
 

HUJO-kokous 1/2022, 21.1.2022 klo 9.00 - 11.30 ja 14.20 - 15.00, teams 
muistio/SV 
 
Läsnä 9.00 - 11.30 
Satu Väihkönen pj, Seppo Laine (KE), Jouni Heikinheimo (Valjakko), Heidi Laurinen-Nokua 
(Matka), Oona Pekkala (Vikellys), Tomi Wuorimaa (Lännenrats.), Pia Ralli (Askel), Marjukka 
Manninen (SRL hallitus), Jutta Koivula (SRL urheilujohtaja) 
Läsnä 14.20 - 15.00 
Satu Väihkönen pj, Mikko Mäentausta (RE), Tanja Takkula (KO ja Para), Pirkko Herd 
(Valmennuskeskus), Jutta Koivula. Lisäykset tästä palaverista mainittu muistiossa. 
 

1. Kokouksen avaus 
Pj Satu avasi kokouksen klo 9.00. Esittäytymiskierros. 

 
2. Hujon tehtäväkuvaus 

 
Muokattiin Hujon osuutta uudessa Hyvä Hallintotapa (HHT)-luonnoksessa, kohta 3.8. Satu 
toimittaa esityksen HHT-työryhmään Carina Nyholmille. Liite 1.  
HHT-esitellään seurojen edustajille 2.2.2022 ja se on näillä näkymin liiton hallituksessa 
17.2.2022. 

 
3. Käytännön kokousjärjestelyt 
- kokousten kokoonpanot 

o Päätettiin, että Hujo kokoontuu pääsääntöisesti kokonaisuudessaan, mutta 
olympialajit ja ei-olympialajit voivat tarpeen mukaan pitää kokouksia erikseen. 

▪ tästä lisättiin ohjaava ja oikeuttava maininta myös HHT-esitykseen 
- materiaali ja sen jako: Satu tekee pohjat, toimisto avustaa ja täydentää tilanteen mukaan 
- muistiot: Satu ja/tai Jutta 
- kokousaikataulut huhtikuun loppuun asti:  

o pe 11.2. klo 11-13, pe 25.3. klo 9-11, pe 29.4. klo 9-11. Kaikki kokoukset 
pidetään toistaiseksi etänä. 

o (liiton hallituksen kokoukset 17.2., 15.3., huhtikuun alku, kevätkokous 24.4.)  
 

 
4. Maajoukkuevalmennettavien ja maajoukkueiden valintakriteerit, pohjana 

tämänhetkinen tieto liiton sivuilla  
- RE: Jutta ja Mikko ovat keskustelleet alustavasti. Kriteereistä on tarkoitus keskustella mj-

valmentaja Ad van Weteringin kanssa ensi viikolla 23.-25.1., kun hän on Suomessa. 
Iltapäivän palaverissa käytiin lyhyt keskustelu tämän kauden NC kisoista ja MM-kisoista 
Herningissa. FEI:n sivuilta Nation Cup-kisat: 2 karsintaa (Uggerhalne 18-22.5.2022 
CSIO3*-NC ja Drammen 9.-12.6.2022 CSIO3*-NC).  Semifinaali Budapestissa 29.6.-2.7. 
ja finaali Varsovassa 08-11.9.  

- KO: kriteeristö on valmistumassa. Tanja tuo esityksen. 
- KE: kriteerit ok 
- Para: kriteerit lähes valmiit, joitain tarkennuksia vielä tehdään. Viisi ryhmää. Tanja tekee 

esityksen. 
- Valjakko: kriteerit ok 
- Vikellys: joitakin tarkennuksia tarvitaan, Oonalta tulossa esitys. 
- Matkaratsastus: Heidi ja Jutta hiovat vielä 

 
- Lännenratsastus: ei FEI:n alla, useita kattojärjestöjä, joten ilmoittautumiset eivät kulje 

SRL:n toimiston kautta. Reiningissa kriteerit kans.väl. kisoihin ovat selkeät.  
Kokonaisuudesta lajin sisäinen keskustelu on tarpeen ja lajin sisältä pyydetään yhteinen 
ehdotus. 

- Askellajit: ei FEI:n alla, paljon eri kilpailuryhmiä. Uudistetut selkeät kriteerit kans.välisiin 
kisoihin on olemassa. Kriteerit ok.  
 



 

- Kriteerit kaikkien lajien osalta vahvistetaan hall. kokouksessa 17.2., sitä ennen Hujossa 
11.2. 
 

 
5. Käytiin läpi kansainvälisiin kisoihin (muut kuin arvokilpailut) osallistumisen 

valintakriteereitä ja - säännöistä 
- RE: Hujon vastuualueeseen ei kuulu alle 2 tähden ja sitä alemman tason kansainväliset 

kilpaillut, mutta suositusohje niihin voisi olla esim: ratsastajalla tulee olla max 4vp tuloksia 
vastaavalta kansalliselta tasolta jostain FEI:n jäsenmaasta esim. 3 kpl kuluvalta tai 2 
edelliseltä kaudelta. 

- KO: kriteerit olemassa 
- Para: kriteerit olemassa 
- KE: säännöt olemassa 
- Askel, valjakko, matka ja vikellys kaikki ok 
- Lännenratsastus Reiningin osalta ok 

 
6. Maajoukkuevalmentajat 
- Sopimukset allekirjoitetaan urheilujohtajan tai liiton toimitusjohtajan toimesta 
- Todettiin sopimustilanteet kaikkien lajien osalta  

 
7. Maajoukkuevalmennettavat lajeittain  
- Esteratsastuksen osalta seniorien listaa täsmennetään palaverissa Ad van Weteringin 

kanssa Ypäjällä 23.1. Mukana Jutta ja Satu (Mikko estynyt).  
- Matka-ratsastukseen tulossa joitakin täsmennyksiä 
- muiden lajien osalta ok 

  
8. Joukkueenjohtajien koulutus (jojo-toiminta), tilannekatsaus Jutalta 
- syksyllä toimintansa aloittaneessa ryhmässä on noin 30 henkilöä, kaikista lajeista on 

edustajia eikä ketään ilmoittautunutta karsittu pois 
- pari palaveria on jo ollut, toiminta on lähtenyt positiivisesti ja hyvin käyntiin. Seuraava 

palaveri on 25.1., silloin aiheena terveysasiat 
- yhtenä tavoitteena on joukkueenjohtajan tehtävänkuvauksen ja pelisääntöjen tarkennus, 

laaditaan joukkueenjohtajien käsikirja  
 

9. Muita asioita 
- pidetään yhteyttä oman lajin lajikomiteoihin 
- Satu kontaktoi kaikki lajikomiteoiden puheenjohtajat 
- Jutta kokoaa Whatsappi-ryhmän - varmistakaa puhelinnumerot hänelle  

 
10. Seuraava kokous 11.2. klo 11-13 teamsilla, silloin asioina ainakin 

Budjetti 2022 Hujon osalta, Jutta lähettää pohjan etukäteen ja esittelee kokouksessa 
Vuosikellot ja tosut (joihin myös tavoitteet ja seuranta) vuosittain ja koko olympiadille 
Hujolle oma vuosikellot 2022, 2023, 2024 

 
-  
11. Pj Satu päätti kokouksen klo 11.30 


