
 
HUJO muistio 21.9.2017 klo 10.00 
Läsnä: Nyman, Gordin, Vertainen, Simojoki, Ylänne 
 

1. Avaus 
- pj avasi klo 10.05 

 
2. Ed kokouksen pk 

- hyväksyttiin 
 

3. BU-tilanne 2016 ja BU-17 
- todettiin, että 2016 huippu-urheilu pysynyt hyvin budjetissa ja syksyn KV ohjelma voidaan 
toteuttaa suunnitellusti. 
- todettiin, että 2017 alustavassa budjetissa huomioitu EM kulut ja MJ valmennuksen lisäpanostus. 
Osaa HUJOn esittämistä budjettitarpeista ei ole huomioitu. HUJO esittää, että Future Team 
projektiin lisätään 15 000 (nyt 5000) toiminnan aloittamiseksi uskottavasti. HUJO esittää, että 
HUJOn esittämä lisäys rahoitetaan ainakin kaupallisilta kilpailujärjestäjiltä perittävällä 
kilpailunjärjestämismaksulla 
 

4. Rio yhteenveto 
- Todettiin, että Elmo Jankari ja Katja Karjalainen tekivät hyvää PR työtä lajille ja saavuttivat heille 
asetetut tavoitteet ja olivat potentiaalisia jopa nostamaan sijoitustaan. Valmistelut sujuivat 
suunnitellusti, eikä suurempia kehityskohtia jatkoa varten tullut esiin. Jaana Kivimäen 
loukkaantuminen esti osallistumisen Rioon, joka oli valitettavaa. Joukkueenjohto muodostui 
lähinnä omasta kiinteästä valmennus- ja tukiorganisaatiosta, joka säästi kuluja ja oli toimiva malli 
kahden eri lajin yksittäisurheilijan kohdalla.  
 

5. Lajiraportit 
- Käytiin läpi 2016 tavoitteiden toteutumaa eri lajien osalta. Ylänne tekee tulosyhteenvedon 
kaikkien lajien arvokisojen osalta. 2017 EM päätavoite – 2016 ainakin koulu- ja esteratsastuksen 
osalta ”team building” vuosi. 
- Todettiin, että matkaratsastuksen MM kisojen järjestelyt ja koko laji sai vahvaa negatiivista 
kritiikkiä Suomen edustajalta mm reilun pelin , tasa-arvon ja hevosten hyvinvointiin liittyvien 
asioiden osalta 
 

6. Suomalaiset HIHS:ssä 
- käytiin läpi urheilijavalinta tilanne. Sport office hoitaa def entryt kun vahvistus 

valintakomiteoilta 
- Todettiin, että HIHS yhteydessä järjestetään ”miniklinikoita”: Moderni radanrakennus / 

Guilherme Jorge, Ulkokenttien pohjat / Oliver Homberg, Esteratsastuksen kehitysnäkymät / 
John Roche, Equstrian Trainers Finland nuorten hevosten arvostelu / Daan Nanning ja Herve 
Godignon sekä mahdollisesti KV hevosenomistajien ”welcome to Helsinki” tilaisuus. 

- Esteratsastajien EM projektipalaveri pidetään keskiviikkona ja HIHS jälkeisenä maanantaina 
Nations Cup 2017 projektipalaveri. 
 

7. Esteratsastuksen Future Team 
- todettiin, että hankkeeseen tarvitaan lisärahoitusta vuodelle 2017 valmennuksen 

toteutumiseksi Suomessa. Toiminta on maajoukkuevalmennuksen lisätuki ja kohdennetaan n 5 
– 7 nuoreen ratsastajaan.  Ensimmäinen valmennus tapahtuu yksityistahon toteuttamana 
syyskuun lopulla. 

                              
8. Driving rules change 



- FEI:lle jätetty esitys, että jatkossakin 2* kilpailuista voi saada kvaalituloksen lajin arvokisoihin. 
Esitys on linjassa mm Tanskan kanssa. FEI:n esitys oli nostaa kvaalikisojen vaatimustaso 3*:een. 

 
9. FEI CIO questionaire 

- todettiin, että Suomi ei puolla , että sama maa voisi järjestää useampia Nations Cup kilpailuja 
ainakaan samalla tasolla. Ikäkausi Nations Cup toiminnan lisäämistä ja lajien lisääntyvää Nations 
Cup toimintaa kannatettiin 
 

10. Urheilu-/Ratsastusfoorumi 
- Urheilufoorumin aamupvä rakentuu Urheilijan polun eri vaihtoehdoille ja suomalaisten 

menestyjien kokemuksille. Iltapäivän tietoiskujen määrää on vähennetty ja sisällöt suunniteltu 
eri kohderyhmille (valmentajat, kilpailujärjestäjät, kilpailijat…). Lajiseminaareille on varattu 
enemmän aikaa. Harrastepuolen toimijat osallistuvat seminaariin osittain omalla ohjelmalla. 
Harrastepuolen edellytetään osallistuvan kustannuksiin. 

 
11. HUJO 2017- 

- ei käsitelty 
 

12. Muita asioita 
- käytiin läpi 13.-14.10.2016 maajoukkue- ja aluevalmentajatapaamisen sisältöä. Todettiin, että 

verkottuminen MJ ja aluevalmennuksen osalta on hyvässä vauhdissa, samoin osittain MJ ja 
henkilökohtaisten vastuuvalmentajien osalta. Aluetason ja vastuuvalmentajien yhteistyön 
rakentuminen vasta alussa.  

- Todettiin, että maajoukkueleiritys on lähinnä maajoukkuetapahtuma ja varsinainen 
valmennustyö tapahtuu päivittäisessä arkivalmennuksessa ja sen tehostaminen on 365- 
ohjelman ydin 

 
13. Seuraava kokous 2.11.2016 klo 10.00 

 
 


