
 

HUJO-kokous 7/2022, 28.10.2022 klo 10.00 – 11.55 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), Marjukka 
Manninen (SRL hallitus), Seppo Laine (KE) 
 
Poissa: Jouni Heikinheimo (Valjakko), Tomi Wuorimaa (Lännenratsastus); Heidi Laurinen-Nokua 
(Matka) 
 

1. Kokouksen avaus klo 10 
 

2. Tunnelmia HIHS:sta 
 

a. lähes kaikki lajit mukavasti esillä varsinaisten kilpailulajien eli RE:n ja KO:n lisäksi 
mm. lasten matineassa: vikellys, lännenratsastus, askellajit, valjakkoajo. Elmo 
Jankari show-ohjelmassa. 
Tapahtuma on meille tärkeä - tehdään kaikki tahoillamme töitä tapahtuman 
jatkumiseksi! 

 
3. Lajikohtainen seuranta 

 
i. RE: loppuvuoden WC-kisat: Lyon: Mallat. Verona (late entry), Madrid, 

Coruna ja Mechelen: Kontio. Stuttgart ja Lontoo: Pentti.  
Jatkot menestyksen mukaan. Hihs:ssa pääluokat meni suomalaisilta hyvin, 
useampi ratsukko 160-tasolla. 
 
Maajoukkuetoiminnan kehittämistä on jatkettu. Ad van Wetering jatkaa mj-
valmentajan nimikkeellä, mutta toimintaa siinä roolissa supistetaan. 
Valmennukset Suomessa omakustanteisia, paitsi mahdollisille mj-
senioreille mietitään ratkaisu. 
Esteratsastuksen Lajiseminaarin 1.osa 29.10., 2.osa 11.12. 
  

ii. Valjakko: better plan needed”. Jutta on puhunut Benin kanssa, 
valmennusta toivotaan lisää (3pv/valm). Jutta pyrkii osallistumaan 
marraskuun/joulukuun leirille tai teamsille 1-2h.  
 

iii. KE: HIHS:ssa keskustelua tarpeesta uudistaa valmennus- ja mj-toimintaa. 
Seppo: syksyn kisamenestys hyvää. Sanna Siltakorven hieno voitto 
Puolasta. Kausi päättymässä. Eilen pohdittu valmennustoimintaa 
ydinhenkilöiden kesken lähitapaamisessa. Mj-senioreille tuki 
henkilökohtaisesti kohdentaen - tuloksia tulee olla. Tuija Rosenqvistin rooli 
selkeytetty; pysyvä joukkueenjohtaja. Nuorille hevosille luodaan 6-7v (noin 
3 ratsukkoa) oma MM-tavoitteellinen ryhmä.  

 
 

iv. KO: Jatkossa HIHS/dressageen tarvitaan uudet suunnitelmat, esim:  
Pohjola GP finaali etenemissuunnitelmat? Free Style veti yleisöä.  WC-
jatkot: ainakin Kanerva (6. Tanskassa) jatkaa loppuvuoden kisoihin, 
Ruosteen tilanne epäselvä. Mj-valmennukseen tarve muutoksille, mj-
porukalla on omat valmentajansa. Rienin sopimusta hiotaan. Lajiseminaari 
4.12. 
 

v. Para: onko löytynyt uusia mj-ratsukoita? Tanja: Korkeimpiin kyllä, 
marraskuussa tulossa luokitukset. Vuoden 2023 vaalikisat Pariisiin 
tiedossa. Pärnussa järjestetään keväällä kv-kisat mahdollisesti.  



 

vi. Vikellys: Syksyn mj-leireille tulossa kovatasoiset ulkolaiset valmentajat; 
1.leiri pidetty (itävaltalainen), seuraava 18.-20.11.Ypäjällä. Sivuohjatestaus 
siellä.  Sponsori-haku ensi vuoden kisaa varten.  
 

vii. Matka: Sääntömuutos tulossa liittyen hevosten hyvinvoinnin takaamiseen, 
komitea vastaa. SIHY-superviikonloppu 17.-20.11. Lajiseminaari 6.11. 

 
viii. Askel: mj-valmentajaa on etsitty - 3 ulkolaista ehdokasta - kenenkään 

kanssa ei ole löytynyt yhteistä säveltä. Nykyiset jojot kokevat tehtävänsä 
vaativaksi. Työstämistä jatkoon tarvitaan.  

 
ix. Lännenratsastus: eurooppalaiset ovat reagoineet Usan päätökseen sallia 

hevosten rauhoittaminen kisoissa. 
 

4. SRL:n Tosu 2023 huippu-urheilun osalta, liite1 
Tosu käytiin läpi ja sitä hiottiin toimiston kautta hallitukselle toimitettavaksi.  

 
5. Ratsastuksen huippu-urheilusuunnitelma Olympiakomitealle /liite 2 kutsun mukana/ 

Jutta ja Satu. Jutta esitteli. 
 Lajiriihi ratsastuksen osalta on 7.11.2022, esittelijöinä ainakin Jukka, Jutta, Matti, Tanja, 
Mikko, Satu. 

 
6.  Ypäjän kansainvälisen viikko 28.11.-1.12. on osa valmentajakoulutusta (ETF + 

muut, täydennys- ja lisenssikoulutusta). Tähän käytetään osa 46 000e avustuksesta, 
omavastuuosuus on 30% kustannuksista.  
Alustava aikataulu: 
ma ip – ti ap Richard White, kouluratsastus 
ti ip – ke ap Pether Markne, esteratsastus 
ke ip – to ap Chris Bartle, kenttäratsastus 

  Hevosopiston sivuilla lisätietoa 
 
 

7. Esteellisyydet arvostelulajeissa, jatkotyöstöä /Jutta: SUEKissa on valmistelussa 
kilpailumanipulaation torjuntaohjelma, meiltä esitystä valmistelevat Jutta ja Ulla Nurmi. 
Siihen sisällytetään myös esteellisyydet arvostelulajeissa. 
Viime kokouksen muistiossa on Pian nappaama FEIF:n ohje. 
 
 

8. Syksyn seuraavat kokoukset pidetään edelleen pääosin teamsilla: 
a.  SRL:n syyskokous on hybridi-mallilla 27.11. 
b. Seuraava HUJO jouduttiin siirtämään, koska 9.12. on Kisakalliossa 

”kuivaleiri” mj-ratsastajille ja monet hujolaiset ovat siellä. Kokous pidetään 
pe 16.12. klo 10-12 teamsilla, asioita:  

i. Matin esitys Vaken toiminnasta 
ii. Syyskokouksen kuulumiset 
iii. Valintaprosessit arvokisoihin kaikkien lajien osalta - valmistauduthan 

esittämään oman lajisi osalta. Mielellään voit lähettää materiaalin Sadulle 
etukäteen.  

iv. 2023 vuosikellon/kokousaikataulun suunnittelua 
 

 
9. Muita asioita 

5.12.: RE, KO, Para/ Kööpenhaminassa sääntöpalaveriin PM-kisoista osallistuvat Jutta, 
Tanja, Mikko 
Kokouksen aikana Jutalle tuli Suomen urheilutoimittajilta pyyntö esityksestä 
parhaasta suomalaisesta ratsastajasta 2022. Hujo päätti yksimielisesti esittää Jone Illiä, 



 

mutta kokouksen jälkeen ilmeni, että palkittava urheilija ei voi olla ikäluokkaurheilija.  Jone 
eteni kuitenkin Vuoden Nuori Urheilija -ehdokkaaksi. 
Jos teillä on uusia ehdotuksia kokouksen ulkopuolella, laittakaa viestiä Jutalle. 
Keskusteluissa Noora Pentti ja Emma Kanerva.  
 

10. Pj Satu päätti kokouksen klo 11.55. 


