI:ltä 2 vuoden jatkoa vikellyksen kehitysprojektiin. 
Valjakko:  
-Tarkennettiin valjakko MM valintakriteereitä MJ valmentajan esityksen mukaiseksi. Muutettu SRL 
nettisivuille. 
Este:  

- EM ehdolla 1 nuori, 1 juniori ja 1 -2 lapsiratsastajaa 
- Sovittiin este PM seniorit valintalinjauksesta, joka tehdään paikanpäällä. tavoitteena n 2 senioria ja 

2 U25 ratsastajaa. Godignon + Backlund valitsevat GP luokan tulosten ja NC projektin tavoitteiden 
mukaisesti 

- NC 2016 kohti EM 2017 aikataulussa. NC Budapest + Samorin – joukkueen lähettämistä selvitetään. 
Kenttä: 
-EM tasolle (seniorit) nousijoita. NC projekti ja EM joukkue 2017 mahdollisia 

 
6. Aluevalmentajien valinnat 



- Vahvistettiin MJ valmentajien esitykset aluevalmentajiksi kausille 2017-2018 avoinna olleisiin 
valmentajapaikkoihin. Valinnoissa oli huomioitu myös alueilta saadut palautteet. Valinnat 
vahvistaa vielä SRL:n hallitus 15.6. kokouksessa 
 

7. Top Team Finland, kehitysajatukset 
- pidetään erillinen palaveri 6.6. eri kehityshankkeiden linjaamiseksi yhteistä tavoitetta palvelevaksi 

kokonaisuudeksi. (Palaveri pidetty, jatkotyöstetään esteratsastuksen osalta Godignonin kanssa 
kesäkuussa) 
 

8. Rio – tilanneraportti 
-Paralympaikomitea vahvisti Katja Karjalaisen ja Jaana Kivimäen valinnat Rion paralympialaisiin 
1.6. valintakokouksessaan 
-Rio valmistelut aikataulussa 
 
 

9. HUJO  / KUJO yhteistyö ja KV koulutusasiat (kutsuttuna KUJO:n pj n klo 15.00) 
- KUJO:n pj Osmo Metsälä totesi, että koulutusvaliokunnan tehtävien siirto KUJO:lle tuli alkuvuonna 

ja kaikkia koulutukseen liittyviä asioita ei vielä ole ehditty sisäistää. HHT päivitettävä uuden mallin 
mukaiseksi. 

- HUJO ja KUJO vastaa yhdessä jatkossakin KV koulutuslinjauksen ja vuosisuunnitelman teosta. KUJO 
käyttää tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita henkilövalinnoissa KV koulutuksiin 

- Päälinjaukset KV koulutuksiin on kirjattu ja komiteat työstävät kunkin lajin koulutustarvetta ja KV 
oikeuksien päivitystilannetta 

- KUJO kysyy myös KV kilpailujärjestäjiltä, missä suurimmat pullonkaulat KV toimihenkilöiden 
saatavuudessa ja huomio KV koulutusohjelmaa suunnitellessaan. Koitetaan aktivoida yhteistyötä 
edelleen muiden Pohjoismaiden kanssa 

- Koulutustoiminta on tämän hetken organisaatiossa jaettu ja kokonaisvastuu ei riittävän selvä. 
Linjajohtaja arvioi asiaa 1.9. jälkeen 

 
10. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous  
- PJ päätti kokouksen klo 16.10. Seuraavaa kokousta ei päätetty 

 
Muut asiat: 

- keskusteltiin kokouksen jälkeen kilpailujärjestäjän kanssa, että kouluratsastuksen Future Cup finaali 
HIHS yhteydessä avoin. Informaatiokulku ongelma Sport Office henkilövaihdosten johdosta ja HIHS 
välillä.(ei HUJO asia) 

 
 
 


