
 
 
  
HUJO muistio 29.5.2017 klo 13.00 
 
 
Läsnä: Linna (4/4), Stellberg (4/4), Koivula (4/4), Luhtala (4/4), Väihkönen (4/4), Ylänne (4/4). Poissa : 
Simonsen (2/4), Kontio (0/4). Ypäjän valmennuskeskushankkeen ja valmennuksen osalta Eero Simojoki 
  
 

1. Avaus 
- pj avasi 13.10 
  

2. Ed kokouksen pk 
-Keskusteltiin edellisessä kokouksessa sovittujen toimintojen toteutumisesta ikäkausi MJ 
toiminnan organisoinnin ja toteutuksen osalta. Kts valmennusasiat. 

  
3. Budjetti 2018 

- todettiin, että 2017 SRL:n tulobudjetti ei ole toteutumassa suunnitellusti, joten 
säästötoimenpiteisiin on tarve. HUJOn osalta säästöt kohdentuvat ensisijaisesti KV 
kilpailuiden osallistumis- ja matkatukiin 

- todettiin, että HUJOn esittämä huippu-urheilunbudjetti vuodelle 2018 on pääsääntöisesti 
huomioitu SRL:n budjettiversiossa, mutta se on selkeästi alijäämäinen, joten säästökohtia 
joudutaan etsimään. 

  
4. Toimintasuunnitelma, kärkihankkeet 

- ei toimenpiteitä 
  

5. Arvokilpailuprojektit 
- Vammaisratsastuksen lajijohdon esitys EM valintaperusteista vahvistettiin. Todettiin, että 

valintojen perusteena on nimetyt katsastuskilpailut, joista on tiedotettu ehdokkaille. 
- Koulu ja este EM senioreiden karsintatulos pitää olla saavutettu 24.7. mennessä. Todettiin, 

että este ja kouluratsastuksen osalta EM ehdokkaita pudonnut pois ohjelmasta mm hevosten 
myyntien vuoksi 

- Kenttä EM 3:lla ratsukolla kvaalit kunnossa. Tavoitteena joukkue. 
  
6.  Lajiraportit 
Este:  HUJO työstää yhdessä estekomitean kanssa kotimaan urheilijan polkua kohti KV tasoa. 
Johtoryhmän muodostaminen KV toiminnan osalta auki. Luhtala kokoaa.  
Selvitetään FEI:stä Nations Cup pistekilpailun edellytykset Suomessa toteutettavan kilpailun osalta 
(2018 tai 2019). Stellberg tehnyt budjettilaskelman. Mahdollinen kisan anomus FEI:lle ja kisan 
budjetti esitellään SRL:n hallitukselle ennen asian etenemistä. 
Koulu: EM kvaalit kunnossa usealla ratsukolla, tavoitteena nyt TDF:n asettaman tulosrajan 
saavuttaminen 
Kenttä: myös nuorten ja junioreiden EM hankkeet etenevät aikataulun mukaan. Johtoryhmän 
muodostaminen KV toiminnan osalta auki. Koivula kokoaa. 
Vikellys: aktiivista KV kilpailemista. EM tavoite 
Valjakko: - 

              Matka: - 
              Reining: EM tavoite              
              Askellaji:  
              Vammais: EM joukkuetavoite 



  
7. Valmennusasiat 
-Päätettiin kutsua MJ valmentajat kehityspalaveriin elokuussa linjattujen päätösten toteutumisen 
varmistamiseksi.  
-Päätettiin tarkentaa MJ valintakriteereitä valmennuksen tehostamiseksi ja kohdentamiseksi. 
Valinnoissa huomioidaan vahvasti: tavoitteellisuus KV toimintaan, oma ja hevosen 
kilpailukapasiteetti, halu ja kyky osallistua ja sitoutua MJ valmennus ja kilpailutoimintaan 
-Todettiin, että MJ valmennuksen merkittävä painopiste on ohjaaminen huippu-urheilijan polulle ja 
kansainväliseen toimintaympäristöön kasvattaminen 
Valmennuksen linjauksia valmennuskeskus toiminnan osalta: 

- kasvu huippu-urheilijaksi 
- tie KV urheilijaksi 
- kattava asiantuntijaverkosto 
- kustannustehokkaat tukipalvelut 
- kansainväliset harjoittelu- ja kilpailuolosuhteet ja materiaalit 
- kansainväliset kontaktit 
- kansainvälisen tason valmennusosaaminen 
- seuranta- ja testauspalvelut 
HUJO edustajat selvittävät vielä HUJOn asiantuntijaryhmiltä heidän näkemystään 
valmennuskeskus- ja kansainvälisen toiminnan kehittämisestä 

  
8. Muut asiat 
EEF kirje 

- todettiin, että FEI:n ja GCT:n järjestäjien kanssa tehdyn sopimuksen sisältöä tulisi avata 
lajiliitoille, mutta SRL ei tue asian selvittämistä juristien avulla lakiteitse. 

NC kokous 
- nimettiin Tom Gordin osallistumaan 27.6. pidettävään FEI:n Nations Cup 2. divisioonan 

kehityspalaveriin Itävallassa. Ylänne listaa SRL:n kannalta oleelliset huomioitavat asiat. 
  

  
9. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40 
- Seuraava kokous:  varattiin 7. ja 8.8. sekä 14. ja 15.8. klo 13.00 alkaen, joista 1 valmentajien 

kehityspalaverille (Simojoki selvittää valmentajien kanssa) ja 1 HUJO:n kokouksella. 
Tarkentuu, kun valmentajapalaverin aika vahvistetaan. 

  
  
  
 


