
HUJO, kokous 1 / 2020 19.3.2020 klo 09.30 Teams-kokous 

Läsnä: Linna (171) Colliander (1/1), Koivula (1/1), Heikinheimo (1/1), Forsten (1/1), Ylänne (1/1), Laurinen 
(1/1), Pekkala (1/1), Herd (1/1) Takkula (1/1) Ehrnrooth (1/1). Poissa: Tomi Wuorimaa. 

Poissa:  

1. Avaus. PJ avasi kokouksen klo 9.30 
2. Ed kokouksen pöytäkirja  

Edellisen kokouksen pöytäkirja on ollut osanottajilla nähtävissä ja se on hyväksytty. 
3. Budjetti 2020 

Aki Ylänne linjasi nykytilannetta. Tällä hetkellä on mahdoton sanoa, mitkä ovat Korona-pandemian 
talousvaikutukset. Maajoukkuevalmentajien kanssa on vuosisopimukset, toimintaa voitaneen 
siirtää enemmän loppuvuodelle. Aluevalmentajat laskuttavat tapahtumakohtaisesti. Drammenin 
NC-kilpailut on juuri peruutettu, Uggerhalne peruutettaneen – näistä tulee säästöä. Koko 
esteratsastuksen Nations’ Cupin tilanne on vielä epäselvä vuonna 2020. Määrärahoja jää 
käyttämättä arviolta noin 100 000 eurroa, mutta myös liitolle tuleva raha vähenee. HUJO:n 
kohdalta ei tehdä vielä budjettiin muutoksia. Hallitus käsittelee asiaa tarvittaessa. 
Tokion osalta kansallisten liittojen on ilmoitettava 27.3. mennessä, mikä on ratsastajien 
kvaalitilanne. Suomella ei ole tässä suhteessa ongelmaa. 
 
Tällä hetkellä ei ole tiedossa, pystytäänkö matkaratsastuksen PM-kilpailut Norjassa ja vikellyksen 
PM-kilpailut Suomessa järjestämään kesäkuun puolivälissä. Norja ei pysty järjestämään kilpailua 
myöhemmin, Ypäjä pystyy tarvittaessa siirtämään vikellyskisat myöhempään ajankohtaan samoin 
kuin koulu-, este- ja pararatsastuksen PM-kilpailut, jotka ovat nyt kalenterissa kesäkuun lopussa. 
 
Koronatilanteen vuoksi kouluratsastuskomitea on päättänyt, että tämän vuoden kouluratsastuksen 
SM-kilpailuihin saa osallistua ilman SM-kvaalituloksia. SRL:n hallitus päättää seuraavassa 
kokouksessaan 24.3. toimihenkilöoikeuksien jatkamista vuodella niiden osalta, joiden lisenssi olisi 
päättymässä 31.3.2020. Monet koulutukset ovat jääneet pitämättä. 
 
Kenttäratsastuksen osalta odotetaan vielä FEI:n päätöstä olympiakvaaleista. Sen julkaisema lista 
mukaan päässeistä saattaa vielä tarkentua. Tanska on tehnyt asiasta valituksen. Aki Ylänne 
selvittää, mikä on tämän hetken tilanne. 
 
Valjakkoajon MM-kilpailut käydään lokakuun lopussa. Jouni Heikinheimon mukaan Suomella on 3 
tai jopa 4 potentiaalista osanottajaa. 
 
Reiningin MM-kilpailuihin ei ole lähdössä senioriratsastajia. Kaksi nuorta ratsastajaa on pyrkimässä 
kisaan, mutta heillä ei ole vielä vaadittavia kvaaleja. 
 
 

4. Toimintasuunnitelma 2020, kärkihankkeet – SRL urheilun projektit 
Tokio 2020 Olympialaiset ja Paralympialaiset 

Valintaesitys Olympiakomitealle 

Kouluratsastuksen osalta ehdotetaan Olympiakomitealle Henri Ruostetta, jolla on kaksi hevosta, 
Kontestro DB ja Rossetti. Molempien kvaalit ovat kunnossa. Ainoastaan Kontestro DB on kilpaillut 
vuonna 2020. 



Seuraava ehdokas on Emma Kanerva – Dambacu NL. Hänen jälkeensä listalla ovat Stella Hagelstam 
– New Hill Julitrea ja Mikaela Fabritius-Bjerre – Skovlunds Gamin G. 

Pararatsastuksen osalta ehdotetaan Olympiakomitealle Katja Karjalaista hevosella Dr. Doolittle. 
Hänen jälkeensä ehdolla on Pia-Pauliina Reitti – Supremo, jolle Olympiakomitea on hakenut wild 
cardia. Hänen varallaan on Jessica Kerttunen – Westside. 

Aki Ylänne on käynyt valinnat läpi Olympiakomitean lajiryhmävastaava Kimmo Mustosen kanssa. 

Oppiminen ja valmennusosaaminen keskiöön. 

Keskusteltiin valmentajien osaamisohjelmasta. Aki Ylänne oli tehnyt koosteen siitä, mitä hankkeita 
on tähän mennessä tehty (liite). Maajoukkuevalmentajat eivät ole tähän mennessä kiertäneet 
aluevalmennuksissa, mutta aluevalmentajat ovat olleet aktiivisesti mukana 
maajoukkuevalmennuksissa varsinkin esteratsastuksessa. Kaikki lajiensa edustajat selvittävät parin 
viikon aikana puheenjohtaja Antti Linnalle, onko mahdollista, että maajoukkuevalmentaja kiertäisi 
aluevalmennuksissa 1 – 2 kertaa vuodessa/alue antamassa vinkkejä aluevalmentajille ja 
katsastamassa mahdollisia lahjakkuuksia. Tämä toiminta tulee sisällyttää maajoukkuevalmentajien 
sopimuksiin. 

Matkaratsastus toivoisi valmentajien tekevän yhteistyötä myös yli lajirajojen. 

Vikellyksessä toivotaan maajoukkuevalmennuksen yhteyteen yhteistä koulutusta valmentajille, 
esimerkiksi kokonainen koulutuspäivä. 

 

Valjakkoajossa maajoukkue- ja aluevalmennuksen yhteistyö sujuu hyvin, kun alue- ja b-
rengasvalmentaja Ben Simonsén kuuluu itse maajoukkueeseen. Valjakkoajossa on tänä keväänä 
ollut vierailevina valmentajina Christian Iseli ja Bram Chardon. Nykyinen maajoukkuevalmentaja 
Tomas Eriksson lopettaa tämän vuoden lopussa. 

 

Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää valmentajille kokonaan oma valmennuspäivä Ypäjällä. 
Pirkko Herd selvittää asiaa. 

 

SRL / VAKE yhteistyö ja kehityskohteet– projekti.  

 

Viime viikolla pidettiin SRL:n ja VAKE:n yhteistyöpalaveri, seuraava palaveri on toukokuussa. Olisi 
tärkeää synkronoida molempien osapuolien vuosikellot ja molempien tahojen 
toimintasuunnitelmat ja -kertomukset voisivat olla tietyiltä osin identtiset. 

Todettiin, että Hevosopisto voisi hyödyntää enemmän SRL:n valmennusta omassa opetuksessaan ja 
SRL voisi myös hyödyntää Hevosopiston järjestämää kurssitarjontaa enemmän. 

 



Kilpailujärjestelmän ja kilpailuohjelmistojen uudistus 
 
Aki Ylänne kertoi Kipa-uudistuksen etenevän aikataulussa. Ohjelmistoon tehdään kaiken aikaa 
tarvittavia muutoksia ja parannuksia. Kilpailujärjestelmän muutos on sujunut kitkatta. 
 
SRL:n kurinpitosääntöjä työstetään parhaillaan. Syynä siihen ovat FEI:n sääntöihin tehdyt 
muutokset, joilla on vaikutuksia kansallisiin sääntöihin. WADA:n säännöt muuttuvat myös 
lähitulevaisuudessa, millä voi olla vaikutusta SRL:n kilpailusääntöihin. 
 
SRL100 juhlavuosi 
 
SRL100-hanke kärsii koronan vaikutuksista, kevään tapahtumat on suurelta osin peruttu. 
Parhaillaan on käynnissä HIHS:n lauantai-illan näytöksen suunnittelu. Kaikeilta lajeilta tullaan 
pyytämään apua tämän toteutukseen.  

5. Lajiraportit, Arvokisahankkeet ja kehitysehdotukset: 

Käytiin läpi aiemmissa kohdissa. 

6. To Do list.  
Käytiin läpi aiemmissa kohdissa 

7. Muut asiat. 

Muita asioita ei ollut. 

8. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

• PJ päätti kokouksen klo 10.44 
• Seuraava kokous: 15.4. klo 9.30 Teamsilla. 

 


