
 

HUJO-kokous 4/2022, 3.5.2022 klo 18.00 - 20.00 teams 
Muistio/Satu Väihkönen 
 
Läsnä: 
Satu Väihkönen pj, Mikko Mäentausta (RE), 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), Pirkko Herd (Valmennuskeskus) 
Poissa: Seppo Laine (KE), Tomi Wuorimaa (Lännenratsastus) 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. 

 
2. Lajikohtaiset toimintasuunnitelmat 2022-2024 

Käytiin läpi Jutan laatima kooste viime kokouksen esitysten ja keskustelun pohjalta, 
liite 1 HUJOn jäsenille työkaluksi 
 

a. Tilannearvio lajeittain; kaikkien lajien osalta kilpailukausi on lähtenyt käyntiin 
tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti. Tässä vaiheessa ei ole tarvetta minkään 
lajin osalta tehdä merkittäviä muutoksia tavoitteisiin tai suunnitelmiin. Sovittiin, että 
seurataan tosun toteutumista säännöllisesti, seuraavan kerran loppukesällä. 
 

3. Talousarvion 2022 seuranta ja tilanne HUJOn osalta  
 

a. Huippu-urheilun kirjanpidon ja talousseurannan kehittäminen jatkuu liiton 
toimistossa yhdessä liiton 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. 

c. Tässä yhteydessä Pia Rallin aloitteesta keskusteltiin askellajiratsastuksen viime 
vuoden avustuksista. Askellajiratsastuksen edustaja on suoraan yhteydessä tj 
Jukka Koivistoon.  

 
4. 19.4. SRL:n hallitukselle toimitettu esitys joukkuekapteenin palkkaamisesta 

esteratsastukseen.  
Satu esitteli asian muille kuin olympialajien edustajille, jotka ovat HUJOn puolesta 
puheenjohtajan lisäksi mukana esityksen allekirjoittajina. Muita allekirjoittajia ovat 
urheilujohtaja Jutta ja esteratsastuksen kaikki kolme maajoukkuevalmentajaa. Esitys 
kustannusarvioineen pyritään saamaan seuraavan hallituskokouksen asialistalle.  
 

5. Terveiset FEI:n sport forumista Lausannesta 25.-26.4. 
Satu, Jutta ja Meukka toivat terveiset tiiviistä ja hienosti valmistellusta kokouksesta. 
Tarkempia tietoja löytyy netistä:  inside.fei.org 

 
6. Viime kokouksessa sovittiin, että käsitellään liittovalmennuksen tilanne ja vastuut 

lajeittain seuraavassa tai sitä seuraavassa HUJOssa.  
 
Sovittiin Sadun ehdotuksesta, että kutsutaan lajikomiteoiden pj:t seuraavaan 
kokoukseen Tervakoskelle 30.5. klo 17 alkaen ja keskitytään tähän aiheeseen. Myös 
muita sopivia yhteisiä ja ”rajapinta-asioita” käsitellään.  
 

7. Muita asioita ei ollut 
 

8. Seuraava teams-kokous pidetään ti 23.8. klo 18-20 
 

9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50. 


