
 

HUJO-kokous 3/2022, 25.3.2022 klo 09.00 - 11.05 teams 
Muistio/Satu Väihkönen 
 
Läsnä: 
Satu Väihkönen pj, Seppo Laine (KE), Mikko Mäentausta (RE) klo 9-10, Tanja Takkula (KO ja 
Para), Jouni Heikinheimo (Valjakko), Heidi Laurinen-Nokua (Matka), Oona Pekkala (Vikellys), Pia 
Ralli (Askel), Marjukka Manninen (SRL hallitus), Jutta Koivula (SRL urheilujohtaja) 
Poissa: Tomi Wuorimaa, Pirkko Herd 
 

1. Kokouksen avaus 
Pj avasi kokouksen klo 9.00. 
Kerrattiin, että kokousmuistio laitetaan tarkastuskierrokselle normaalisti parin päivän 
sisällä kokouksesta ja lähetetään liton toimistoon julkaistavaksi liiton kotisivuilla noin viikon 
kuluessa. Tämä kokouksen muistion laadinta ja julkaisu jää pj:n matkan takia 
myöhemmäksi.  

 
 

2. Toimintasuunnitelmat 
Käytiin läpi lajiedustajien laatimat tosu-luonnokset huippu-urheilun osalta vuosille 2022, 
2023 ja 2024. Sovittiin, että Jutta kokoaa esitysten ja käydyn keskustelun pohjalta kaikista 
lajeista samanmuotoisen word-koosteen, johon kirjataan ajanjakson arvokilpailut, 
menestymistavoitteet, valmistautumistoimenpiteet (mm. mahdolliset katsastukset, 
mj-valmennukset/viimeistelyvalmennukset) sekä suuntaa antava kustannusarvio 
mahdollisuuksien mukaan ja seuranta.  
Myös ikäluokat huomioiden vähintään PM-tasolta ylöspäin. 

  
3. Talousarvion 2022 seuranta ja tilanne HUJOn osalta + ta 2023  

a. Jukka Koivistolla ja Jutalla on työn alla huippu-urheilun kirjanpidon ja 
talousseurannan kehittäminen yhdessä liton kirjanpidosta vastaavan Rantalaisen 
edustajan kanssa. 

b. Vuodelle 2023 tehdään huippu-urheilun talousarvio huippu-urheilun osalta lajeittain 
hyvissä ajoin alkusyksyllä ja hyödynnetään uutta aikaisempaa tarkempaa tilikarttaa 
pohjana. 
 

4. Terveiset 16.3. JOJO-projektin kokouksesta/ Jutta 
a. Ei-olympialajien ja olympialajien jojot ovat laatineet ryhmätyöt toiveista ja 

tavoitteista kehittämistyön pohjaksi (kokouskutsun yhteydessä lähetetyt liitteet) 
b. ”Joukkueenjohtajan käsikirja” on työn alla, se tuodaan Hujoon hyväksyttäväksi 
c. Suunnitellaan ja otetaan käyttöön joukkueenjohtajien palautelomakkeet, liitetään 

ne liiton kotisivujen materiaalisalkkuun. Jutta esittelee tärkeimmät nostot 
palautteista Hujossa ja liiton hallituksessa.  

d. joukkueenjohtajien tapaamisia on alustavasti sovittu pidettäviksi jatkossa kerran 
keväällä ja kerran syksyllä.  

 
 

5. Kuulumiset lajikomiteoista 
Satu on kutsututtanut itsensä ja kyseisen lajin HUJO-edustajan piipahtamaan 
lajikomiteoiden kokouksiin ainakin aika ajoin ja tarpeen mukaan. Yhteistyön tiivistäminen 
ja säännöllistäminen on otettu positiivisesti vastaan. 
   
Sadun terveiset ennen 25.3. toteutuneista lajikomiteoiden kokouksista: 
 
Matkaratsastus: 21.3., lämmin vastaanotto HUJO-yhteistyölle. Kansainvälinen toiminta 
on melko vähäistä, tällä hetkellä kahdella urheilijalla kv kilpailijalisenssi. Suomessa 4-5 
kisaa tänä vuonna. Kv menestymistavoitteet voisivat jatkossa olla nuorten hevosten (7v) ja 
nuorten ratsastajien MM-kisoissa ja kenties omissa kv kisoissa tällä olympiadilla. 
 



 

Valjakkoajo 22.3.: hyvä meininki, selkeät tavoitteet ja suunnitelmat niiden toteuttamiseksi. 
Uusia nuoria tavoitteellisia urheilijoita yritetään etsiä ja houkutella lajin pariin, muutama on 
löytynytkin. HUJO- yhteistyön tiivistäminen koettiin myönteiseksi. 
 
Esteratsastus 22.3.HUJO-osuudessa keskusteltiin JOJO-projektista ja nostettiin esiin 
kysymys liittovalmennuksen (ent. aluevalmennus) järjestämisen ja koordinoinnin 
vastuusta. Todettiin, että järjestämisvastuu on alueilla, mutta tuotiin esiin tarve tarkentaa ja 
kehittää esteratsastuksen liiton vastuulla järjestettävän valmennuksen koordinointia 
kokonaisuudessaan. Esitettiin toive liitto- ja mj-valmennuksen yhteistyön vahvistamisesta. 
 
HUJOn omassa kokouksessa jatkettiin keskustelua ja todettiin, että Aluepäivillä tulevana 
viikonloppuna käydään läpi liittovalmennuksen tilannetta. Haasteena on mm. toiminnan 
epätasaisuus. 
Sovittiin, että käsitellään liitovalmennuksen tilanne ja vastuut lajeittain seuraavassa tai 
sitä seuraavassa HUJOssa. 
 

6. FEI:n sport forum Lausannessa 25.-26.4. 
SRL/HUJO edustajina osallistumassa Satu, Jutta, Marjukka ja Jukka. Lisäksi edustajat 
HIHS:sta. 
 

7. Muita asioita 
Tanja: kentällä on noussut esiin tarve kvaalisäännöistä myös ruotsin ja englannin 
kielellä. Toistaiseksi käytetty lajeittain ”amatööri” käännöksiä. Otetaan työn alle 
tarpeellisella tasolla.  
 

8. Seuraava kokous ti 3.5. klo 18-20 teamsilla (alun perin sovittu 29.4. ei sovi Jutalle). 
Sen jälkeen lähikokous Haliksessa Tervakoskella 
Ma 30.5. klo 17 alkaen  
 

9. Kokouksen päätös 
Pj päätti kokouksen klo 11.05. 

 


