
HUJO muistio 26.1.2016 
 
Läsnä: Kristian Nyman, Tom Gordin, Reijo Svanborg, Aki Ylänne, Ben Simonsen, Jorma Vertainen, Laura 
Airaksinen  
 

1. Avaus 
- PJ avasi 13.15 

 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
- Hyväksyttiin  

 
3. Strategia, toimintasuunnitelma, talous 

Budjetti 2015 
o pääsihteeri esitteli 2015 taloustoteuman. 10% säästötavoitetta ei saavutettu. Urheilun 

osalta vaan leikkaamaton budjetti ylittyi urheilun osalta n 50 000. Pääosin Aachenin ja 
kenttä EM kulujen sekä kansallisen esteratsastuksen ja vammaisratsastuksen Rio projektin 
johdosta 

Budjetti 2016 
o leikkaamistarve alustavaan 2016 budjettiin. HUJO kokoontuu 4.2. klo 10.00 käsittelemään 

säästökohteita urheilun ja valmennuksen osalta sekä käsittelemään muita urheilun 
kohteita, joilla on budjettivaikutus (mm maksuja) 

o keskusteltiin liiton budjetin kokonaisrakenteesta 
Varaumat EM ja WEG 

o todettiin, että 2018 WEG erittäin kallis (Bromont, Kanada) ja vaatii tarkkaa harkintaa 
valinnoissa.EM 2017 valintakriteerit ja korvausperusteet tarkistettava hyvissä ajoissa. 
Joukkueenjohdon kulut (eläinlääkäri, fysio, henkinen valmentaja) huomioitava tarkemmin 
budjetointivaiheessa 

o Todettiin, että arvokilpailuita on joka vuosi ja normaaliin vuosibudjettiin tulee varata 
vuosittain 100 – 120.00 niiden kulujen kattamiseen 

 
4. Arvokilpailuprojektit 

o Käytiin läpi Rio kvalifikaatiotilanne ja lajien EM/MM tavoitteet. Rio arvio 1 kenttäratsastaja, 
1 pararatsastaja sekä mahdollisesti 1 kouluratsastaja.  

o Lajien EM / MM tilanne edelleen toimintasuunnitelman mukainen. 
 

5. Lajiraportit 
o todettiin esteratsastuksen muuttuneet Nations Cup säännöt ja sen vaikutus (saa kilpailla 

kaikissa 7:ssä FEI:n NC pistekilpailussa, mutta pisteet huomioidaan vain 4:stä parhaasta). 
Todettiin, että kauteen 2015 verrattuna arvokisatason ratsastajia, hevosia ja 
hevosenomistajia vaihtunut paljon kaudelle 2016 -> ja painopiste 2016 uusien ratsukoiden 
nostaminen 2016 NC tasolle ja 2017 EM tasolle.  

o käytiin läpi kouluratsastuksen Nation Cup tavoitteita. Päätavoite saada joukkue Aacheniin 
tai Rotterdamiin ja sen lisäksi 1 – 3 muuhun NC:iin. 

o Todettiin, että Sport Officen vaikea hallinnoida KV ilmoittautumisia, ellei KAIKKI ratsastajat 
käytä KIPAa ilmoittautumiskanavana 
 

6. Valinta-asiat 
o Käytiin läpi Valjakko MM ja Rio olympia/paralympia valintakriteerit. Ylänne / Simonsen 

työstää valjakko MM kriteerit valmentajan esityksen mukaan (sama linjaus kuin Ruotsilla). 
Rio olympiavalinta esitys Olympiakomitean 27.42016 valintatilaisuuteen. Ylänne selvittää 
Paralympia valintapäivän – tavoite n huhtikuussa. 
 



7. Valmennusasiat 
o keskusteltiin mediassa olleista artikkeleista MJ valmentaja Anna Hassön sosiaalisessa 

mediassa esitetyistä näkemyksistä. Todettiin tehdyt toimenpiteet ja sovittiin, että 
tarkistetaan englanninkielisen valmentajasopimuksen sisältö vastaamaan liiton arvoja ja 
sovittuja toimintatapoja.  

o todettiin, että MJ ja aluevalmentajien toiminnassa tulee aktiivisesti painottaa reilun pelin ja 
eettisten arvojen kunnioittamista. Asia otetaan esiin seuraavassa 
MJ/aluevalmentajatapaamisessa 

o SRL:n hallitus vastaa valmentajasopimusten koostamisen toimeenpanosta (myös 
englanniksi), niin että ne huomioivat liiton keskeiset Reilun pelin ja eettiset periaatteet. On 
tärkeää, että liiton valmentajat (myös ulkomaiset) ovat tietoisia näistä ja sitoutuvat niihin. 
 

8. Organisaatio- ja koulutusasiat 
o käytiin läpi hallituksen linjaamat päätökset urheilun ja 365 ohjelman kehitystoimenpiteistä 

5/2015 kokouksessa ja keskusteltiin linjajohtajan sopimusprosessista ja sen etenemisestä 
o Liiton PJ informoi liiton Hyvä Hallintotapa ohjeiston uusimisesta vastaamaan muuttunutta 

organisaatiota 
o Todettiin, että lajikomiteoiden valintaprosessi vaatii selkeyttämistä. Ohjeistus on osin 

ristiriitaista ja epäselvää. Myös tiedottamista selkeytettävä. Valittujen jäsenten toimikausi 
arvioidaan (1 tai 2 vuotta) toimintaohjetta päivitettäessä. 

o keskusteltiin Marian Seppälän toimenkuvasta Ypäjän Hevosopistolla (SRL:n 
hyötynäkökulmasta). Tavoitteena on kehittää YHO:a viralliseksi valmennuskeskukseksi tai 
ainakin toimintaa vahvasti siihen suuntaan 

o todettiin, että urheilujohtajan toimenkuva (kaikki kilpailu- ja valmennustoiminta sekä osin 
koulutus) on tämän hetken henkilöresurssilla suunnilleen sama kuin 2008 jolloin tilanne 
haluttiin purkaa ja jakaa KV ja kotimaan toimintaan 

o keskusteltiin HUJOn roolista, tehtävistä ja kokoonpanosta 2017 – 2020 olympiadille. Asian 
valmistelua jatketaan seuraavissa kokouksissa. 
 

9. Muut asiat 
o FEI Sports Forum 2016 teemana on toimihenkilöt / officials. Päätettiin, että Ylänne ja 

Henrik Arle osallistuvat. Jos Arle estynyt niin tilalle Gordin. 
 

10. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 
o Kokous päättyi 18.15.  Seuraavaa kokous 4.2. klo 10.00 –asialistalla 2016 budjetti 

 


