
 

HUJO-kokous 2/2022, 11.2.2022 klo 11.00 - 13.00 teams 
muistio/SV 
 
Läsnä: 
Satu Väihkönen pj, Seppo Laine (KE), Mikko Mäentausta (RE), Tanja Takkula (KO ja Para), Jouni 
Heikinheimo (Valjakko), Heidi Laurinen-Nokua (Matka), Oona Pekkala (Vikellys), Tomi Wuorimaa 
(Lännenrats.), Pia Ralli (Askel), Marjukka Manninen (SRL hallitus), Jutta Koivula (SRL 
urheilujohtaja) 
Poissa: Pirkko Herd (Valmennuskeskus) 
 
Kokouksen avaus 
 

1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio ja sovittiin, että jatkossa muistio laitetaan 
hyväksymiskierrokselle Hujon jäsenille pian kokouksen jälkeen sähköpostitse, jotta se 
saadaan noin viikon sisällä liiton nettisivuille. 
 

2. Hujon tehtäväkuvaus uudessa Hyvä Hallintotapa (HHT)-ohjeessa 
 
Viimeisteltiin esitys Hujon osuudesta uudessa Hyvä Hallintotapa (HHT)-ohjeessa. Liite 1.  
HHT on asialistalla liiton hallituksessa 17.2.2022. 
Viimeiset tarkastukset esitykseen on tehty kokouksen jälkeen 12.2.(SV ja Carina Nyholm). 

 
3. Arvokilpailujen valintakriteerit, tarkennukset ja vahvistukset, Jutta toimittaa materiaalin 

kaikkien lajien osalta hallituksen kokoukseen 17.2.  
- RE: Mikon esitys pohjalla, puhtaaksi kirjoitettu/Jutta. Mikko ja Satu viimeistelevät 12.2. 
- KO: tarkennuksia tullut, nyt kriteerit ok/Tanja ja Jutta 
- KE: kriteerit ok 
- Para: tarkennuksia tullut, nyt kriteerit ok/Tanja. Uusi asia sääntöihin liittyen: Ratsastajat, 

joilla on kansallinen yli 62% pararatsastuskilpailutulos FEIn joukkue- tai henkilökohtaisesta 
ohjelmasta kuluneen viiden vuoden aikana, voivat ottaa osaa kansallisiin 
pararatsastusluokkiin kaikilla hevosilla ilman erillistä kvaalitulosta. Tämä ei koske SM-
kilpailua, jonka osallistumisoikeus tulee SM-kilpailun kvaalisäännön mukaan. 

- Valjakko: kriteerit ok 
- Vikellys: kriteerit ok. Oona lähettää Jutalle. 
- Matkaratsastus: ok 
- Lännenratsastus: Reining ok. Allaround kesken. 

o Tomi ja Jutta laativat esityksen Lännenratsastuksen asemasta liiton 
valmennus- ja kilpailutoiminnassa SRL:n hallituksen kokoukseen 17.2. tai 
viimeistään seuraavaan. 

- Askellajit: kriteerit ok.  
 

4. Maajoukkuevalmennettavat  
- Esteratsastuksen osalta nuoret ja juniorit selvät, seniorien ryhmät määrittämättä - Satu ja 

Mikko laativat luonnoksen 11.2., Mikko ja Adi keskustelevat ja vahvistavat tavatessaan 
Ypäjällä 14.2. 

- matkaratsastuksen täsmennykset - ok 
- muiden lajien osalta ok  

 
5. Budjetti 2022 Hujon osalta, Jutta lähettää etukäteen ja esittelee kokouksessa  

a. kokonaisbudjetti lajeittain, liite 2 
b. Kirjanpidon ja talousseurannan kohdentamisen osalta toimintatapojen kehittäminen 

on tarpeen, työ on aloitettu  
 

6. Toimintasuunnitelmat (joihin myös tavoitteet ja seuranta) vuosittain ja koko olympiadille 
huippu-urheilun osalta lajeittain: 2022, 2023, 2024. Kootaan esitykset kaikilta lajeilta 
maaliskuun kokoukseen, erityisesti 2022. Tosu/vuosikellopohjaan kirjataan ainakin 



 

arvokilpailut, mahdolliset valmistautumistoimenpiteet, mj-
valmennukset/viimeistelyvalmennukset. Excell-pohja liite 3.  

 
7. MM-kisat lajeittain, mahdolliset osallistujat, vastuuhenkilöt - tilannekatsaus 

Herning, Tanska, elokuun alku: RE (tavoite 1 ratsukko NForsten), KO (joukkuetavoite), 
Para (joukkuetavoite, tarkka suunnitelma kohti kisoja on laadittu), Vikellys (joukkuetavoite) 
Pratoni del Vivaro, Italia, syyskuu: KE (PSwindels ehdolla, Lizell mukaan) 
Le Pin Au Haras, Ranska, syyskuun puoliväli: Valjakko (1-3 valjakkoa, valmistautuminen 
hyvässä vauhdissa, JouniH jojona, jos useampi valjakko) 
 
Muita tärkeitä arvokisoja, ei täydellinen lista:  
Nations Cupit 
RE: Tanska, Norja. Tiedustelukirjeet kiinnostuksesta lähetetty potentiaalisille ratsastajille.  
KE: Luhmuhlen katsastuskisana, SannaS mv, TuijaR jojo. NC tavoite 
KO: palaveri tulossa 

Askellajiratsastuksen PM-kilpailut Ahvenanmaalla, Tavoitteet asetettu. 
Reining: EM Sveitsissä heinäkuussa, 1-2 sen.ratsukkoa + 1-2 jun.ratsukkoa 
Matkaratsastus: PM Norjassa kesäkuussa 
Valjakko kts edellä 
Vikellys kts edellä + CVI ja PM Ypäjällä kesäkuussa 
… 
 

8. FEI:n sport forum Lausannessa 25.-26.4. 
Tilaisuuteen pyritään lähettämään 2-3 edustajaa - ”uusi alku uusin voimin koronan 
vähitellen toivottavasti hellittäessä”. Urheilun edustajina lähdössä ainakin Satu ja Jutta. 
Lisäksi mahdollisesti JukkaK ja/tai MeukkaM kokouksen asialistasta riippuen. 
 

9. Muita asioita 
  

Pidetään yhteyttä oman lajin lajikomiteoihin 
Satu kontaktoi kaikki lajikomiteoiden puheenjohtajat 
Jutta on perustanut Whatsappi-ryhmän (muut paitsi Tomi) 
 
 

10. pj Satu päätti kokouksen klo 13 
 

11. Seuraava kokous 25.3. klo 9 - 11 


