
HUJO, kokous 2 / 2021 17.3.2021 klo 10.00 Teams 

Läsnä: Läsnä: Antti Linna (pj.) (2/2), Maria Colliander (2/2), Marjukka Manninen (2/2), Seppo Laine (2/2), 

Tomi Wuorimaa (2/2), Jouni Heikinheimo (2/2), Oona Pekkala (2/2), Tanja Takkula (2/2), Pirkko Herd (2/2), 

Heidi Laurinen-Nokua (2/2), Jutta Koivula (siht.) (2/2).  

Poissa: Henrik Ehrnrooth (1/2), Tiina Savolainen (1/2). 

1. Avaus. PJ avasi kokouksen klo 10.04. 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 
3. Budjetti 2021 

Luettiin Tiina Savolaisen kirje koskien askellajiratsastuksen budjettia vuodelle 2021 ja keskusteltiin 
eri lajien budjeteista ja niiden muotoutumisesta. Budjetissa huomioidaan lajien volyymit, lajin 
kansallinen taso ja kehitysmahdollisuudet. Keskusteltiin budjetin rakentamisen mekanismeista, 
jotka vaativat toimiston ja hallituksen yhteistyötä. HUJO:n budjetin laadintaan on tehtävä selkeä 
vuosikello ja järjestelmä. 
 

4. Toimintasuunnitelma 2021-2022, kärkihankkeet – SRL urheilun projektit 
 
Tokio 2020 Olympialaiset ja Paralympialaiset 
Ratsukoiden valinnan tilanne 3/2021. Ratsastajat paralympialaisiin ja olympialaisiin on nyt nimetty, 
vararatsastajien valinta tehdään mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa. 

Oppiminen ja valmennusosaaminen keskiöön.  

Seppo Laine esitteli kenttäratsastuksessa toteutettavaa maajoukkue- ja liittovalmentajien 
yhteistyötä. Keskusteltiin maajoukkue- ja liittovalmentajien välisestä raportoinnista ja 
kommunikoinnista. Uusiin valmentajasopimuksiin tulee kirjata käytännön toimenpiteet 
yhteydenpidosta valmentajien ja toimiston välillä. 

SRL / VAKE yhteistyö ja kehityskohteet -projekti.  

- Urheiluakatemiatoiminta ja VAKE 

Pirkko Herd raportoi urheiluakatemiatoiminnasta ja kertasi, miten hakuprojekti etenee. Yhteishaku 
on parhaillaan käynnissä.  

- Lajien raportit VAKE-yhteistyöstä 

Kenttäratsastus: Seppo Laine esitteli kenttäratsastuksen yhteistyötoiveet. Valmennuksen ja 
valmentajakoulutuksen suhteen tilanne on nyt hyvä, kun sekä Sanna Siltakorpi ja Elmo Jankari 
ovat Ypäjällä. Heitä voi hyödyntää näissä molemmissa. Urheiluakatemiayhteistyöhön olisi hyvä 
saada erilaisia malleja muutaman päivän valmennusleirejä varten, jotta hinnat eivät karkaisi 
urheilijoiden käsistä. Kilpailutoiminnassa Ypäjä on ollut merkittävä järjestäjä ja siellä on hyvät 
olosuhteet lajiin. Olisi tärkeä rakentaa malli siitä, miten Ypäjällä pystytään jatkossakin järjestämään 
kilpailuja ja miten ulkopuolinen kilpailunjärjestäjä voi toimia Ypäjällä. 

Esteratsastus: Jutta Koivula esitteli Sanna Backlundin terveiset. Kehitys on ollut positiivista ja hyvä, 
että aina on tarjolla valmis rata. 



Pararatsastus: Tanja Takkula kertoi, että pararatsastajien mj-valmennus on sujunut hyvin. 
Esteettömyyttä täytyy kuitenkin parantaa vielä edelleen (esim. selkäännousuramppi talvisin, 
kuntosalin ja ruokalan saavutettavuus). Opistoruokalan ruoka ei tällä hetkellä ole urheilijoille 
sopivaa. Pararatsastus tulisi huomioida myös valmentajakoulutuksessa nykyistä paremmin. 

Vikellys: Oona Pekkala kertoi, että Ypäjä on suhteellisen kaukana, mutta puitteet ovat hyvät. 
Vikeltäjät ovat hakeneet muitakin paikkoja valmennuksille, koska Ypäjälle ei ole aina päästy. 
Vikeltäjät käyttävät eniten kuntosaleja ja treenaavat ohuissa trikoissa, joten kylmät maneesit eivät 
sovellu heille talvisin. Halutaan järjestää myös jatkossa vuosittain kilpailut Ypäjällä. Oppilasruokalan 
ruoka ei täytä myöskään vikeltäjien toiveita. 

Valjakkoajo: Jouni Heikinheimo kertoi, että Ypäjältä on ollut hankala saada aikoja valjakkoajon 
maajoukkuevalmennukselle. Pirkko Herd vastasi, että maajoukkuevalmennus on aina etusijalla 
liittovalmennukseen nähden. 

Reining: Tomi Wuorimaa kertoi, että myös reining on kiinnostunut järjestämään mj-valmennuksia 
Ypäjällä. Hän kertoi myös FEI:n ja NRHA:n riitatilanteesta. Reiningin SM-kilpailut järjestetään 
syyskuun alussa Tampereella Kärppälän maneesissa. 

Pirkko Herd: Mj-valmennettavilla on edullisemmat hinnat kuin muilla sekä hevosten että ihmisten 
majoituksen suhteen. Hevosopiston tulee kuitenkin toimia taloudellisesti kestävillä periaatteilla. 

Marjukka Manninen: Valmennukset ja koulutukset keskitetään mahdollisimman paljon Ypäjälle. 
Tärkeätä on myös se, että lajien toiveet ja tarpeet tulevat Hevosopiston tietoon. On luotava selkeä 
aikataulu siihen, milloin lähdetään jakamaan päivämääriä eri toiminnoille. 

Maria Colliander: Kouluratsastuksessa Ypäjää ei ole hyödynnetty kovin paljon. Voidaan keskustella 
siitä, pitäisikö valmennuksia suunnata enemmän Ypäjälle. Rienin ja Janne Berghin valmennukset 
ovat usein viikolla, jolloin maneesitilaa saattaa löytyä paremmin. 

5. Lajiraportit, arvokisahankkeet ja kehitysehdotukset: 

Ei asioita tällä kertaa. 

 

6. To do list.  

Ei asioita tällä kertaa 
 

7. Muut asiat.  

Keskusteltiin kilpailu- ja valmennustauon jatkamisesta. Päädyttiin suosittelemaan hallituksen 
kokoukselle FEI:n linjan noudattamista eli kilpailu- ja valmennustaukoa 11.4. asti. 

Keskusteltiin maneesien määrityksestä sulkutiloissa. Marjukka Manninen on valmistelemassa eri 
viranomaisten kanssa argumentteja, joiden perusteella ratsastusmaneeseja ei luokiteltaisi 
sisäliikuntatiloiksi. SRL jatkaa edunvalvontaa, muttei voi kävellä paikallisten viranomaisten yli. SRL:n 
hallitus on tekemässä linjauksen asiasta seuraavassa kokouksessaan. 



8. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.24. Seuraava kokous päätettiin pitää 18.5. klo 15. 

 


