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1. Vastuualueiden katsaus
a. Heidi kertoi APUn kuulumisista.
b. Pirre kertoi setap-tuista ja alueen rahatilanteesta. Taloustilanne on hyvä. Keskusteltiin
vuoden 2021 jäljellä olevan rahoituksen käytön eri vaihtoehdoista.
c. Jäljellä oleva rahoitus kohdennetaan alueella järjestettävän toiminnan ja
nuorisotoiminnan tukemiseen.
i. Aluejaosto tukee ainoaa alueella järjestettävää kenttäratsastuskilpailua
ostamalla mainosesteen Ääneseudun Ratsastajat ry:ltä kilpailuihin.
ii. Pohdittiin alueen hockeypipoja, joissa alueen teksti. Minimitilaus 50 pipoa.
Voidaan lahjoittaa voitto myydyistä pipoista nuorisotiimin toimintaan.
d. Liittokouluvalmennukset menneet hyvin, kukaan ei ole jäänyt pois. Kevään päivät on
sovittuna. Liittoestevalmennukset alkaneet hyvin, valmennettavat ovat tykänneet.
Kevään päivämääriä odotetaan vielä valmentajalta.
e. Pararatsastuksessa oli valtakunnallinen ohjaajakurssi 20. marraskuuta ja
luokittelutilaisuus 27.–28. marraskuuta Ypäjällä. Tammi ja helmikuussa FEI:n Para
Equestrian Forum 2022 (etätoteutus).
f. Rosetille lähtenyt ruusuketilaus, vaaleanpunaisia tilattu nuorisotiimille. Uudistetaan
aluemestaruusruusukkeet, hopeiset pienemmät joukkuemestaruuksin, suuremmat
henkilökohtaisiin mestaruuksiin. Palkintoloimet tulossa henkilökohtaisiin
mestaruuksiin ensi vuodelle edullisesti Horzelta. Henkilökohtaisiin mestaruuksiin
(koulu, este, kenttä) loimet, loimiin tulee teksti aluemestari.
g. Sonja ottaa talliesittelyt hoitaakseen ennen vuoden vaihdetta. Seuraesittelyistä saatu
hyvää palautetta.
h. Syyskokouksen yhteydessä olleesta seurakehittämisestä on saatu hyvää palautetta
seuroilta.
i. Nuoriso-cup pisteet on laskettu ja palkinnot jaetaan, kun ne saadaan Rosetilta.
Nuorisotiimillä ei ole ollut viime aikoina kokouksia.
2. Koulutukset ja tapahtumat
a. Aluepäivät Imatralla, Kaakkois-Suomen aluejaosto järjestää 28.-30.1.2022.
b. Seuraavassa kokouksessa keskustellaan ensi vuoden koulutuksista ja tapahtumista.
c. Seuratapaamisillat, Heidi kysyy Laura Härköselta kaksi, vaihtoehtoista ajankohtaa,
jossa jatketaan seurakehittämisteemaa. Ennakkotehtävänä seuroille miettiä kolme
asiaa, joihin halutaan tukea ja ideoita seuratoiminnan kehittämiseksi.
d. Aluepäivät 2023 Keski-Suomen aluejaoston järjestettävänä.
e. kouluratsastusiltamat 2.12. Osmo Metsälä, 78 osallistujaa; Marko Björs 29.12.2021
klo 17.30 alkaen. Ilmoittautuneita paljon. Jenny, Hanna ja Jonna (Sanna varalla)
auttamaan tarjoiluissa ja ilmoittautuneiden tarkastamisessa.

3. Kilpailut ja säännöt
a. Kilpailukalenteri-ilta 13.1.2022 klo 18.00. Killerin kilpatallin maneesikahviossa.
Vuoden loppuun mennessä seura- ja aluekilpailut Kipaan.
b. JSR anonut avustusta kouluhallimestaruuskilpailuiden järjestämiseen, koska
tuomarikulut olleet suuret. Alueella ei ole vaativan tason tuomareita. Kesken vuoden
vaikea antaa vain yksiin mestaruuskilpailuihin tukea.
c. Mestaruuskilpailutuki 150 euroa ulkokilpailuihin ja 200 euroa hallikilpailuihin,
toiveena, että voittajalle/voittajille kukat. Keskustellaan kilpailukalenteri-illassa myös
mestaruuskilpailuiden lähtömaksuista.
d. Kilpailusääntökoulutusilta sovitaan seuraavassa kokouksessa. Tiedotetaan, että
tulossa.
4. Muut asiat
a. Jaana Manninen on pyytänyt ja hänelle on myönnetty ero aluejaoston jäsenyydestä.
Hänen tilalleen aluejaoston varsinaiseksi jäseneksi vuodelle 2022 tulee varajäseneksi
valittu Sanna Kirvesoja.
5. Seuraava kokous torstaina 20.1.2022 klo 17.00 Killerin kilpatallin maneesikahvio.

