
HUJO, kokous 2 / 2019 13.2. klo 10.00 SRL– Valimotie 10 

Läsnä: Linna (2/2) Colliander (2/1), Koivula (2/1), Heikinheimo (2/1), Forsten (2/1), Ylänne (2/2), Oksanen 
(2/1), Perkiö (2/0), Wickholm (2/1), Herd (2/2) Takkula (2/1) Koivisto (2/0) 

Poissa: Heikinheimo, Oksanen, Perkiö, Wickholm, Takkula, Koivisto 

  

1. Avaus. PJ avasi kokouksen klo 10.10 

2. Ed kokouksen pk.  

–vanhat muistiot lähetetään uusille jäsenille. Edellinen pk vahvistettu 2018 HUJOn toimesta 

3. Budjetti 2019  

- käytiin läpi budjetin rakenne uusille jäsenille. Ei budjettimuutoksia 

4. Toimintasuunnitelma 2019, kärkihankkeet – SRL urheilun projektit 

Valmennusosaaminen / valmentajat - projekti 

- valmentajille ja lajikomiteoille lähetetty kysely valmennuksen kehityssuunnitelmista 
- arvioitava tarpeet ja kehityskohteet urheilijamäärän (taso), vaikutusmahdollisuuden ja 

nykyisen osaamistason perusteella. Projektin työstämistä jatketaan 
- Valmentajahaku kausille 2020 – 2021 yhteydessä käydään läpi valmentajien toimenkuvat ja 

valmennuksen tavoitteet 
- KV urheilumenestys edellyttää ammattimaisen toiminnan kehittymistä ja lisäämistä sekä KV 

tason harjoittelu- ja kilpailuolosuhteita 

Valmennusosaamisen levitys / ohjattavuus 

- keskusteltiin, miten Suomessa käyvien KV valmentajien tieto/taito saadaan hyödynnettyä 
mahdollisimman tehokkaasti. Laaditaan valmentajien osaamisohjelma. 

Urheilujohtaminen – projekti 

- Projektin työstäminen aloitetaan kun Urheilun Kehittämispäällikkö Jukka Koivisto aloittaa työt 
maaliskuussa 

SRL / VAKE yhteistyö ja kehityskohteet– projekti 

- Herd / Ylänne laatinut alustavan projektisuunnitelman tavoitetilasta ja 2019 
kehitystoimenpiteistä saatujen palautteiden ja olemassa olevien resurssien perusteella.  
Projektin työstämistä jatketaan.  

NC Aino tilanneraportti 

- Kuultiin tilanne raportti järjestelyistä. NC lehdistötilaisuus pidettiin Ainossa 12.2. 



5. Arvokilpailuprojektit 

- Käytiin läpi valintaperusteita, joiden oltava riittävän korkeat asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Arvokilpailut eivät ole opintomatka 

- Keskusteltiin arvokilpailuissa tarvittavasta organisaatiosta (joukkueenjohto). Eri lajien ja 
ikäryhmien tarpeet ovat erilaiset. Jos kisassa vain h koht urheilija, mennään ensisijaisesti 
urheilijan  oman ”kotiorganisaation” mukaan, joukkueiden tai monilaji kisojen osalta SRL 
määrittää johtoryhmän kokoonpanon. 

6. Lajiraportit  

- Yleistä: Todettiin, että HUJOn edustajat kaipaavat KV kärkiurheilijoilta parempaa 
raportointia kilpailusuunnitelmista ja tulostasosta 

- Este: Päätettiin, että SRL ilmoittaa FEI:lle, että se osallistuu NC Div 2 osakilpailuihin, mutta 
ei tavoittele paikkaa Div 2 finaaliin vuonna 2019. 

- Koulu: kuultiin Collianderin tekemä lajianalyysi ja kehityskohteet. Colliander tekee 
esityksen pohjalta lajin To Do työlistan vuodelle 2019 

- Kenttä: kuultiin Koivulan tekemä lajianalyysi ja kehityskohteet. Koivula tekee esityksen 
pohjalta lajin To Do työlistan vuodelle 2019 

7. Valmennusasiat 

- Vahvistettiin 2019 valmentajasopimukset; kouluratsastus seniorit Rien van der Schaft, 
esteratsastus seniorit Ad van de Wetering 
 

8. To Do list 
- SRL projekti 1, SRL / VAKE – Ylänne, Herd 
- SRL projekti 2, Valmennusosaamisen kartoitus – Ylänne, Herd, Forsten 
- SRL projekti 3, Urheilujohtaminen – Koivisto + ? 
- Kouluratsatuksen kehitysohjelma – Colliander 
- Kenttäratsastuksen kehitysohjelma - Koivula 
- Esteratsastuksen kehitysohjelma – Forsten 
- Valmentajahaku ja toimenkuvat – Linna, Ylänne 
 

9. Muut asiat 

- FEI Sport Forum 15.-16.4. Lausanne, osallistuu Ylänne, Forsten ? 
- Todettiin, että huippu-urheilun viestinnän resurssit varmistettava. Forsten käy läpi 

Törmälän kanssa 

9. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

• PJ päätti kokouksen klo 13.10 
• Seuraava kokous 27.3. klo 10.00 SRL toimitilat 

 


