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MUISTIO

Kokouksen ajankohta: to 9.5.2019
Kokouspaikka: Killerin kilpatallin maneesikahvio

1. Ilmoitusasiat
a. Kuulumiset kevätkokouksesta ja APUsta
Heidi kertoi henkilöstövaihdoksista SRL:ssa. Jukka-Mikael Koivisto tulee Aki Ylänteen
tilalle kesän jälkeen.
b. Koulutusten etäkokeilu
Etäyhteyksien hyödyntämistä koulutusten järjestämisessä kokeillaan.
2. Koulutukset ja tapahtumat
a. Aluevalmentajaklinikat
Suunnitelmissa, että järjestettäisiin klinikka, jossa uudet aluevalmentajat esittäytyvät
yhdistettynä Suojakallion uuden kentän avajaisiin, klinikassa entiset
aluevalmennettavat näytösratsastajina.
b. Aluevalmentajat ja paikat
Keskusteltiin myös aluevalmennusten yhdistämissuunnitelmista Hämeen ja
Pohjanmaan kanssa. Olisi hyvä, että saataisiin aluevalmennukseen riittävästi
sitoutuneita ratsukkoja, jolloin valmennus voisi olla vain Keski-Suomessa.
Keskusteltiin myös aluevalmennuksen valintaperusteista. Eri alueilla
järjestämispaikkakäytännöt erilaisia. Mietittävä myös, miten teoriat järjestetään,
voidaanko ne järjestää erikseen. Nämä asiat oltava selvitettyinä, kun haku tulee auki.
Aluevalmennuspaikat tulevat avoimeen hakuun kesäkuun 15. päivään mennessä.
Heidi laatii ilmoituksen SRL Keski-Suomen Facebook-sivuille ja SRL:n nettisivuille
Keski-Suomen alueen sivuille. Ilmoituksesta pitää ilmetä: kentän koko ja pohja, myös
pohjan huolto, varustetaso ja radan rakennus, hinta (tuntiperustainen),
pysäköintimahdollisuudet
a. Maria Pyykösen koulutus tulossa syksyllä (syyskuussa).
3. Kilpailut ja säännöt

a. Henkilökohtaisten mestaruuksien säännöt, ei muutoksia
b. Joukkuemestaruussäännöt, ei muutoksia
c. Ratsastuskoulumestaruudet 2019: 18.8. kouluratsastus, 25.8. esteratsastus Hill
Side Stablessa molemmat.
d. Uudet mitalit voisi tilata niin, että ne olisivat SRL Keski-Suomi logolla, jolloin ne
käyvät mihin tahansa lajiin.
4. Talousasiat ovat kunnossa.
5. Muut asiat
a. Rankingpalkittavat, uudet määritykset/kategoriat
Lajit vuodesta 2019 eteenpäin: este-, koulu-, kenttä-, matka-, pararatsastus. Omat
kategoriat: 1) poni- ja lapsiratsastajat yhdessä, 2) juniorit, 3) nuoret ja seniorit
yhdessä. Palkitaan ratsukko, ei ratsastaja. Palkitaan vain ensimmäinen, jos rankingpisteitä viidellä ratsukolla tai vähemmän. Palkitaan kolme ensimmäistä, jos rankingpisteitä yli viidellä ratsukolla. Alueen pitää huomioida myös arvokilpailumenestyjät.
b. Kevättapaamisen purku
• Tuetaan seurojen yhteistyötä, kootaan aktiivit yhteen. Minttu luo SRL K-S
Aktiivit Facebook-ryhmän. Ryhmän kuvauksessa tultava ilmi, että ryhmä luotu
seuralaisille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään seurojen välistä yhteistyötä.
• Informoidaan seuroja verotuskäytännöistä talkootyöhön, lahjakortteihin ja
palkintoihin liittyen.
• Keväällä on aloitettu yhteistyö Keski-Suomen hevosjalostuksen kanssa,
keskusteluja jatketaan vielä.
• Marras-joulukuulle tulee tapahtumien suunnitteluilta, pohdinnassa pystytäänkö
hyödyntämään tapahtumien järjestämisessä etäyhteyksiä.
• K-Sn alue, seurat ja ratsastuskoulut yhdessä järjestämään Harrastemessuille
keväällä 2020 hevosnäkyvyyttä ja ratsastusesittelyä.
• Kisasuunnitteluilta marras-joulukuulla.
• Keskisuomalaiseen (3-tason kilpailut) ja paikallislehtiin pieni juttu tuloksista
muut
• Keväällä 2019 aloitetaan Nuorisotiimi, tapaaminen joko su 9.6. tai ti 25.6.,
kellonaika ilmoitetaan myöhemmin, Lounais-Suomen nuorisotiimi tulee
sparraamaan livenä tai videotervehdyksen välityksellä.
c. Mestaruuskilpailuihin tuki 200 euroa, haetaan SRLn nettisivuilta Keski-Suomen
alueen sivuilta löytyvällä hakulomakkeella:
https://www.ratsastus.fi/alueet/aluetoiminta/seura-ja-harrastetuki/

6. Tulevat tapahtumat
a. Suojakallion hevosurheilukeskus sai ELY-tukea 196 000 euroa ratsastuskentän
pohjan ja parkkipaikan kunnostukseen, arvoitu valmistumisaika heinäkuulla.
b. Konginkankaan hevosurheilukeskukselle ei ELY-keskukselta ole tullut vielä
päätöstä.

