Suomen Ratsastajainliitto
Keski-Suomen aluejaosto
Pöytäkirja 3/2021
Kokouksen ajankohta: pe 24.9. klo 18:00
Kokouspaikka: Teams-kokous

1. Vastuualueiden katsaus
• Pirre kuvasi, että Setap-kokouksessa puhuttu seurakehittämisestä,
seurakäynneistä ja viemisistä
• Minttu toi esiin, että kouluvalmennusten ensimmäiset katsastukset ovat
käynnissä. Seuraavaan valmennukseen tulossa katsastettavia.
• Pinja kertoi, että ensimmäiseen estevalmennuskatsastukseen osallistujista on
tulossa tiedot ensi viikolla. Uutena estevalmentajana aloittaa Juho Norilo.
• Jonna kertoi, että kenttäratsastusmestaruuskilpailut saatiin järjestettyä 28.–
29.8. Osallistujia oli 58. Tiistaina 28.9. valtakunnallinen kilpailujen
järjestämiskokous ensi vuoden kilpailuista.
• Hanna tekee uuden palkinto- ja ruusuketilauksen. Keskusteltiin siitä, millaisia
hankintoja tehdään.
• Sonja pohti, pitäisikö aktiivisemmin eri henkilöiden tuottaa sisältöä SRL KeskiSuomen Instagram-tilille.
• Sannan mukaan nuorisotiimi järjestänyt nuoriso-cupin osakilpailuja.
Aluejaoston ja nuorisotiimin yhteinen tapaaminen pidettiin 2.6. Nuorisotiimi
kokoontunut säännöllisesti. Sanna on osallistunut SRL:n osallisuustyöpajoihin,
jotka vielä jatkuvat. Pyydetään nuorisotiimi lähettämään kokousmuistiot
heidän kokouksistaan ja Sanna kutsuu nuorisotiimin edustajia
syyskokoukseen.
2. Ilmoitusasioita ei ollut.
3. Koulutukset ja tapahtumat
•

Menneet tapahtumat:
o 2.5. Tero Puustisen luento ”Kuinka optimoin huippusuorituksen
kilpailupäivänä” kevätkohtaamisen yhteydessä.
o 10.6. Tuulia Luomalan ”Faskiat istunnassa” -luento.
o 10.8. Kaisu Seppänen – hierontailta, Saarijärvi Equestrian Center.

•

Tulevat tapahtumat:
o Alueen syyskokous järjestetään livenä tiistaina 26.10. klo 17.30 tai 18.00
seurakohtaamisena. Paikka ja tarkka aloitusaika ilmoitetaan myöhemmin.
Kokouksessa tarjotaan kevyt iltapala. Aluejaostosta erovuoroiset Jenny
Mäkelä, Jonna Salkinoja, Eija Sevón ja Sanna Kirvesoja. Kokouksessa
esitellään seuroille seurakäyntien idea ja sovitaan seurakäyntiaikoja.

Kokoukseen kutsutaan SRL:n seurakehittäjiä ja nuorista päättäjistä Heidi
Pakarinen.
o Liittovalmennettaville järjestetään marraskuun alussa ilmainen klinikka
”Kouluratsastus valmentajan ja tuomarin silmin”, johon kysytään Osmo
Metsälä ja Marko Björs/Kikko Kalliokoski, paikkaa mietitään. Muille
osallistuminen maksullista. Heidi sopii tarkan ajankohdan esiintyjien
aikataulujen mukaan, Tämän jälkeen Jenny ja Minttu huolehtivat
järjestelyistä.
o Keväälle mietittiin FEI-stewardi Piude Myrskogin puheenvuoroa.

4. Kilpailut ja säännöt
Kilpailukalenterin suunnitteluilta torstaina 2.12. klo 18.00. Paikka ilmoitetaan
myöhemmin.
5. Talousasiat ovat kunnossa.
6. Muut asiat
• Seurakäynnit järjestetään syyskokouksen jälkeen marras-joulukuulla
etäyhteyksin tai mahdollisesti livenä. Suunnitellaan, millaisen työkalupaketin
seurat saavat seurakäynnistä ja esitellään se syyskokouksessa.
• Jäsenseurojen ja -tallien esittelyt läpi lokakuussa FB ja Instagram. Sonja
julkaisee jo tulleita esittelyitä. Ne seurat ja tallit, jotka eivät vielä ole
esittelyä toimittaneet, voivat sen lähettää sähköpostitse:
keskisuomenaluejaosto@gmail.com
• Keskusteltiin SRL Keski-Suomen logosta, pitäisikö sitä uudistaa. Palataan
asiaan seuraavassa kokouksessa.
• Aluejaoston pikkujoulut perinteisesti Korven tilalla. Jonna haarukoi
ajankohtaa.
11. Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan syyskokouksen jälkeen.

