Suomen Ratsastajainliitto
Keski-Suomen aluejaosto

Aluejaoston kokous 2/2021
MUISTIO
Kokouksen ajankohta: su 16.5. 19:00-20.55
Kokouspaikka: Teams-kokous

1. Vastuualueiden katsaus
•

Alueiden puheenjohtajiston kokous: Heidi Leiniäinen kertoi APU:n kokouksesta, jossa oli keskusteltu alueiden rajoista.

•

Setap ja talous: Pirjo kertoi suunnitelluista seuratapaamisista. Mila Munsterhjelm SRL:n seuratoiminnan ohjausryhmässä vastaa K-S:n seurakehittämistoiminnasta. Pirjo jatkaa aluejaoston seuravastaavana. Aluejaoston tehtävänä tukea seuroja heidän toiminnassaan ja aktivoida seurojen toimintaa. Päätettiin
toteuttaa tapaaminen Teamsin välityksellä, johon kutsuttaisiin alueen kaikkien
seurojen pj + toinen edustaja keskustelemaan kisojen järjestämisestä, tapahtumista, kuulumisista ja seurojen toiveista yleisemminkin.

•

Kouluvalmennukset: Minttu kertoi, että kouluvalmennukset on peruttu huhtikuulta koronatilanteen vuoksi, mutta nyt valmennukset jatkuvat toukokuun
lopulla. Four Winds Stable ainoana valmennuspaikkana tänä vuonna.

•

Estevalmennukset: Kysyttiin Pinjalta, millaiset suunnitelmat ovat ensi kauden
suhteen. Alueen valmentajavalinnasta keskustelua. Pinja on yhteydessä Jutta
Koivulaan.

•

Kenttäratsastusvalmennukset: Jonna kertoi, että alueella epävirallinen valmennus Korpi-Jukolassa ja kyselyitä tullut maastoradan aukeamisesta. Kalle
Nykäsen valmennus tulossa kesäkuun puolivälissä. Kilpailut, joissa K-S:n alueen yleinen mestaruus elokuun lopussa.

•

Pararatsastus: Tulossa ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailut, joissa paraluokat 9.7. Tarjolla kouluttaudu pararatsastajan avustajaksi –koulutus.

•

Palkinnot ja ruusukkeet: Kaikki kunnossa Hannan mukaan, nyt vain kisatoiminta käyntiin.

•

Tapahtumat ja koulutukset: Suunniteltiin tulevia tapahtumia Faskia-luento,
seuratapaaminen.

•

Nuorisotiimi: SRL:n nuorisotoiminnan Teams-miitti, jossa Sanna mukana. Mukana nuoret päättäjät, liiton nuorisotiimi ja Anna Wessman. Keskustelua tiimien kokoonpanosta, hakuprosessista, eri toimijoiden rooleista ym. Materiaalit tulossa kaikkien käyttöön aluejaostoihin. Sanna kertoi, että nuorisotiimi vetää yhteislenkkejä ja tiimi on kokoustanut. SRL:n nuorisotiimeille tulossa 23.5.
etätapaaminen, johon Sanna tarkistaa, että joku/jotkut alueen nuorisotiimistä
pääsevät mukaan.

•

Valittiin alueen valjakkovastaavaksi aluejaoston ulkopuolelta Päivi Kvist.

5. Koulutukset/tapahtumat
Tuulia Luomalan faskia-koulutus Teamsin välityksellä to 10.6. klo 18.00-19.30.

6. Kilpailut ja säännöt
Kilpailukalenterin läpikäynti, mestaruudet, mestaruussäännöt, päivityskokous
su 23.5. klo 19.00.

7. Talousasiat ovat kunnossa.

8. Muut asiat
•

Alueen some-kanavat ja sisältö: keskusteltiin, ovatko FB- ja Instagram-päivitykset vain alueen virallista toimintaa vai alueella ylipäätään järjestettävästä
toiminnasta tietoa. Olisi hyvä, että päivityksissä mahdollisimman paljon tietoa
alueella järjestettävästä toiminnasta riippumatta siitä, onko järjestäjänä yksittäinen seura tai ratsastuskoulu/talli. Some nopea viestinnän väline, jota kan-

nattaa hyödyntää. Instagram voi olla rennompi väline. Seuratoimijoiden kohtaamisessa kerrotaan some-kanavien toimintaperiaatteet. Ideoitiin myöhemmin koulutusta somepäivittämisestä seurojen somevastaaville.
•

Aluejaostolla nyt Stadium Outletissa tili, jolla voi ostaa kätevästi tarvittavaa
vaatetusta

9. Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin ke 2.6. klo 18.00.

