
 

HUJO-kokous 5/2022, 23.8.2022 klo 18.00 - 20.30 teams 
Muistio/Satu Väihkönen 
 
Osallistujat 
Satu Väihkönen pj, Mikko Mäentausta (RE), Tanja Takkula (KO ja Para), Seppo Laine (KE), Jouni 
Heikinheimo (Valjakko), Oona Pekkala (Vikellys), Pia Ralli (Askel), Jutta Koivula (SRL 
urheilujohtaja)  
 
Poissa: Pirkko Herd opintovapaalla (Matti Eklund sijaistaa 1.9. alk.), Marjukka Manninen (SRL 
hallitus), Tomi Wuorimaa (Lännenratsastus), Heidi Laurinen-Nokua (Matka) tai osan ajasta 
paikalla? 
 

1. Kokouksen avaus klo 18.05 
 

2. Lajikohtaiset tilannearviot toimintasuunnitelman toteutumisesta 2022-2024 tähän 
mennessä/lajivastaavat esittelevät 

a. Taustalla viime kokoukseen Jutan koostama tosu. Ed. kokouksessa todettiin 
kaikkien lajien osalta, että kilpailukausi on lähtenyt käyntiin tavoitteiden ja 
suunnitelmien mukaisesti eikä ollut ilmennyt tarvetta tehdä merkittäviä muutoksia 
tavoitteisiin tai suunnitelmiin. Sovittiin, että seurataan tosun toteutumista 
säännöllisesti, seuraavan kerran loppukesällä. 

b. Tilanne 23.8. lajeittain (onnistumiset ja pettymykset) ja tarkennetut 
suunnitelmat syyskaudelle 2022: 

i. RE: huikea menestys/ EM ja PM/ lapset ja juniorit, senioreilla NC-kisat 
toteutuneet, mutta ei menestystä. SM kisoissa seniorien kärki hyvä, mutta 
kapea (noin 4 ratsukkoa). 
HIHS-suunnitelma: WC: 4 ratsukkoa (Pentti, Kontio, Mallat, Seppälä). 
Noin 4-6 ratsukkoa muihin KV-luokkiin (sisältää sääntöjen mukaan Pohjola 
GP:n kärkikolmikon), mahdollisesti mukaan joku nuori. Ennen HIHS:ia Aino 
CSI, Oslo WC (1 ratsukko + toinen muihin luokkiin - Kontio ja Pentti) 

ii. KE: onnistumiset/ Veera Mannisen kehittyminen KV-tasolle, viimeksi näytöt 
Ranskassa, realistiset mahdollisuudet EM-kisoihin 2023. Veeralla on vahva 
taustatuki ja järjestelmä. Juniorit ja nuoret/EM: hyvät ehjät suoritukset x3. 
Pettymyksinä hevosten loukkaantumiset (Swindels, Siltakorpi), mikä esti 
NC-osallistumisen joukkueena. Jankarilla ei hevosta. Syksy: PM 23.-25.9., 
joukkueet on (max 6 per ikäryhmä/4 joukkueisiin) 

iii. KO: onnistumiset/ MM-joukkueen hieno tulos ilman Ruostetta. Emma 
Kanerva GP finaalissa, myös muut 3 joukkueessa onnistuivat vähintään 
tasonsa mukaisesti. Ikäluokkien osalta nuorilla ja junioreilla ei EM-
joukkuetta. Ponit EM:ssä (paremmat tulokset kuin PM:ssä). 
HIHS: terävimmän kärjen haasteena samanaikainen WC-kisa- (Kanerva, 
Tallberg). Lisäksi Hagelstam raskaana ja Soratien hevonen myynnissä. 
SM-kisojen (27.-28.8.) jälkeen ratsukot valitaan, ehdolla SM-kärki. Ruoste 
mahdollinen. Myös Österholm  Ruotsista kiinnostunut Ironman-hevosella. 

iv. Para: onnistumiset MM/Jessica Kerttunen onnistui omalla tasollaan, Sanna 
Koskiluhdan hevonen ei ollut parhaimmillaan, ehjä suoritus kuitenkin 
hänelläkin. Joukkuetta ei nyt saatu, mutta positiivisena asiana, että 
Karjalaisella on hevosestaan sopimus Pariisiin asti. 

v. Valjakko: toistaiseksi menestykset painottuivat alkukauteen (Talvikki 
Järvinen), Baltiassa on ollut suomalaisia x2. Syyskuun puolivälissä 
yksiköiden MM/ Talvikki Järvinen, Leena Kalalahti - tavoitteet korkealla. 
Tulevaisuus: Tauriaisella lupaava parivaljakko. Talvikilla tulossa uusi hieno 
hevonen yksiköihin. Hannu Kalalahdella lupaava hevonen. Pari muuta 
nousevaa. Ponipareissa 2 lupaavaa valjakkoa. Benin hevoset eivät ole 
nousseet riittävälle tasolle. Motivoitunut hyvä valmentaja jatkaa ensi 
kesälle.  



 

vi. Vikellys: Onnistumisena Herningin MM menestys; joukkue finaalissa, tulos 
10. sija. Paljon hyvää palautetta eri tahoilta. Syksyllä ei enää tärkeitä kisoja. 

vii. Matka: Saana Niemisen menestys, osallistuu nuorten EM:iin syyskuussa. 
Jutan terveiset eilisestä lajikomiteasta, sääntömuutos tulossa liittyen 
hevosten hyvinvoinnin takaamiseen.  

viii. Askel: Onnistumiset Ahvenanmaalla PM-kisoissa, hyvä osanotto ja hienot 
kisat, mutta myös kehittämisen tarvetta. Suomelta suurin joukkue kautta 
aikojen. Kärkihevosissa suomalaista jalostusta. Ennätyksiä passiratsukoille. 
2 PM-kultaa yhdelle ratsukolle, nuorissa myös 2. sija. Syksyllä ei enää 
suurempia kisoja, Ruotsissa muutamat. 

ix. Lännenratsastus:   
 

3. Talousarvion 2022 seuranta ja alustavat esitykset vuodelle 2023 HUJOn osalta 
a. Huippu-urheilun kirjanpidon ja talousseurannan kehittäminen jatkuu liiton 

toimistossa yhdessä liiton kirjanpidosta vastaavan Rantalaisen edustajan kanssa. 
b. Päivitettiin alustavia esityksiä vuodelle 2023. Jaottelu tämän vuoden budjetin 

mukaan tai vielä yksinkertaistaen: 
 1. kv arvokilpailut, 2. valmennustoiminta 3. mahdolliset projektit ja muut 

i. RE: 2023 seniorit noin 120000e + ikäryhmät noin 80 000e. 2022 
loppusumma budjetissa 186200e. Perustelut lisäpanostukselle 
konkreettiset tavoitteet NC-kisoissa, tämän kauden menestys lapsilla ja 
junioreilla. 

ii. KE: 2023?, 2022/104500e. Jutta ja Seppo laativat euroehdotuksen e.m. 
rakenteella. Haasteena epätietoisuus NC-joukkueen saamisesta kasaan. 
Valmentaja Tuija Rosenqvistin osuus mietittävä. 

iii. KO: 2023?, 2022/193000e Jutta ja Tanja laativat ehdotuksen 
iv. Para: 2023?, 2022/72950e, sisältää henk. koht. apurahat 

Paralympiakomitealta. Jutta ja Tanja laativat ehdotuksen 
v. Valjakko: 2023/ 46900e, 2022/37100e, tarkistetaan vielä mahdollisen 

lisäpanostuksen perustelut 
vi. Vikellys: 2023 samaa tasoa kuin 2022, noin 20 000e 2022/17500e 
vii. Matka: 2023? 2022/2900e 

viii. Askel arvio MM23, 11 ratsukkoa 

Ilmoittautumiset 7700€ 

Joukkueenjohtajat 2000€ 

Valmentaja 4000€ 

Valmennukset 2000€ 

Edustusvaatteet 1000€ 

= 16 700€? 2022/9700e + 10000e, yht 19700e 

Piia ja Jutta tarkentavat esityksen, ei voida lähes tuplata esitystä ilman 
vankkoja perusteita 

ix. Lännenratsastus: 2023? 2022 Reining 7600e, All Around 500e, yht. 8100e 
 
 

4. MJ-valmennusten jatkosuunnitelmat lajeittain, muutoksia? 
RE: Ikäryhmät ennallaan (nykyiset valmentajat Marina ja Sanna jatkavat), 
senioreilla ei varsinaista nimettyä mj-valmentajaa. Tarjotaan mahdollisuuksia kv 
valmennukseen, mm. Ad van Wetering 6x/vuosi. 
Maajoukkueet nimetään, ei hakuja. Kapteeni johtaa mj-toimintaa 
kokonaisuudessaan. 
KO ja Para ennallaan, mj-valmennushaku päättynyt 14.8.  
KE mj-haku päättynyt 14.8. Tuija Rosenqvistin ja Lizzelin roolien tarkentaminen 
sekä työnjaon määrittäminen Sanna Siltakorvan kanssa on tarpeen. 
Valjakon mj-valmentaja jatkamassa ensi kesään, tuo mukaan myös 
seuraajaehdokkaan. 
Vikellys ennallaan, vaihtelevia valmentajia 



 

Askel, etsitään valmentajaa, Suomesta ei todennäköisesti löydy 
 

5. Muita asioita. Jutta: HIHS:n yhteyteen on suunniteltu liiton luottamushenkilöiden 
lähitapaamista. Ypäjälle on suunniteltu marraskuun loppuun/joulukuun alkuun eri lajien 
”valmennnuskimaraa”. Molemmista saamme lisäinfoa lähiaikoina.  
  

6. Syksyn kokoukset pidetään edelleen pääosin teamsilla: pe 30.9. klo 10-12, pe 28.10. 
klo 10-12, pe 9.12. klo 10-12 (ehkä hybridinä tai lähitapaamisena Kisakalliossa, jossa 
koulutustapahtuma re, ko, ke) 
 

7. Kokouksen päätös klo 20.15  


