
HUJO, kokous 1/2021 27.1.2021 klo 10.00 Teams 

Läsnä: Antti Linna (pj.) (1/1), Henrik Ehrnrooth (1/1), Maria Colliander (1/1), Marjukka Manninen (1/1), 

Seppo Laine (1/1), Tomi Wuorimaa (1/1), Jouni Heikinheimo (1/1), Tiina Savolainen (1/1), Oona Pekkala 

(1/1), Tanja Takkula (1/1), Pirkko Herd (1/1), Heidi Laurinen-Nokua (1/1), Jutta Koivula (siht.) (1/1). Lisäksi: 

Mikko Luhtala (VAKE) kertomassa valmennuskeskuksen uusista tuulista. 

Poissa: - 

1) Avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.05 

Marjukka Manninen toi kokoukselle hallituksen terveiset ja kävi läpi muutamia ajankohtaisia asioita sekä 

komiteoiden toimintaperiaatteita. Keskusteltiin HUJO:n ja lajikomiteoiden yhteistyöstä ja vastuista. 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja  

Edellisen kokouksen (7/2010) pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

3. Budjetti 2021 

Keskusteltiin budjetista. Jutta Koivula lähettää vuoden 2021 alustavan budjetin HUJO:n jäsenille. 

 

4. Toimintasuunnitelma 2020, kärkihankkeet – SRL urheilun projektit 

Tokio 2020 Olympialaiset ja Paralympialaiset 

Ratsukoiden valinnan tilanne 1/2021. Olympiakomitea ja paralympiakomitea halusivat tehdä ratsastajien 

valinnan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja pyysivät Ratsastajainliitolta pararatsastajien ehdokkaat jo 

tammikuun valintakokoukseen. Ehdokkaat ovat Katja Karjalainen ja Pia-Pauliina Reitti. Paralympiakomitea 

nimesi heidät tammikuun kokouksessa Tokioon. 

Kouluratsastuksen osalta päätös tehdään maaliskuun alussa. SRL:n hallitus on ehdottanut valittavaksi Henri 

Ruostetta. HUJO on tämän ehdotuksen takana. 

Pararatsastuksen 7.5. viimeiset akkreditoinnit, joten siihen mennessä tiedettävä vararatsastaja. Ehdokkaat 

voidaan nimetä pienemmällä kokoonpanolla ja vahvistaa HUJO:n kokouksessa. 

Oppiminen ja valmennusosaaminen keskiöön 

              Antti Linna korosti alue- ja maajoukkuevalmennuksen tulosten seuraamista. Raportit tuloksista tulisi 

saada puolivuosittain urheilujohtajalle. Marjukka Manninen toivoo, että toimihenkilöt ja 

kilpailujenjärjestäjät sidottaisiin systeemiin paremmin, jotta kilpailujärjestelmä tukisi ratsastajien 

kehittymistä paremmin.  

SRL / VAKE yhteistyö ja kehityskohteet -projekti 

Hevosopiston hallituksen työryhmä on ollut tukemassa muutoshanketta. Mikko Luhtala esitteli hankkeen. 

VAKE on tehnyt yhteistyösopimuksen Juulia Jyläksen ja Henri Ruosteen sekä Elmo Jankarin ja Sanna 

Siltakorven kanssa. Urheiluakatemiayhteistyö ja urheilijoiden kaksoisuran tukeminen ovat myös tärkeitä 

kehityskohteita. Jokaiselle olympialajille on valittu oma asiantuntijansa mentoriksi. Yhteistyö SRL:n kanssa 

on ehdottoman tärkeä tämän työn onnistumiseksi. Keskusteltiin SRL:n ja Hevosopiston yhteistyöstä. 



Päätettiin, että lajien edustajat miettivät omat toiveensa ja ehdotuksensa Vaken toiminnan suhteen 

HUJO:lle.  

Keskusteltiin urheiluakatemiatoiminnasta ja todettiin, että siitä täytyy tiedottaa paremmin 

maajoukkuevalmentajille ja urheilijoille. Akatemiaan voivat hakeutua kaikkien urheilulajien urheilijat. SRL:n 

sivuille laitetaan linkki urheiluakatemioiden sivuille.  

 

5. Lajiraportit, arvokisahankkeet ja kehitysehdotukset: 

Askellajiratsastuksen lajiraportti. Tiina Savolainen esitteli askellajiratsastuksen tilannetta. Tavoitteena saada 

täysi joukkue Tanskan MM-kilpailuihin (7 senioria ja 5 nuorta) ja saavuttaa finaalipaikkoja ja 

henkilökohtainen mitali. Seuraava tavoite on vuonna 2022 Suomessa järjestettävät PM-kilpailut. 

Yleisiä kehitysehdotuksia ja huomioita: 

Lajit:  

ESTE: Henrik Ehrnrooth kävi läpi esteratsastuksen tilannetta. Jutta Koivula kertoi Hattelissa pidetystä 

Nations’ Cup -ratsastajien tapaamisesta. Jutta Koivula tiedottaa suunnitelmista mahdollisille Nations’ Cup -

ratsastajille ja Henrik Ehrnroothille. 

PARA:  

 

KOULU: Maria Colliander kertasi tilanteen olympialaisten osalta. Vararatsastajaksi on tulossa joko Henri 

kakkoshevosellaan tai joku toinen ratsastaja. Vararatsastajan valinta tehdään mahdollisimman myöhäisessä 

vaiheessa. 

 

KENTTÄ: Seppo Laine kävi läpi akatemiayhteistyötä, jota on aiemminkin ollut Hevosopistolla. FEI on ottanut 

kalenteriin mukaan seniorien EM-kilpailut. Kolme paikkaa on hakenut kilpailuja (Montelibretti, Avanches, 

Boekelo). Suomella on joukkue kvalifioitunut EM-kilpailuun. Viikonloppuna oli FEI:n kaksipäiväinen 

riskienhallintaseminaari netissä. Mielenkiintoisia keskusteluja ratsastajien ja valmentajien kouluttamisesta.  

 

REINING:  

 

VALJAKKO:  

 

VIKELLYS:  

 

ASKELLAJIRATSASTUS:   

6. Valintaperusteet 2021 eri lajeissa käytiin läpi. 

Tiina Savolainen otti esiin, että askellajiratsastajien valintaprosessista täytyy käydä keskustelu. Valjakkoajo 

pitää riman korkealla MM-valinnoissa. Korona kuitenkin aiheuttaa joitakin lievennyksiä tulosvaatimuksiin. 



 

 

7. To do list.  

 

8. Muut asiat.  

Muita asioita ei ollut. 

 

9. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään 17.3. klo 10 Teamsissa. 

 

 


