
HUJO muistio 29.3.2016 
Läsnä: Kristian Nyman, Tom Gordin, Aki Ylänne, Ben Simonsen, Jorma Vertainen, Laura Airaksinen  
 

1. Avaus 
- PJ avasi 14.00 

 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
- Hyväksyttiin 

 
3. Budjetti 2016 
- Hallitus vahvistanut säästökohteet: linjajohtajan palkkaus vasta 1.9. alkaen, Nations Cup projekti ja 

muut KV hankkeet 15 000, hallituksen projektit 20 000 (kotimaan toiminta) 
- Todettiin, että OKM myöntämä lajiliittotuki 40 000 suurempi kuin 2015 
- Keskusteltiin rahan palautumisesta huippu-urheilusta leikattuihin kohteisiin, jos tulobudjetti ylittyy. 
- Todettiin, että HUJOn valvontaa KV budjetin toteutumista tulee tehostaa 

Budjetti 2015 
- käytiin läpi lajeittain Arvokilpailu(EM/MM) budjetit ja todettiin, että KV toiminta pystyi jokseenkin 

hyvin kokonaisbudjetissaan. EM ja muut mahdolliset ylitykset huomioitiin muita toimintoja 
supistamalla. Joukkue organisaatioiden kulujen osalta tapahtui budjettiylitystä (liian pieni 
budjettivaraus). Pyritään neuvottelemaan jatkossa vuosisopimuksia, ei vrk perusteisia. 

- Lajien budjettiylitykset osin kotimaan toiminnan ylityksiä 
 

4. Arvokilpailuprojektit 
- Olympialaiset: 1 maapaikka kenttäratsastus, esitys Elmo Jankarin valinnaksi jätetty 

Olympiakomitealle. Päätös 31.3. valintakokouksessa 
- Paralympailaiset: 2 maapaikkaa. Esitetään Katja Karjalaisen ja Jaana Kivimäen valintaa, varalle 

Kaisla Osara. Valintakokous 1.6. 
- Ruotsin esitys Olympialaisten kilpailusäännöistä: Tutustutaan FEI Sports Forumissa. SRL kanta, että 

ratsastuksen säilymiseksi olympialajina (edes joidenkin lajien osalta) kannatetaan kaikkia 
ehdotuksia, jotka tukevat tätä linjausta 

- PM Ypäjä: kilpailukutsut tarkistettavana FEI:ssä. Valmistelut aikataulussa. CSI2* muutettu CSI1* 
tasolle.  

 
5. Lajiraportit 

Este: Nations Cup – rebuilding team, tavoite nostaa runsaasti uusia ratsukoita NC joukkueisiin 
Päätavoite 6 Nations Cup + PM kilpailu. 
Koulu: Tavoite 2 -4 Nations Cup kilpailuun osallistuminen. Uusia ratsukoita nousemassa 
Kenttä: Rio päätavoite. Valmennusyhteistyö Hassö / Herd alkanut hyvin 
Valjakko: MM kisaan tällä hetkellä arviolta 2 hevosyksikköä 
Muut lajit: Etenee toimintasuunnitelman mukaan  
 

- KV ilmoittautumiskäytännön varmistamista tehostettava. FEI tilastojen mukaan Suomen KV 
esteratsastus on lähes 10 x suurempi kuin muut lajit ja KV toiminta on kasvanut kokonaisuutenakin 
merkittävästi. Tämä vaikuttaa Sport Officen kapasiteettiin hoitaa kaikki KV entryt tehokkaasti. 
Keskusteltiin tarpeesta rakentaa isoimmille lajeille tehokkaampi KV yksikkö ja lajien 
yhteistyömahdollisuuksista. Todettiin, että FEI entry system järjestelmä ei vastaa riittävästi 
tarpeeseen tehdä joustavia muutoksia KV ilmoittautumisiin. Otetaan esiin FEI Sports Forumissa 

 
6. Valinta-asiat 
- ei 

 
7. Valmennusasiat 



- keskusteltiin oheisliikunta ja testauspalveluista 2016 – 2017 kaudelle. Kustannustehokkuutta 
parannettava (omat testaajat Ypäjälle – ei matkakuluja). Oheisliikunnan vuosisuunnittelu 
palvelemaan ”hauskaa yhteistä liikkumista”. 

- Todettiin, että MJ valmentajien työskentely etenkin MJ leireillä on erityisen ”tarkkailun” alla ja tämä 
tulee huomioida valmennustyössä. Myös jääviysasiat tulee aina huomioida toiminnassa. 

- Keskusteltiin MJ ja aluevalmentajille (ja muille tahoille) suunnatun johtajakoulutuksen 
toteutuksesta 
 

8. Organisaatio- ja koulutusasiat 
- todettiin, että KVK ja KUJO yhdistetty. Nykyisellä kokoonpanolla ei huomio riittävästi KV 

koulutustarpeiden huomioimista. Kontaktoidaan KV koulutuksesta vastaavia tahoja ja nostetaan 
HUJOn roolia KV koulutustoiminnan organisoinnissa 

- Käytiin läpi Jorma Vertaisen Ypäjän valmennuskeskus selvitysraportti. Kaivattiin, että raportin 
pohjalta tehdään pikaisesti ”to do”-lista ja vastuuhenkilöt nimetään. Uskottavuuden 
varmistamiseksi tulee konkreettisia muutoksia olla näkyvissä jo syksyllä 2016. Todettiin, että Ypäjä 
on ottanut haasteen hyvin vastaan ja mm Marian Seppälän työpanos näkyy jo nyt toiminnoissa. 

- Keskusteltiin HUJO 2017 kokoonpanosta. Osa nykyisistä jäsenistä ei ole jatkamassa ja uudistumista 
tarvitaan myös tällä osa-alueella 

- SRL aloittanut Hyvä Hallintotapa - ohjeen päivittämisen vastaamaan organisaatiouudistusta 
- FEI Sports Forum – HUJOlla ei foorumiin erityisiä esiin nostettavia asioita. Arle, Ylänne osallistuu 

SRL:n kustannuksella, myös Gordin paikalla 
- HUJO esittää, että koordinointikokouksen yhteydessä järjestetään KUJOn, komiteoiden PJ:ien ja 

HUJON yhteistapaaminen koulutusasioiden tiimoilta sekä informoidaan kunkin toimijan hankkeista. 
Koordinointikokous alustavasti touko /kesäkuussa kun ensimmäinen alustava 2017 budjetti laadittu 

 
9. Seuraava kokous  
- pidetään SRL:n toimitiloissa 9.5. klo 14.00 
- kutsutaan valmentajat: Bergh, Björs, Kalliokoski, Backlund, Ehrnrooth, Herd kertomaan oman 

valmennusryhmän 2016 kilpailutavoitteista ja niihin pääsemisen ennusteista sekä 
kehitysehdotuksista 2016 – 2017 valmennustoiminnan kannalta 
 

10. Kokouksen päättäminen 
- pj päätti kokouksen klo 17.15 

 
 


