
HUJO, kokous 7 / 2020 9.12.2020 klo 10.00 Teams 

Läsnä: Antti Linna (7/7), Tanja Takkula (7/7), Jouni Heikinheimo (6/7), Tiina Savolainen (2/7), Tomi 
Wuorimaa (5/7), Seppo Laine (6/7), Maria Colliander (7/7), Heidi Laurinen-Nokua (5/7), Henrik Ehrnrooth 
(6/7), Jutta Koivula (7/7) (siht.) 

Poissa: Mikael Forsten (6/7), Pirkko Herd (6/7), Oona Pekkala (6/7). 

1. Avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.02 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 
3. Budjetti 2021  
4. Toimintasuunnitelma 2021 

Painopisteet ja kärkihankkeet – SRL urheilun projektit 
 

Tokio 2021 Olympialaiset ja Paralympialaiset  

Keskusteltiin tilanteesta olympialaisten ja paralympialaisten suhteen. Tilanne on pysynyt ennallaan. 

Oppiminen ja valmennusosaaminen keskiöön  

Liittovalmennuksen (ent. aluevalmennus) kehittäminen jatkuu.  

Kenttäratsastuksessa maajoukkuevalmentaja Sanna Siltakorpi on ollut mukana lajin kaikkien alueiden 
katsastuksissa. Myös HUJO:n lajiedustaja Seppo Laine on ollut mukana katsastuksissa ja osallistuu 
maajoukkuevalmennukseen luennoitsijana. Laine on ollut säännöllisesti yhteydessä sekä maajoukkue- että 
liittovalmentajiin.  

Todettiin, että eri lajit ovat vielä eri vaiheessa tämän hankkeen edistämisessä. 

SRL / VAKE yhteistyö ja kehityskohteet -projekti  

Antti Linna kertoi, että Elmo Jankari ja Sanna Siltakorpi siirtävät loppuvuonna toimintansa 
Valmennuskeskukseen, mikä lisää kenttäratsastuksen lajiosaamista Hevosopistolla. 

Osaamista tulee parantaa kaikissa lajeissa. Esteratsastuksen mj-toiminta toimii tällä hetkellä oikeastaan 
vain Suomen rajojen sisäpuolella, ulkomailla asuvilla ratsastajilla on kullakin omat valmennussysteeminsä. 
Kouluratsastuksessa mj-toimintaa on sekä koti- että ulkomailla. Valmennuskeskus voisi olla 
voimakkaammin mukana kansallisen tason kehittämisessä.  

Maria Colliander sanoi, että olisi hyvä järjestää tapaaminen Valmennuskeskuksen kanssa, kun mietitään 
koulu- ja estevalmennusten järjestämistä siellä. Tarvitaan keskustelua siitä, kenelle valmennus suunnataan, 
miten usein sitä tapahtuu ja mitä se maksaa. Tarvitaan valmentajia, jotka käyvät Ypäjällä säännöllisesti.  
Nuoren urheilijan urapolun järjestäminen sopisi Valmennuskeskukseen paremmin kuin seniorien 
maajoukkuevalmennus.  

Tiina Savolainen tiedusteli, miten VAKE ottaa huomioon ei-olympialajit. Askellajiratsastukselle soveltuvia 
ratoja ei tällä hetkellä ole Ypäjällä. 

Antti Linna sanoi VAKEn painottavan olympialajeja, mutta muutkin otetaan huomioon. Pienet lajit voivat 
ehdottaa Valmennuskeskukselle omia toimintojaan. 



Tomi Wuorimaa kertoi, että reiningin mj-valmennus ei ole toiminut 2020, kun valmentajaa ei ole saatu 
Suomeen. Keskusteltiin mahdollisuuksista vuokrata Ypäjältä hallitiloja reining-joukkueelle säännöllisesti. 

Keskusteltiin SRL:n valmentajakoulutusjärjestelmästä, joka on Olympiakomitean hyväksymä järjestelmä. 
Lajiosaamista tulee vielä lisätä koulutuspolkuun käyttämällä hyväksi oman lajin koti- ja ulkomaisia 
huippuosaajia. 

Jouni Heikinheimo kertoi, että valjakkopuolen on ollut vaikea saada mj-valmennuspäiviä Ypäjälle. Täytyy 
keskustella siitä, pitäisikö maajoukkuevalmennuksille varata ajat ennen kuin tiloja varataan 
liittovalmennuksille. 

Keskusteltiin Ypäjän mahdollisesta omasta valmentajasertifikaatista. Oltiin yhtä mieltä siitä, että erilaisille 
kursseille ja koulutuksille tarvitaan lisää vetovoimaa. Valmentaja tarvitsee monenlaisia koulutuksia 
kehittyäkseen ammatissaan eteenpäin. 

Lajiraportit, arvokisahankkeet ja kehitysehdotukset: 

Henrik Ehrnrooth esitteli esteratsastuksen lajiraportin. SRL:n organisaatiosta on nyt poistunut ja 
poistumassa esteratsastuksen lajiosaamista. Yhteydenpito kv. ratsastajiin saisi olla tiiviimpää. Keskusteltiin 
mahdollisuudesta saada lajille oma koordinaattori tätä varten. 

Maajoukkuevalmentajien toivotaan ottavan vielä suuremman vastuun liittovalmennuksen tasosta. On 
selvitettävä, tuottaako liittovalmennus riittävästi tasoa, tarvitsevatko alueiden valmentajat nykyistä 
enemmän opastusta ja neuvoja ja tuleeko valmennustoimintaa valvoa tarkemmin. Kilpailutulosten 
seuraaminen on valmentajien tehtävä. 

Antti Linnan mukaan valmennukseen on saatava selkeä johtamisjärjestelmä: Ad auditoi mj-valmentajia, 
Sanna Backlund ja Marina Ehrnrooth puolestaan liittovalmentajia.  

Maria Colliander muistutti että mj- ja aluevalmentajilla täytyy olla selkeä tieto siitä, millaisia ratsukoita 
heillä on ja näille on asetettava tavoitteet. 

Henrik Ehrnroothin mukaan aluevalmennus kaipaa tarkempaa seurantaa ja raportointia. Pitää kehittää 
tähän toimiva järjestelmä. 

Jutta Koivula selvittää estevalmentajien mj- ja aluevalmentajien yhteistyön tason ja liittovalmennuksen 
seurannan, Maria Colliander selvittää, mikä on kouluratsastuksen käytäntö. 

Heidi Laurinen-Nokua esitteli matkaratsastuksen lyhyen lajikuvauksen. 

Yleisiä kehitysehdotuksia ja huomioita: 

Lajit:  

REINING: FEI:n ja NRHA:n välillä on tällä hetkellä sopimukseton tilanne. Tomi Wuorimaa esitteli tämän 
hetken tilanteen. NRHA ja FEI eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen kilpailusäännöistä. FEI:n 
yleiskokouksessa marraskuussa ilmoitettiin, että NRHA:n kilpailuihin osallistuvat ratsastajat, hevoset ja 
toimihenkilöt joutuvat 6 kk karenssiin FEI:n alaisista kilpailuista kansainvälisellä ja kansallisella tasolla. Koko 
reining-toiminta on Euroopassa pysähtynyt tämän päätöksen takia. Päätöset rangaistustoimista ovat ehkä 
tulossa joka maan oman päätöksen alle. Virallista tietoa ei kuitenkaan vielä ole. Jos rangaistuskäytäntö 
tulee käyttöön, SRL joutuu ottamaan kantaan hallitustasolla. Seurataan FEI:n päätöksiä ja reagoidaan niihin. 



 
ASKELLAJIRATSASTUS: Tiina Savolainen esitteli lajin Suomessa järjestettäviä PM-kilpailuja 2022. 

6. Valmennusasiat, kv. valmentajat 2021 ja valmentajasopimukset 
 

7. To do list. 
 

8. Muut asiat.  

Kenttäratsastuksessa yritetään vielä saada aikaan EM-kilpailuja vuodelle 2021 kansainvälisten 
ratsastajatähtien johtamalla kampanjalla. Askellajiratsastuksen MM-kilpailut 2021 pidetään vaikka 
ilman yleisöä, jos koronatilanne sitä edellyttää. Matkaratsastuksessa oli yksi doping-tapaus 2020, 
syynä kontaminoitunut kaupallinen rehu. 

9. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.01. Seuraava kokous pidetään 27.1.2021 klo 10. 


