
 

HUJO-kokous 8/2022, 16.12.2022 klo 10.00 – 12.15 teams 
Muistio/Satu Väihkönen 
 
Osallistujat 
Satu Väihkönen pj, Mikko Mäentausta (RE), Tanja Takkula (KO ja Para), Oona Pekkala (Vikellys), 
Pia Ralli (Askel), Jutta Koivula (SRL urheilujohtaja), Matti Eklund (valmennuskeskus), Seppo 
Laine (KE), Jouni Heikinheimo (Valjakko) 
 
poissa: Tomi Wuorimaa (Lännenratsastus), Heidi Laurinen-Nokua (Matka), Marjukka Manninen 
(SRL) 
 

1. Kokouksen avaus klo 10 
 

2. Edellisestä kokouksesta lyhyesti: 
 

a. 5.12.: RE, KO, Para/ Kööpenhaminassa sääntöpalaveri PM-kisoista/ paikallaTanja, 
Mikko, Jutta. Miten meni? Hyvä palaveri; vaaditaan vielä Baltian maiden 
näkemyksiä ennen kuin voidaan anoa alueellista mestaruuskisastatusta NBCH-
kisoille. RE: Pikkuponeille ei pitkää vesihautaa/-estettä. Pieni vaatimuksen nosto  
Lapsiratsastajille. Sen + U25- ratsukoille nostetaan tasoa reilummin. 2023 kilpailut 
(RE, KO, para) Norjassa, KE Suomessa. 

b. Jone Illi on edennyt Urheilugaalaan Vuoden nuori urheilija –ehdokkaaksi eli viime 
kokouksen ehdotuksemme noteerattiin 

 
3. Terveiset Urheilufoorumista ja SRL:n syyskokouksesta 

a. ”Maajoukkuetoiminnan kehittäminen” Urheilufoorumissa, evästyksiä 
keskustelusta 

i. ulkomainen jojo sopivaan jojo-koulutustilaisuuteen - esim. Henrik 
Anckakrona HIHS-tapaamiseen 2023 

ii. Case-esityksiä sopiviin tilaisuuksiin, esim. tapaus Jone Illi, Sani Illi, Veera 
Manninen jne 

iii. jatkuvuus avainhenkilöiden jälkeen eri lajeissa ja tehtävissä on tärkeä 
huomioida 

iv. osallistujilta tuli kriittisiä mielipiteitä mj-valmennusten/ 
liittovalmennusten sisällöistä – mahdollisuudet jatkotoimiin? Tästä 
käytiin Hujossa pitkä keskustelu. Ratsastuksen 
valmentajakoulutusjärjestelmä kokonaisuudessaan on hyvällä mallilla, 
mutta valmentajien osallistuminen täydennyskoulutuksiin on ollut 
passiivista, mm. ensiluokkaiseen kansainväliseen viikkoon Ypäjällä 
osallistui vain pieni osa liiton nimeämistä valmentajista. Mj- ja 
liittovalmennuksen kehittämisestä ja laadun seurannasta kaivataan 
keskustelua, jonka pohjalta sovitaan mahdollisista uusista toimintatavoista.  
Voisiko jojo-projekti/jojot olla tässä apuna? Kisakallion tapahtumasta 
terveisiä: haut valmentajatehtäviin tulee olla ajoissa ja avoimesti jäsenistön 
tiedossa. Järjestetään erillinen aivoriihi tammikuussa, kts kohta 7. 
 
Reining ei ole enää FEI:n laji 
 

b. Syyskokous: tosu ja TA hyväksyttiin HUJO-toiminnan osalta ilman muutoksia 
 
 

4. Terveiset lajiseminaareista, käydään läpi tärkeimmät nostot lajeittain 
a. KO: kilpailukalenterin muokkaus. Tuomareiden koulutus, kehittyminen ja 

saatavuus. Hyvähenkinen seminaari. 
b. para tulossa ensi viikolla  



 

c. RE kahdessa osassa: kilpailukalenterin suunnittelu haasteellista; Pohjola-sarjan 
istuttaminen kalenteriin ja liittäminen HIHS:iin jäi vielä viimeistelyyn. Keskustelua 
nuorten hevosten luokista ja sarjoista. 

d. KE: kilpailukalenterin suunnittelu puhututti, pieniä kisoja on hyvin tarjolla 2023 
e. Valjakko: Seppo oli pitämässä koulutusta mj-valjakoille hevosten 

kuntovalmennuksesta, koulutus sai paljon kiitosta. Pulaa kansallisista 
kilpailuista/kisajärjestäjistä.  

f. Vikellys: etätapaaminen kisakalenterista. Hyvää keskustelua, pari uutta 
kisajärjestäjää löytyi. Mj-leirille tulossa kv-tuomari.  

g. Askellaji - ensi vuodelle järjestetään lajiseminaari. SIHYn kokouksessa hlö- 
muutoksia. Mj-johtajahaku: Anna Andersen, Nicola Bergman, Arnella Nyman - 
kaikki 3 mukaan toimintaan, Pia johtaa kvartettia. 

h. Matka 
i. Reining 

 
5. Valintaprosessit arvokisoihin kaikkien lajien osalta. Kiitos lähetetyistä materiaaleista. 

Tarvittaessa muokatkaa tämän vuoden esitysmalliin, kts liiton sivuilta. Jutta ja Satu käyvät 
läpi ennen kuin materiaali menee hallitukselle viikko ennen 13.1. kokousta.  
 

6. Matin esitys Vaken toiminnasta, poimintoja:  
 

a. Matti esitteli Vaken henkilöstön ja resurssit 
b. Käyttökustannukset nousseet, mm. energian hinta 
c. Kilpailujen järjestäminen taloudellisesti raskasta, kustannukset korkeat - niitä on 

tarkoitus vielä tarkastella 
d. Kehitystä tarvitaan yhteistyön käytännön toimiin, mm. sp-vastaamiseen ja omien 

jälkien siivoamiseen eri tilaisuuksien jälkeen 
e. Valmentajatoimintaa on kehitetty 2022 aikana. Kauden 2023 alussa tulossa 

valmentajaseminaari 29.-31.1., edeltävästi valmentajakoulutuksia, lisenssien 
päivittäminen/suorittaminen mahdollista. Sisältää myös SGS-tapahtuman. 

f. Opiskelijoista ei saada työvoimaa entiseen malliin (reformi 2018 alkaen) 
g. Matin ajatus: säätiö tukemaan suomalaista hevosurheilua ja sen mekkaa Ypäjää? 
h. Hevosopiston tapahtumat löytyvät kalenterista Hevosopiston kotisivuilta 

 
 

7. 2023 vuosikellon/kokousaikataulun suunnittelua - ainakin kevään kokousten 
ajankohdat 

a. Hujot kevätkaudella 2023 perjantaisin klo 10-12 : 27.1., 17.2., 17.3., 21.3., 
21.4., 9.6. (pääsääntöisesti kuukauden kolmas pe) 

b. erillinen kokous to 2.2. valmennustoiminnasta (mj- ja liittovalmennus) klo 10-
12 

c. toke 2022 valmistellaan liiton kevätkokoukseen 
d. Jatketaan Hujon kokouksia edelleen nykyisellä kokoonpanolla kattaen 

kaikkien lajien edustajat. Tarvittaessa voi pitää erillisiä kokouksia pienemmällä 
ryhmällä. To 2.2. kokouksessa käsitellään pääasiassa Olympialajeja, mutta 
muidenkin lajien edustajat ovat tervetulleita mukaan palaveriin.  

 
 

8. Muita asioita 
Pian ehdotuksesta käydään kevään aikana läpi Ratsastajien merkkien ja 
erilaisten huomiointien mallit ja toimintatavat. Mahdollisesti tehdään ehdotus SRL:n 
hallitukselle. 

 
9. Pj Satu päätti kokouksen klo 12.15 


