
HUJO, kokous 2 / 2020 15.4.2020 klo 09.30 Teams 

Läsnä: Linna (2/2) Colliander (2/2), Koivula (2/2), Forsten (2/2), Pekkala (2/2), Herd (2/2) Takkula (2/2) 
Ehrnrooth (2/2), Laine (1/2). Poissa: Laurinen (0/2), Wuorimaa (0/2), Heikinheimo (1/2). 

Poissa:  

1. Avaus. PJ avasi kokouksen klo 9.40 ja toivotti Seppo Laineen tervetulleeksi HUJO:n jäseneksi 
kenttäratsastuksen uutena edustajana. Keskusteltiin HUJO:n roolista ja urheilun johtamisesta. 
 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja käytiin läpi ja hyväksyttiin. 
 

3. Budjetti 2020  
Valmennuksesta on syntynyt jonkin verran säästöjä, kun valmennuksia on jouduttu perumaan 
koronaepidemian takia.   
 
Toimintasuunnitelma 2020, kärkihankkeet – SRL urheilun projektit. 
 
Tokio 2020 Olympialaiset ja Paralympialaiset 

Valintaesitys Olympiakomitealle on siirtynyt näillä näkymin myöhempään ajankohtaa. 
Olympiakomitea ilmoittaa tarkemman ajankohdat. Hevosten lentokuljetukset on sovittu. Aiemmat 
olympiapaikat tällä tietoa säilyvät, mutta voi olla, että kaikkien ratsukoiden tämänhetkiset 
kvaalitulokset eivät ole riittäviä. 

Oppiminen ja valmennusosaaminen keskiöön.  

Olympialajien valmentajat pitivät ennen pääsiäistä lajikohtaiset Teams-palaverit (mukana myös 
Pirkko Herd ja Jutta Koivula). Yhteistyön jatkamisesta sovittiin. Estevalmentajat suunnittelevat 
yhteistä kokoontumista jo tälle keväälle. 

SRL / VAKE yhteistyö ja kehityskohteet -projekti.  
Toukokuussa on johtoryhmän seuraava palaveri. 

Kilpailujärjestelmän ja kilpailuohjelmistojen uudistus.  
Ei uutta tällä hetkellä. 
 
SRL100 -juhlavuosi 
Juhlavuoden tapahtumia on jouduttu perumaan koronaepidemian takia. 
 
PM-kilpailujen 2020 tilanne 
Koulu-, este- ja pararatsastuksen sekä vikellyksen PM-kilpailuja ei voida järjestää suunniteltuna 
ajankohtana. Kenttä-PM-kilpailujen valmistelut etenevät aikataulussa, muutama este on vielä 
rakentamatta. Maanrakennustyöt on jo tehty. Matkaratsastuksen PM-kilpailut Norjassa on 
peruutettu. Vikellyksen PM-kilpailut on siirretty alustavasti elokuun viimeiseen viikonloppuun. 

4. Lajiraportit, Arvokisahankkeet ja kehitysehdotukset: 

Yleisiä kehitysehdotuksia ja huomioita: 

Lajit:  



ESTE: Henrik Ehrnrooth kertoi, että tarkoitus on olla yhteydessä ratsastajien vastuuvalmentajiin. 
Marinaa ja Sannaa on käytettävä aluetasolla briiffaamassa aluevalmentajia. 

PARA: Toiminta jäissä tällä hetkellä. 
 

KOULU: PM- ja EM-tilanteet elävät vielä. Pitäisikö katsoa, mitä aluevalmennuksissa saadaan 
aikaiseksi ja asettaa niille selkeät tulostavoitteet?  

 
KENTTÄ: Valmentajilla hyvä yhteistyö, viime viikon palaverissa suunniteltiin yhteisiä katsastuksia 
syksylle.  
 

REINING: - 
 

VALJAKKO: - 
 

VIKELLYS: PM-kilpailujen 

6. Valmennusasiat, KV valmentajat 2020 ja valmentajasopimukset 
Asia kunnossa kaikkien lajien osalta. 
Keskusteltiin aluevalmennuksen kehittämisestä ja keinoista sen arvostuksen nostamiseksi. 
 

7. To do -lista.  
- Aluevalmennuksen kehittäminen. Jokainen ottaa kantaa omaan lajiinsa. Maajoukkue- ja 
aluevalmentajien yhteistyötä on kehitettävä entisestään, lajien selvitettävä miten 
maajoukkuevalmentajat ehtivät käydä eri alueiden valmennuksissa, mielellään pari kertaa 
vuodessa. Projektin tavoitteena on parantaa aluevalmentajien osaamista ja nostaa 
aluevalmennuksen statusta. 
- Jutta lähettää kaikille HUJO:n jäsenille budjettitiedot ja myös viime vuonna tekemänsä 
kenttäratsastuksen lajin tilanteen ”malliksi” muiden lajien tilannekatsauksia varten. 
- Maria Colliander laatii mallin yhteydenotosta aluevalmentajiin. 

8. Muut asiat.  
 

9. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

• PJ päätti kokouksen klo 10.55 
• Seuraava kokous: 14.5. klo 9.30 Teamsilla 


