Suomen Ratsastajainliitto
Keski-Suomen aluejaosto

MUISTIO 1/2022
Kokouksen ajankohta: to 20.1. klo 17:30
Kokouspaikka: Teams-etäkokous

1.

Aluejaosto järjestyi vuodelle 2022:
• Puheenjohtaja Heidi Leiniäisen tehtäviin kuuluvat yhteyshenkilönä toimiminen,
aluepuheenjohtajisto, toiminnan ja talouden suunnittelu.
• Sihteerinä jatkaa Eija Sevón.
• Kouluratsastusvastaavana jatkaa Minttu Vesterinen.
• Tapahtuma- ja koulutusvastaavaksi valittiin Sanna Kirvesoja.
• Pararatsastusvastaavaksi valittiin Jonna Salkinoja.
• Varapuheenjohtajaksi valittiin Pirjo Heinonen. Hän jatkaa viime vuoden tapaan myös
rahastonhoitajana ja seuravastaavana (Setap).
• Nuorisovastaavaksi valittiin Jenny Mäkelä.
• Esteratsastusvastaavana jatkaa Pinja Huttunen.
• Palkintovastaavana jatkaa Hanna Leskinen.
• Kenttäratsastusvastaavina jatkavat Jonna ja Sonja Salkinoja.
• Somevastaavana jatkaa Sonja Salkinoja.
• Jaoston ulkopuoliseksi pienlajivastaavaksi kysytään Liina Kuuselaa.

6. Koulutukset ja tapahtumat
•
•

•

Kilpailukalenteri-ilta 27.1. klo 18.00 toteutuu etänä.
Seuratoimijoiden ilta Laura Härkönen 3.2. klo 18.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin, jos
tapaaminen mahdollinen.
Ennakkotehtävänä seurat kirjautuvat Tähti-seura järjestelmään ja tapaamiseen läppäri
joka seuralla mukana.
Seuratapaamisia sovitaan seuratoimijoiden illassa.
Kesli Urheilugaala pe 11.3. klo 19.00 Scandic Laajavuoressa.

7. Kilpailut/säännöt
•
•

Mestaruussäännöt kootaan yhteen myöhempää erillistä sääntökokousta varten.
Valjakkoajoon liittyvän pyynnön pohjalta päätettiin hankkia tarkkuuskeiloja (46 kpl) ja
palloja alueen seurojen käyttöön valjakkoajokilpailuita varten. Näin halutaan tukea
pienlajien aktivoitumista alueella. Keilojen säilytys on sovittu Suojakallion
hevosurheilukeskukseen ja Päivi Kvist säilyttää pallot (säilytettävä lämpimässä)
kotonaan. Valmennukset ja harjoituskilpailut järjestetään yhteistyössä aluejaoston
kanssa. Aluejaosto hakee hankintaan setap-tukea.

8. Talousasioissa alkuvuodesta hyvä tilanne.

9. Muut asiat
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Aluepäivät 2022 siirretty maaliskuulle 25.-27.3. Imatralla. Tarkistetaan ilmoittautumisaika.
Osaamistodistus SRL käyttöön. Tähän valmis pohja nyt seuroille tarjolla. Voidaan tarjota
eri tehtävissä olleille toimijoille. Lisätiedot Anna Westman.
Kevätkohtaaminen SRL Keski-Suomi. Päivämäärä sovitaan seuraavassa kokouksessa
maalis-huhtikuulle.
Heidi oli yhteydessä Hevosjalostusliittoon ja kysyi, voiko aluejaosto tulla mukaan vuoden
hevosalan (ratsupuolen) palkitsemisiin.
Aluepäivät 2023 tarjouspyynnöt käsittelyssä.
Pararatsastuksen sääntöwebinaari tulossa
ÄseRa suunnitellut järjestää kilpailutoimintaan uutena tuleville aikuisille ja nuorille
koulutuksen ”Opas kilpailumaailmaan”, missä käsitellään esimerkiksi mitä tarkoittaa
lähtölista, KIPAn toiminta, hevosen kuljettaminen. Ideaa pidettiin hienona ja
tapahtumaan voi hakea setap-tukea, jos avoin alueen toimijoille.
SRL:ssa aloittaa 1.2. Emmi Korpiola vapaaehtoistoiminnan kehittäjänä
Marko Björsin kouluratsastusiltama peruuntui joulukuun lopulta, maksetut
osallistumisrahat jäivät aluejaostolle odottamaan uutta ajankohtaa, rahat palautetaan
niille, jotka eivät halua osallistua uutena ajankohtana järjestettävään päivään.
Tavoitteena saada uusi päivä maaliskuulle.

