
HUJO, kokous 1 / 2019 1.2. klo 10.00 SRL– Valimotie 10 

Läsnä: Linna (1/1) Colliander (0/1), Koivula (0/1), Heikinheimo (1/1), Forsten (0/1), Ylänne (1/1), Oksanen 
(0/1), Perkiö (0/1), Wickholm (1/1), Herd (1/1) Takkula (1/1) Koivisto (0/1) 

Poissa: Colliander, Koivula, Forsten, Oksanen, Perkiö, Koivisto 

  

1. Avaus. PJ avasi kokouksen klo 10.05 

- Käytiin esittelykierros ja HUJOn toimintatapoja 
- Teemana pienten lajien asiat  

2. Ed kokouksen pk.  

– Todettiin, että tässä kokouksessa ei läsnä edelliseen kokoukseen osallistuneita. Vahvistetaan 
kokouksessa 2/19 

3. Budjetti 2019  

– Todettiin, että lajien EM budjetit 2019 ovat toistaiseksi ehdollisia ja riippuvat osin 
alkuvuoden tulokertymistä  

4. Toimintasuunnitelma 2019, kärkihankkeet 

– Todettiin, että yksi urheilun painopisteistä 2019 on ”urheilujohtamisen tehostaminen”. 
Projektijohtajana toimii Jukka Koivisto, jolle toimitetaan lajien näkemykset ja toiveet   

5. Arvokilpailuprojektit 

– HUJOn jäsenet kokoavat lajinsa EM/MM kilpailuihin tähtäävät ja valmistavat kv 
kilpailusuunnitelmat koostettuna ja toimittavat Urheilujohtajalle 

- Vahvistettiin Reining edustajan esitys FEI:n Fast Track menetelmällä 3-tason KV 
ratsastajaksi Nyyti Rouniojalle, Olivia Runtelle ja Maia Vidgrenille tavoitteena nuorten 
MM kilpailujoukkueen kokoaminen  

6. Lajiraportit 

– Para: Päätavoite 2020 paralympiapaikka Tokioon joukkueena. Maajoukkue tarvitsee 
edelleen lisää näkyvyyttä mm yhteistyösopimusten hankkimiseksi. Uusia ratsastajia 
rekrytoidaan ja yhteistyö aluekouluvalmennuksen kanssa saatu toimivaksi. Lajin 
tilanneraportti toimitettu. 

– Valjakko: MJ valmennus 2020 auki, nykyisen jatko epävarmaa ja voi vaikuttaa 
valmennusbudjettiin. Valmennuksen vaikuttavuutta ja tehokkuutta arvioidaan. Lajin 
tilanneraportti toimitettu. 

– Vikellys: KV kilpaileminen lisääntynyt. 2019 ja 2020 EM/MM kisat Hollanti /Ruotsi 
päähankkeina 



– Matka: Lajin edustaja toimittanut lajin tilanneraportin HUJOlle 

– Kenttä: Lajin edustaja toimittanut lajin tilanneraportin HUJOlle 

– Yhteistä: Ylänne ollut yhteydessä Power Park Horse Show vetäjään ja tiedustellut ”pienten 
lajien” yhteisten kilpailuiden järjestämishalukkuutta / mahdollisuutta Power Parkissa ja/tai 
Ypäjällä. Asian selvittämistä jatketaan – kiinnostus olemassa 

7. Valmennusasiat 

• valintakriteerit: vahvistettiin pienten lajien osalta lajien esityksen mukaisesti 
• valmentajanimitykset: vahvistettiin vikellyksen maajoukkuevalmentaja Carolina Tageson 
• SRL/VAKE projekti: Projektijohtaja Ylänne, joka kerää lajien näkemykset ja työstää yhdessä 

VAKE:n kanssa. Projektia käsitellään kauden aikana mm HUJOssa. 
• Valmennusosaamisen projekti. Projekstijohtaja Ylänne, joka kerää lajien ja MJ valmentajien 

sekä VAKE:n näkemykset. Projektia käsitellään kauden aikana HUJOssa. 

8. Muut asiat 

– ei ollut  

9. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

• PJ päätti kokouksen klo 11.20 
•  
• Seuraava kokous 

ei päätetty. Kokoukset pyritään pitämään teemakokouksina. Seuraava 13.2. ”olympialajien 
asiat” .Pienten lajien edustajat voivat tuoda lajinsa asioita kaikkiin kokouksiin. 
Osallistumisista kokouksiin päättää kukin lajin edustaja kokouksen asialistan ja teeman 
perusteella 

 


