
HUJO, kokous 5 / 2020 4.8.2020 klo 10.00 Teams/Väentupa 

Läsnä: Antti Linna (pj.) 5/5, Tomi Wuorimaa 3/5, Henrik Ehrnrooth 5/5, Maria Colliander 5/5, Seppo Laine 

4/5, Tanja Takkula 5/5, Mikael Forstén 5/5, Jouni Heikinheimo 4/5, Oona Pekkala 5/5, Pirkko Herd 5/5 ja 

Jutta Koivula 5/5. Poissa: Heidi Laurinen 3/5. 

1. Avaus. PJ avasi kokouksen klo 10.10. 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja. Edellisen kokouksen pöytäkirja on hyväksytty ja julkaistu. 

3. Budjetti 2020. Mikael Forstén: Talous on ollut tosi tiukilla tänä vuonna ja liitossa on noudatettu 

säästökuuria. Ensi vuoden budjetin laatiminen on aluillaan ja se tehdään tämän vuoden toteutuneen 

tilanteen perusteella. 

4. Toimintasuunnitelma 2020, kärkihankkeet – SRL urheilun projektit 

SRL / VAKE yhteistyö ja kehityskohteet -projekti. Pirkko Herd kertoi, että valmentajan ammattitutkinnon 

sisällön kehitystyö alkaa kokouksella 17.8. SRL:n edustajat ovat mukana kokouksessa. Valmennus pyritään 

saamaan näkyvämpään rooliin opiston arjessa. 

5. Lajiraportit, arvokisahankkeet ja kehitysehdotukset: 

Jouni Heikinheimo esitteli valjakkoajon lajiraportin. Ensi vuoden tärkein tavoite on PM-kilpailuissa. 

Parivaljakoiden MM-kilpailuihin ei todennäköisesti saada kilpailijoita, mutta ponivaljakoiden MM-kilpailut 

ovat realistinen tavoite. Kvaalit ja näytöt haetaan mahdollisimman kovatasoisista kilpailuista. 

Esteratsastuksen lajiraportti pyritään saamaan seuraavaan kokoukseen. 

Yleisiä kehitysehdotuksia ja huomioita eri lajeista: 

ESTERATSASTUS: Sanna Backlund on pitänyt koulutuspäivän aluevalmentajien kanssa heinäkuussa. 

Esteratsastuspuolen tulee tehdä esitys uudenlaisesta gp-finaalista hallitukselle. Keskusteltiin Ad van de 

Weteringin valmennuksista Suomessa ja Keski-Euroopassa. Wetering olisi halukas järjestämään tapaamisen 

ja valmennustilaisuuden Euroopassa asuville ratsastajille. 

PARARATSASTUS: Pararatsastuksessa on ollut koronan takia hiljaiseloa. Ensimmäiset harjoituskilpailut 

pidettiin heinäkuussa Ruskeasuolla. Paralympiavalinnoista tulee vielä tehdä virallinen esitys syksyn aikana 

Olympiakomiteaan. 

KOULURATSASTUS: Senioreissa Henri Ruoste ja Emma Kanerva ovat menestyneet kansainvälisissä 

kilpailuissa. Nuorten, lapsiratsastajien, poniratsastajien ja juniorien EM-kilpailut Budapestissa järjestetään 

elokuun aikana. Yhteydenpito huippuratsastajien ja maajoukkuevalmentajan välillä ei ole ollut riittävää. 

Keski-Euroopassa asuvat maajoukkueratsastajat toivovat enemmän valmennusta. Meillä on mahdollisuus 

saada seniorijoukkue EM- ja MM-tasolle. Joukkue tarvitsee yhdistävän ja kokoavan tekijän eli 

maajoukkuevalmentajan/joukkueenjohtajan. Rienin Suomessa pitämät kurssit ovat olleet hyviä 

koulutustilaisuuksia myös suomalaisille valmentajille. 

KENTTÄRATSASTUS: Seppo Laine kertoo, että lajissa on suunnitteilla alueiden yhteiset katsastusleirit 

kahdessa paikassa, toinen on Ypäjä ja toisella leirillä ovat Itä- ja Pohjois-Suomen ratsukot. 

Maajoukkuevalmentaja Sanna Siltakorpi on mukana molemmissa tilaisuuksissa. Lajin seniorien ydinryhmä 

kokoontuu elokuun puolivälissä teams-palaveriin yhdessä Lizzelin kanssa pohtimaan yhteistyön jatkoa. 

REINING: Tomi Wuorimaa kertoi, että kilpailuja on ollut sangen vähän ja niissä vähän osanottajia. 

Maajoukkuevalmennuksia ei ole pidetty, koska belgialaiset maajoukkuevalmentajat eivät ole voineet 



matkustaa Suomeen. Tavoitteena on saada syksylle yksittäisiä valmennusklinikoita. Ratsastajista vain pieni 

määrä on tavoitteellisia. 

VALJAKKOAJO: Valjakkoajossa on etsitty uutta maajoukkuevalmentajaa nyt lopettavan Tomas Erikssonin 

tilalle. Ratkaisua ei ole vielä löytynyt, sillä Suomessa käyneet Bram Chardon ja Christian Iseli eivät 

kumpikaan voi juuri nyt sitoutua maajoukkuevalmentajan pestiin. Heidän kanssaan pyritään kuitenkin 

jatkamaan valmennusyhteistyötä leirien muodossa. Yksiköiden MM-kilpailut 2020 Ranskan Paussa ovat 

edelleen kalenterissa ja Talvikki Järvisen tavoitteena on osallistua. 

VIKELLYS: Oona Pekkala kertoi, että kotimaan kilpailukausi on päässyt hyvin käyntiin koronan jälkeen. SM-

kilpailut pidetään Ypäjällä elokuun lopussa ja kilpailijoiden on tarkoitus osallistua CVI-kilpailuihin Tanskassa 

lokakuussa. Maajoukkuehaut on avattu, tuomarit tekevät valinnat yhteistyössä. 

6. Valmennusasiat, KV valmentajat 2020 ja valmentajasopimukset 

7. To do list. Sopimukset olympialajien maajoukkuevalmentajien kanssa, aluevalmennus, toimihenkilöasiat. 

8. Muut asiat. Tanja Takkula otti esiin sen, että useimmissa lajeissa on pulaa osaavista toimihenkilöistä. On 

pystyttävä takaamaan se, että kilpailuihin löytyy riittävän ammattitaitoisia toimihenkilöitä. Keskusteltiin 

asiasta ja todettiin, että toimihenkilöiden määrän ja osaamisen turvaaminen on sekä HUJO:n, hallituksen 

että lajikomiteoiden yhteinen asia. 

9. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.40. Seuraava kokous 

päätettiin järjestää ke 14.10. klo 10 – 12. Silloin käydään läpi esteratsastuksen lajiraportti. 

 

 


