
HUJO, kokous 3 / 2021 18.5.2021 klo 15.00 Teams 

Läsnä: Antti Linna (3/3) (pj. kohdat 1 – 5), Maria Colliander (3/3), Henrik Ehrnrooth (2/3), Jouni Heikinheimo 
(3/3), Pirkko Herd (3/3), Heidi Laurinen-Nokua (3/3), Tomi Wuorimaa (3/3), Oona Pekkala (3/3), Marjukka 
Manninen (3/3), Tiina Savolainen (3/3) Tanja Takkula  (3/3), Jutta Koivula  (siht., pj. kohdat 6-8)(3/3) 

Poissa: Seppo Laine (2/3). 

1. Avaus. PJ Antti Linna avasi kokouksen klo 15.15. 
 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 
 

3. Budjetti 2021 
Allround-lännenratsastuskomitean budjetista puuttuu nyt SM-kilpailujen tuki. Kilpailut käydään 
elokuussa Hyvinkäällä. Asia kirjattiin muistiin. 

 
4. Toimintasuunnitelma 2020, kärkihankkeet – SRL urheilun projektit 

 
Tokio 2021 Olympialaiset ja Paralympialaiset 

Antti Linna, Maria Colliander ja Jutta Koivula selvittävät tilannetta ja tekevät ehdotuksen 
kouluratsastuksen vararatsukon valinnasta. 

Pararatsastuksessa tilanne on se, että jos joudutaan käyttämään vararatsastajaa, hänet tulee valita 
heinäkuun 5. päivään mennessä. Aachenin karanteeniin ei lähetetä varahevosta. 

Oppiminen ja valmennusosaaminen 

Pirkko Herd kertoi, että SRL:n ja Hevosopiston valmentajakoulutuksen kehittämistä koskeva 
palaveri on pidetty 16.5.2021 yhdessä Olympiakomitean edustajan kanssa. 

SRL / VAKE yhteistyö ja kehityskohteet 

Urheiluakatemiatoiminta ja VAKE, lajien raportit VAKE-yhteistyöstä 

Keskusteltiin VAKE:n tilanteesta. VAKE:n ohjausryhmä kokoontuu kesäkuussa. 

5. Lajiraportit, arvokisahankkeet ja kehitysehdotukset: 
 
Seniorien valintakomitean kokoonpanon muokkaus, kenttäratsastus 
Seppo Laine Sanna Siltakorven tilalle seniorien valintakomiteaan. Nuorten ratsastajien kohdalla 
valintakomitea pysyy ennallaan. 
 
Kouluratsastuksen nuorten ikäluokkien EM-valintakriteerien mahdollinen muuttaminen 
Päätettiin poistaa vaatimus kansainvälisestä tuloksesta, mutta 68 % tulosrajasta kansalliselta tasolla 
pidetään kiinni EM-kilpailujen osalta. Myös Pärnun kesäkuun kv. kilpailun tulokset otetaan 
huomioon valinnassa. 
 
Keskusteltiin PM-kilpailuista ja niiden toteutuksesta.  
 



Tähän asti saapuneet liittovalmennuksen seurantaraportit on toimitettu HUJO:n jäsenille 
luettavaksi. 

 

Yleisiä kehitysehdotuksia ja huomioita: 

Lajit:  

MATKARATSASTUS: PM-kilpailuihin ei näillä näkymin ole lähtijöitä karanteenien takia. Kotimaan kv. kilpailut 
on peruutettu ja tähän mennessä myös kaikki kansalliset. 

 
VALJAKKO: Valjakkoajon PM-kilpailut ovat heinäkuun lopussa. Vähintään hevosjoukkue mukana. 
Maajoukkueen jäsenet lähtevät hakemaan MM-näyttöjä siinä määrin kun kv. kilpaileminen on mahdollista. 
Raisa Takkinen tähtää ponivaljakoiden MM-kilpailuihin syyskuun puolivälissä Ranskassa. Ongelmaksi voi 
muodostua rokotteiden epätasainen saaminen. 
 
ASKELLAJIRATSASTUS: MM-kilpailut 2021 on peruttu koronan takia. Keskustelua käydään siitä, korvataanko 
ne jollakin muulla isommalla kv. tapahtumalla. 

6. To do list.  
7. Muut asiat.  
8. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

Sihteeri päätti kokouksen klo 16.16. Seuraava kokous päätettiin pitää 14.7. klo 15. 


