
HUJO, kokous 3 / 2020 14.5.2020 klo 09.30 Teams 

Läsnä: Linna (3/3) Koivula (3/3), Heikinheimo (2/3), Forsten (3/3), Laurinen (1/3), Wuorimaa (1/3), Pekkala 
(3/3), Herd (3/3) Takkula (3/3), Laine (2/3). Poissa: Colliander (2/3), Ehrnrooth (2/3) 

1. Avaus. PJ avasi kokouksen klo 9.36 
2. Ed kokouksen pöytäkirja on hyväksytty ja julkaistu. 
3. Budjetti 2020  
4. Toimintasuunnitelma 2020, kärkihankkeet – SRL urheilun projektit 

Tokio 2020 Olympialaiset ja Paralympialaiset 

Oppiminen ja valmennusosaaminen keskiöön.  

SRL / VAKE yhteistyö ja kehityskohteet -projekti.  

Kilpailujärjestelmän ja kilpailuohjelmistojen uudistus 
 
SRL100 juhlavuosi 

5. Lajiraportit, Arvokisahankkeet ja kehitysehdotukset: 

Yleisiä kehitysehdotuksia ja huomioita: 

Lajit:  

ESTE:  

PARA: Pararatsastuksen lajiraportti käsitellään seuraavassa kokouksessa. 
 

KOULU:  
 

KENTTÄ: Kenttäratsastuksessa valmentajien määrä on vähentynyt ja alueita yhdistetty, toimii melko hyvin 
tällä hetkellä. Katsastusjärjestelmään suunniteltu muutoksia. Aluetason parhaat ratsukot pääsevät myös 
maajoukkuevalmentajan silmän alle. Seppo Laine esitti kenttäratsastuksen lajiraportin. Yksi iso ongelma on 
toimihenkilöiden riittävyys. Kansallinen kilpailutoiminta on vaarassa, jos toimihenkilöitä ei saada 
koulutettua lisää. 

 

REINING: Tomi Wuorimaa esitti reiningin lajiraportin. Laji kaipaa uusia toimihenkilöitä, kilpailupaikkoja ja 
näkyvyyttä. Tarkoituksena on järjestää kv. kilpailuja yhdessä ruotsalaisten kanssa, jotta ratsukot saisivat 
helpommin kansainvälisiä kvaalituloksia.  

 
VALJAKKO:  
 
VIKELLYS: 

6. Valmennusasiat, KV valmentajat 2020 ja valmentajasopimukset 

Keskusteltiin aluevalmennuksesta ja sen kehittämisestä sekä työnjaosta SRL:n eri toimielinten kesken. 
Aluevalmentajilta pyydetään jatkossa raportteja valmennuksen toteutumisesta ja ratsastajien tulostason 
kehittymisestä. Aluevalmennuksen tilastotiedot saadaan Hevosopistolta. Kyselykaavake laaditaan Maria 
Collianderin tekemän pohjan perusteella. Jutta Koivula selvittää asiaa aluevalmennuksen 



kehittämistyöryhmän kanssa. Raportti jokaisen alueen jokaisesta lajista tehdään kerran vuodessa, lisäksi 
tehdään puolivuosittain seurantaraportti. Dataa hyödyntämällä voidaan nähdä trendejä ja voidaan tehdä 
nopeasti korjaavia toimenpiteitä. 

Lajivastaavat voivat alkaa suunnitella maajoukkuevalmennuksia heti kun matkustusrajoitukset poistuvat. 
Jutta Koivula selvittää Jukka Koiviston kanssa, onko mahdollista aloittaa valmennukset heti kesäkuun alussa 
ja raportoi HUJO:lle mahdollisimman nopeasti asiassa. 

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

• PJ päätti kokouksen klo 11.20 
• Seuraava kokous: 11.6. klo 10 - 12 

 

 


