
 

HUJO-kokous 1/2023, 27.1.2023 klo 10.00 – 12.05 teams 
Asialista/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), Seppo Laine (KE), Jouni Heikinheimo 
(Valjakko), Marjukka Manninen (SRL) 
 
Poissa: Tomi Wuorimaa (Lännenratsastus), Heidi Laurinen-Nokua (Matka), Matti Eklund 
(Valmennuskeskus), 
 

1. Kokouksen avaus klo 10 
 

2. Edellisestä kokouksesta: 
 

a. Urheilugaala oli menestys suomalaiselle huippuratsastukselle. Tiedotustilaisuus 
sen yhteydessä onnistui hienosti.  
 

b. Ulkomainen jojo sopivaan jojo-koulutustilaisuuteen -  Henrik Anckakronaa 
kysytty (Mikko) HIHS-tapaamiseen 2023, jatketaan neuvotteluja   

 
c. Tuliko vuoden lopun para-, matka- tai lännenratsastuksen lajiseminaareissa tai 

vastaavissa jotain erityistä esiin? 
i. para/Tanja; uusi/uudet komiteat suunnitteilla. Ensi viikolla Paratyöryhmän 

kokous uudenlaisen järjestäytymisen suunnittelemiseksi 
ii. Matkaratsastajat ehdottavat uudeksi HUJO-edustajaksi Nina Mickelssonia. 

Päätös: laitetaan Hujon ehdotus hallitukselle (seur. kokous 14.2.) 
iii. Lännenratsastus, ei uutta ajankohtaista 

 
d. Valintaprosessit arvokisoihin kaikkien lajien osalta (pl askel, johon tarpeen 

tarkennus. tarkennus tehty heti hujon kokouksen jälkeen/Pia, Jutta, Satu) 
hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 13.1.  
 

e. Matin esitys Vaken toiminnasta; pyritään kaikki osaltamme vahvistamaan 
Ypäjän toimintaa.   

i. Jouni: mj-edustajien hevosten majoitusmaksuissa on ilmennyt eroja. Jutta: 
aikaisemmassa alennuskoodin käytössä on ilmennyt vaikeuksia, Vaken on 
ollut tarkoitus luoda uusi systeemi. Tanja: kannatus alennuksille mj-
ratsastajille. Jutta ja Pia: Tapahtumakohtaiset alennukset? Hinnat saatava 
ajoissa tiedoksi. Mikko: myös hallivuokrat ovat Ypäjällä korkeat  

ii. Päätös/Satu ja Meukka: Aikataulutetaan Hevosopiston/Vaken ohry-
palaveri, jossa tarkennetaan isot ja niiden pohjalta pienet linjaukset.  
 

f. Pian ehdotus: käydään kevään aikana läpi Ratsastajien merkkien ja erilaisten 
huomiointien mallit ja toimintatavat. Toimintatavat ovat vakiintuneet, mutta 
täsmällistä tieto ei löydy liiton sivuilta. Osmo, Carina, Jukka - kokoonpanolla käyty 
läpi kotimaista mallia.  

i. Jouni: FEI:n huomioinnit - minkälainen hakuprosessi? 
ii. Tarkistetaan ratsastusmerkkien ja huomiointien kuvaukset liiton 

sivuilta. 
 
 

3. Maajoukkuevalmentajat 
a. Sopimukset allekirjoitetaan urheilujohtajan tai liiton toimitusjohtajan toimesta 
b. Sopimustilanteet kaikkien lajien osalta - valmistautumiset mahdollisiin muutoksiin 

i. KO: panostus EM-joukkueeseen. Mj-valmennuksen organisointi vaatii 
jatkotyöstöä. 



 

ii. RE ikäluokat - valmistautuminen uusiin sopimuksiin kevään aikana 
iii. Askellajiratsastuksessa mj-toiminnen uudistus aloitettu, syksyyn mennessä 

pyritään löytämään uusi mj-valmentaja 
 

c. Yhteistyö liittovalmentajien kanssa, keskustelua jatketaan 2.2. teams-
palaverissa, johon laitettu kutsu olympialajien kotimaisille mj-valmentajille ja 
liittovalmentajille sekä kaikille Hujon jäsenille.  
 

d. Uudet sopimuspohjat tarpeen, Jutta ja Satu ottavat työn alle. Apua voi saada 
myös Olympiakomitealta. 
 

4. Maajoukkuevalmennettavat ja heidän valmennuksiensa tilanne - miten vuosi on 
alkamassa? 

a. RE: tilanne valmennuksen osalta hyvällä mallilla sekä senioreilla että ikäluokilla. 
Maajoukkueelle on löytynyt yhteistyökumppani, sopimus allekirjoitetaan ensi 
viikolla.  

b. KO: henk.koht. valmennukset kunnossa. Yhteistyö seniorien mj-valmentajan 
kanssa vaatii hiontaa. 

c. Para: leiri viime vl:na. Uusia kv luokituksia tulossa. 
d. KE: henkilökohtainen valmennustukimalli kehitetty, kriteerit valmiit: 2 tasoa, ylin 

taso/ 2 ratsastajaa (SannaS ja VeeraM), toinen taso/ 3 ratsastajaa. 
Valmennusbudjetista osa käytetään e.m. tukeen. Ikäluokissa jatkaa mj-
valmentajana SannaS. Jatketaan toimintamallin esittelyä ja käsittelyä Hujossa.  

e. Valjakko: vuoden ensimmäinen mj-leiri alkaa tänään, valmennukset kunnossa. 
Leirien yhteyteen erilajien yhteinen el-tarkastus? ”Vet check-harjoitus” yhteisistä 
varoista? Luodaan WA-ryhmä, kun joku/jotkut lajit aloittavat. Eläinlääkäri 
todennäköisesti Ypäjän Hevossairaalasta, voi olla joku muukin hevoskliinikko. 

f. Askellaji: mj-valmennuksen organisointi työn alla. Jojo-trio + Pia. Ringit A (4 
ratsastajaa) ja B. 

g. Vikellys: tilanne ok, mj-leirin yhteydessä tulossa tuomarikoulutusta 
h. Lännenratsastus 
i. Matka 

 
 

5. Tilanne vuoden 2023 kisatavoitteiden osalta lajeittain  
a. ovatko kvaalit selvillä ratsastajilla ja valmentajilla? Luokitettujen kisojen tasoerojen 

huomiointi - onko haasteita? Valjakko, KE (valmennusjohdon määrittelemät tietyn 
tason kilpailut ja niiden tulokset huomioidaan) Tarkennukset lajeittain tarpeen 
mukaan. 

b. tarvetta tavoitteiden muutoksiin? Ei suuria muutoksia missään lajissa. 
c. jojojen nimeäminen pääkisoihin 

i. muuten kunnossa, mutta PM-kisat/RE tarkennukset vielä sovittava 
 

6. Yhteydet oman lajin lajikomiteoihin ja hallituksen oman lajin edustajiin 
a. jokainen hujolainen pitää yhteyttä oman lajinsa lajikomiteaan ja osallistuu niiden 

kokouksiin ainakin lyhyesi mahdollisuuksien mukaan sekä pitää yhteyttä liiton 
hallituksen lajiedustajaansa. Pyritään luomaan toimivat yhteistyömallit. 

 
 

7. Valmistautuminen 2.2. kokoukseen (Jutta, Satu, Mikko, Seppo, Tanja) 
a. kokouksessa käsitellään pääasiassa Olympialajien liitto- ja 

maajoukkuevalmennustoimintaa, mutta muidenkin lajien edustajat ovat tervetulleita 
mukaan palaveriin.  

b. teams-kutsu on mennyt 35 hlölle, ilmoittautumisia noin 15 (tilanne 23.1.) 
c. agenda: ”yhtenäisen valmennuslinjauksen löytyminen - suomalainen tapa toimia”. 

Satu ja Jutta valmistelevat agendan 30.-31.1. seminaarissa  



 

d. Seppo: jatkot kansainväliseltä viikolta, painopisteet ja koosteet/yhteenvedot 
linjauksista/Chris Bartle. Selkeät suuntaviivat valmennukseen, esim. 5 
istuntatyyppiä 

e. Mikko: nykyisten valmentajien kuuleminen, valmentajilta edellytetään tietyt 
etukäteissuunnitelmat. Yhteiset arvot. 

f. Tanja: valmentajien valinnat ja Ypäjän tilojen varaukset 
g. Suurimmat ulkopuolelta tulevat kritiikin aiheet: perustyöskentelyn vähäinen osuus 

valmennuksissa 
h. Yhteistyön tärkeys mj-valmentajien ja liittovalmentajien välillä  
i. Sopimuspohjien uudistaminen, niihin arvot ym.  
j. Hakemuksiin kuvattava omat linjaukset 

 
8. Muita asioita 

 
a. KE PM-kisat Ypäjällä elokuussa, miten valmistelut etenevät? Palaveri tulossa 31.1. 

 
9. Seuraavat kevään kokoukset teamsilla klo 10-12 : 17.2. (ainakin toke-esitys, 

henkilökohtanen valmennustukli/KE/ Jutta esittelee, Seppo mahdollisuuksien mukaan) 
17.3., 28.4. ja 9.6. 
 SRL:n kevätkokous on 16.4. Tampereella. 
 

10. Pj Satu päätti kokouksen klo 12.05 
 
 

 
 

 
 
 


