
 

HUJO-kokous 6/2022, 30.9.2022 klo 10.00 – 12.00 teams 
Muistio/Satu Väihkönen 
 
Osallistujat 
Satu Väihkönen pj, Mikko Mäentausta (RE), Tanja Takkula (KO ja Para), Jouni Heikinheimo 
(Valjakko), Oona Pekkala (Vikellys), Pia Ralli (Askel), Tomi Wuorimaa (Lännenratsastus) 
Jutta Koivula (SRL urheilujohtaja), Matti Eklund (valmennuskeskus), Marjukka Manninen (SRL 
hallitus) 
 
 
Poissa: Seppo Laine (KE), Heidi Laurinen-Nokua (Matka) 
 

1. Kokouksen avaus klo 10 
 

2. Lajikohtaiset kuulumiset ajankohtaisista asioista  
 

i. Valjakko: MM-kisat (Talvikki Järvinen, Leena Kalalahti), lyhyt analyysi: 
valitettava arvokisaromahdus Talvikilla (tarkkuudessa hyvä suoritus, 
maratonilla lähes viimeinen. Hevosella ongelmia, vaikka lähti ajoissa 
matkaan). Leenalla oman tason suoritus, mutta ei tavoitteen mukainen. 
Sijoitukset 52 ja 53/lähtijöitä 74. Valmentajan ja jojon kanssa tilanne 
analysoitu: ”better plan needed”. Jutta pyrkii osallistumaan 
marraskuun/joulukuun leirille tai teamsille 1-2h. 

ii. RE: HIHS-suunnitelma sekä loppukauden WC-kisat: Oslo: Kontio Hki: 4 
ratsukkoa (Pentti, Kontio, Mallat, Seppälä). Lyon: Mallat, Stuttgart: Kontio, 
Coruna: Pentti? Lontoo: 1-2? Muut ratsukot HIHS kv-luokissa: seniorit/ensi 
kauden NC-kandidaatit, parhaat nuoret 

iii. KE: PM 23.-25.9., lyhyt analyysi/Jutta: joukkue-hopea/ sen ja jun+ 
henk.koht hopea/nuoret. Poneille joukkue-pronssi. Menestys tavoitteen 
mukainen. Joukkuehenki hyvä. TuijaR + SannaS johdossa.  

iv. KO: HIHS ja loppukauden WC-kisat : HIHS: Pyykönen, von Wendt, 
Ehrnrooth, Tuominen, Degert-Galdi + 3 ulkolaista. Jatkossa 
HIHS/dressageen tarvitaan uudet suunnitelmat, esim:  Pohjola GP finaali.  
WC Tanska: Tallberg, Kanerva, Österholm WC -jatkot: ainakin Kanerva, 
Ruosteen tilanne epäselvä 

v. Para: loppukaudella ei merkittäviä kisoja. SM-kisoissa vähäinen osanotto, 
mutta entistä tasoa. Tarve käynti-ravi-ratsukoille, vinkit Tanjalle! Myös 
sopivien hevosten tunnistaminen tärkeää. Toiminnan rahoittaminen 
haasteellista. Paralympiakomitea tukee. 

vi. Vikellys: SM kisat oli Ypäjällä, taso kohtuullinen, 2 ulkolaista tuomaria. 
Syksyn mj-leireille tulossa kovatasoiset ulkolaiset valmentajat. 
Sivuohjatestaus tulossa.  

vii. Matka: Sääntömuutos tulossa liittyen hevosten hyvinvoinnin takaamiseen, 
komitea vastaa. 6.11. tulossa ”lajiseminaari” 

viii. Askel 

o kokous SIHY – SRL 26.9. selkiytettiin yhteistyö ja SIHY:n rooli vrt. muut lajikomiteat 
o Ypäjän radan kunnostus, tämän kustantaa SIHY, ei vieläkään passirataa, jonka vaatimus 300m 

suora, mutta ovaali kv-tasolle vaatimuksilla 

o PM-raportti valmis, toimitetaan liittoon tarkistuksen jälkeen 

o maajoukkueen toimintasuunnitelma ja budjetti lähes valmis, vaatii lajikomitean ja syyskokouksen 
hyväksynnän 

o maajoukkuevalmentajan haku ja valinta syksyn aikana 

o SIHY Superviikonloppu 17.-20.11.2022: Toti Eymundsson (moninkertainen MM ja ISL mestari) 
klinikka Wääksyn kartano Kangasala, SIHY 40v gaala la 19.11., SIHY syyskokous su 20.11. 



 

o Gaedingkeppni -tuomareiden koulutus 23.–25.9., 10 uutta tuomaria 

 

ix. Lännenratsastus: SM-kisat (reining + trail, ulkolaiset tuomarit) onnistuivat. 
Reiningin kv-kärki kapea (2 ratsukkoa), mutta menestystä tullut. Hevosten 
valmistelussa on onnistuttu. Viikko sitten Ruotsissa (scandinavian futurity) 7 

edustajaa Suomesta. Nuorilla voittoja nuorten pääluokissa Axvallassa. 
Elena tulee HIHS:iin lastenmatineaan esintymään.  
All Around: 1 suomalainen ratsukko pienissä kv-kisoissa. Yksittäisiä 
urheilijoita.  
Keskustelua tuomaritilanteesta: 3 suomalaista tuomaria, 4 stewardia. 
Koulutuksesta kiinnostuneita etsitään ja jo kouluttautuneita pyritään 
hyödyntämään. Tuomarivaihtoa Ruotsin kanssa? 

 
 
 

3. Talousarvion 2023 alustava esitys, Satu ja Jutta ovat laatineet pohjaesityksen viime 
HUJO-kokouksessa ja sen jälkeen esitettyjen toiveiden pohjalta. Jutta esitteli viimeisen 
version, joka on laadittu uudelle tilikartalle. Katsottiin myös vanhalle pohjalle ehdotetut 
muutokset.  Liite. 

 
4. Yhteistyö Olympiakomitean kanssa/Jutta ja Satu 

 
Ratsastuksen huippu-urheilusuunnitelma Olympiakomiteaa varten on päivitetty; 
käsittelee olympialajit, mutta mainitaan myös ratsastusurheilun muut lajit. (Mikko, Tanja ja 
Seppo ovat jo saaneet). Kun esitys on valmis, jaetaan koko Hujolle, voidaan katsoa 
yhdessä seuraavassa kokouksessa.  
Lajiriihi ratsastuksen osalta on 7.11.2022, esittelijöinä ainakin Jukka, Jutta ja Satu 
 

 
5. Muita asioita. 

HIHS/ liiton luottamushenkilöt 
Liitto tarjoaa pääsylippuja luottamushenkilöille ja ne on otettu ilolla vastaan.  
Joukkueenjohtajaprojektin osanottajat tapaavat perjantaina klo 15 – 17.30 ja myös KE-
komiteakokous pidetään HIHS-puitteissa, muuten on vapaamuotoisempaa kilpailusta 
nautiskelua. 

  
 
Ypäjän kansainvälisen viikon alustava aikataulu 28.11.-1.12. on  osa 
valmentajakoulutusta (ETF + muut, täydennys- ja lisenssikoulutusta). Tähän 
käytetään osa 46 000e avustuksesta, omavastuuosuus on 30% kustannuksista.  
ma ip – ti ap  Richard White, kouluratsastus 
ti ip – ke ap Pether Markne, esteratsastus 
ke ip – to ap Chris Bartle, kenttäratsastus 

  
Kouluratsastuksessa yksilövalmennusta, esteissä ja kentässä keskitytään näillä näkymin 
eri ikäluokkien osaamistasoihin. 
Nuorten hevosten ryhmä? 
Tiedote lähdössä ensi viikolla. Hinta yleisölle 50e/pv. Valmennettaville ”laskun mukaan”. 

Etf:n kautta on tullut valmentajille tietoa tapahtumasta jo ennakkoon.  

 
Aiheita tuleviin kokouksiin: 
Ratsastuksen huippu-urheilusuunnitelma 2023-2024 
Valintaprosessit arvokisoihin (erityisesti ei-FEI:n jäsenet) 



 

Esteellisyydet arvostelulajeissa, jatkotyöstöä, ohessa Pian teamsiin nappaama 
FEI:n ohje: 

o The judge will avoid any actual or perceived conflict of interest. Activities which will lead 
to or may lead to a “conflict of interest” when judging at a FEIF WorldRanking event 
includes but are not limited to: 

• Coaching/training a horse/rider that is competing in a WorldRanking test 
he is judging, from the arrival of the horse on the event area. 

• Gaining event related financial profit from owners, riders, trainers, 
organizers (except for the rule based judging fees). 

• Having a close personal relationship with a competitor. Note: A judge may 
judge WorldRanking tests, after confirmation of the chief judge, the judging panel and 
the organiser, where o his/her spouse, children, siblings or parents are competing, or 
o he is owner/part-owner/last seller of horses taking part. 

 
Matin esitys vaken toiminnasta 9.12. 
 
 
 

6. Valmistautuminen SRL:n syyskokoukseen 
TA ja tosu-teksti Hujon osalta/ Satu ja Jutta jatkavat 
 
 

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

8. Pj Satu päätti kokouksen klo 12 


