
HUJO, kokous 6 / 2020 14.10.2020 klo 10.00 Teams 

Läsnä: Antti Linna (pj.) 6/6, Tomi Wuorimaa 4/6, Maria Colliander 6/6, Seppo Laine 5/6, Tanja Takkula 6/6, 

Jouni Heikinheimo 5/6, Pirkko Herd 6/6, Heidi Laurinen 4/6, Tiina Savolainen 1/6, Mikael Forsten 6/6, Oona 

Pekkala 6/6 ja Jutta Koivula 6/6. 

Poissa: Henrik Ehrnrooth 5/6 

 

1. Avaus. PJ avasi kokouksen klo 10.02. 

 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

3. Budjetti 2020 Keskusteltiin ensi vuoden budjetista ja eri lajien tilanteista. Mikko Forstén totesi, että ensi 

vuoden budjetin pohjana on tämän vuoden toteutunut tilanne. Lajien edustajia pyydettiin toimittamaan 

omat ehdotuksensa pikaisesti Jutta Koivulalle. 

 

4. Toimintasuunnitelma 2020, kärkihankkeet – SRL urheilun projektit. 

Tokio 2021 Olympialaiset ja Paralympialaiset 

Tokion olympialaiset ovat näillä näkymin toteutumassa. 

Oppiminen ja valmennusosaaminen keskiöön 

Olympiakomitean alkuviikosta järjestetyillä Huippu-urheilun verkostopäivillä nostettiin esiin osaamisen 

merkitystä huippu-urheilulle ja ammatillisuuden merkityksen kasvattamista urheilussa.  

SRL / VAKE yhteistyö ja kehityskohteet -projekti 

Ypäjän Valmennuskeskus on toivonut tarkempaa ohjeistusta SRL:lta. Lajien edustajia pyydetään 

toimittamaan omat ehdotuksensa pikaisesti Antti Linnalle ja Jutta Koivulalle yhteenvetoa varten. 

Lajiraportit, arvokisahankkeet ja kehitysehdotukset: 

Esteratsastuksen lajiraportti päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen. 

 

5. Yleisiä kehitysehdotuksia ja huomioita: 

ESTE: Esteratsastuksessa kansainvälinen kilpailutilanne on muuttunut valtavasti 4 ja 5* kilpailuja on hyvin 

vähän, ja niihin on suuret pääsymaksut. Vastaavasti 2 ja 3* kilpailujen taso on noussut huimasti Keski-

Euroopassa. 

PARA: Pararatsastuksessa kilpailukausi on saatu päätettyä ja maajoukkuevalmennukset ovat alkamassa. 

KOULU: Kouluratsastuksessa Henri Ruoste on tehnyt erinomaisia kansainvälisiä tuloksia. 

KENTTÄ: Kenttäratsastuksessa kolmella senioriratsukolla on arvokisakvaalit ensi vuotta varten. 

Kansainvälisistä kilpailuista on tullut syksyllä voittoja ja hyviä sijoituksia.  



REINING: Kaksi kansainvälisen tason menestyvää ratsukkoa. Ensi vuoden tavoitteena EM/nuorten MM, jos 

ne vaan järjestetään. Ensi vuodelle paineita järjestää myös SM-kilpailut. 

VALJAKKO: Talvikki Järvinen on matkalla MM-kilpailuihin Etelä-Ranskaan. 

VIKELLYS: Kilpailukausi on päättynyt ja maajoukkuevalinnat tehty. Ensimmäinen leiri on kuitenkin 

peruutettu koronan takia. 

ASKELLAJIRATSASTUS: Tänä vuonna ei ollut kv. kilpailuja, MM 2021 tarkoitus lähettää täysi joukkue 

senioreissa (7 ratsukkoa) ja lisäksi nuoria ratsastajia. 

 

6. Valmennusasiat, kv. valmentajat 2020 ja valmentajasopimukset 

Sopimukset jatkuvat entiseen malliin. 

Seppo Laine kertoi kenttäratsastuksen pitäneen palaverin Lizzel Winterin ja kärkiratsastajien kanssa. Siinä 

sovittiin yhteisistä toimintatavoista tulevaisuudessa.  Lisäksi syyskuun viimeisenä viikonloppuna oli kolmen 

alueen yhteinen katsastustapahtuma, jossa olivat mukana myös maajoukkuevalmentaja Sanna Siltakorpi ja 

HUJO:n edustaja Seppo Laine. 

 

7. To do list.  

Budjettitoiveet ja Valmennuskeskusta koskevat toiveet viimeistään viikolla 43. 

 

8. Muut asiat.  

Muita asioita ei ollut. 

 

9. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.06. Seuraava kokous järjestetään 9.12. klo 10. 


