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1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja seuraavin muutoksin: Ulla Lehtolaisen tilalle 

kenttäratsastusvastaavaksi vaihdettiin aluejaoston jäsen Jonna Salkinoja.  
 

2. Ilmoitusasiat  

APU:n kokouksen terveiset:  
 Liitolle tulossa uusi strategia 
 SETAP-tukien maksutapa uudistuu, alueet maksavat tästä lähtien tuen (31.5., 31.10. ja 

31.12 maksatukset), Pirjo H. laittaa aluejaoston Facebookiin tiedotteen SETAP-tukien 
hausta  

 Vuonna 2020 jokaisella alueella on tavoitteena tarjota: hevoskerho-ohjaajakoulutus, 
sääntökoulutus/aloittaville kisaajille suunnattu koulutus, seuratoimijoille suunnattu tai 
seurojen välinen tapahtuma/tilaisuus sekä lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa (esim. 
nuorisotiimin toteuttamana) sekä vähintään yksi seuraavista: aluevalmennettaville 
kohdennettava tapahtuma/luento/tilaisuus, hevosen hyvinvointiin liittyvä 
luento/tempaus/tapahtuma, liikunnallisuuteen kannustava tapahtuma, kehittämishanke, 
talliyrittäjien yhteistapaaminen/koulutus, ensiapukurssi  

 Tulossa 2 500 euroa SRL 100 -rahoitus  
 Kauppakeskusvierailu la 2.5. Sepässä, seuroista ja ratsastusyrittäjien edustus, voi 

markkinoida omaa seuraa tai ratsastuskoulua, turvavarusteiden esittely alan yrittäjien 
toteuttamana 

 Uusi viisiportainen valmennusjärjestelmä, liitossa aloittaa Jutta Koivula urheilujohtajana 
 

3. Koulutukset/tapahtumat 
 Kevättapaaminen: Janne Lappi SRL:n edustajana, esiintyjäksi kysytään Stella Hagelstamia: 

Miten motivoin hevosta? Ajankohta ilmoitetaan esiintyjän aikataulujen perusteella 
myöhemmin. 

 Equipe ja Kipa2 -koulutus tulossa, koulutuksen maksaa liitto, mutta päivämäärä varmistuu 
Osmo Metsälän aikataulujen mukaan 



 Aluelupakoulutus: kouluratsastus huomenna ti 3.3., Heidi Leiniäinen kouluttajana, 
esteratsastus Riikka Antikainen ja Hanna Mäkinen kouluttajina, päivämäärä ilmoitetaan 
mahdollisimman pian 

 Aika jonka sain -elokuva ke 25.3., elokuvan tekijät Tuukka ja Olga Temonen Jyväskylässä  
 myöhemmin keväällä Susanna Granrothin ja Eeku Pitkäsen luento ”Arkeni hevosalan 

ammattilaisena” luento, jonka organisoi Keski-Suomen alueen nuorisojaosto 
 

4. Kilpailut/säännöt  
 Henkilökoht. mestaruussäännöt joka lajissa ovat valtakunnallisesti samanlaiset, 

tarkastetaan ohjelmat, alue tarjoaa palkintoloimet ja ruusukkeet mestaruuskilpailuihin 
 Joukkuemestaruussäännöt päivitetty, julkaistaan myöhemmin keväällä 
 Ratsastuskoulumestaruudet 2020 tarkistetaan seuraavassa kokouksessa 

 
5. Taloustilanne on odottava. Liitolta ei ole tullut vielä toimintarahoja.  

 


