APU, Alueiden puheenjohtajisto muistio 10/2021
Aika: keskiviikko 15.12.2021 klo 19.30
Paikka: Teams etäkokous
Läsnä: Pirjo Tammela (pj, Pohjanmaa), Marissa Henttinen (Häme), Titta Ahola (Kaakkois-Suomi), Sanna
Ruotsalainen (Itä-Suomi), Satu Myllykangas (Pohjois-Suomi), Anne Sara-aho (Etelä-Suomi), Heidi Leiniäinen
(Keski-Suomi), Tarja Järviö (Lounais-Suomi), Carina Nyholm (SRL hallitus), Tuula Tella (SRL toimisto), Marja
Siivonen, Kirsi Siivonen, Heidi Pakarinen, Maria Salomaa
Poissa: Olli Niskasaari (Pohjois-Suomi)

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.33.

2. Seuratoiminnan ajankohtaiset
STORY
Kirsi Siivonen ja Marja Nuuttila esittelivät STORYn toimintaa. Seuratoiminnan superviikolla oli
somepostauksia yli 300 kpl. Seurat ottivat superviikon hyvin vastaan. Seurojen auditoinnin sparrausklinikka
on järjestetty 28.10. STORY oli läsnä SRL:n hallituksen kokouksessa sekä osallistui Olympiakomitean kanssa
yhteiseen palaveriin. Viestinnän katsaukset aloitettu Kati Hurmeen kanssa ja seuraviestinnässä tuodaan
esille enemmän seurojen toimintaa. Iltateet jatkuvat eri aihepiireillä ja ensi vuoden aiheina mm. Erasmusrahoitus ja vastuullisuus. Alueiden seurakehittäjien kanssa järjestetään alkuvuodesta Teams-palaveri.
STORY määrittää vuoden palkittavien kriteereistä Vuoden seuratoimijalle ja Vuoden ratsastusseuralle.
Tähtiseuroja on noin 30 kpl ja startti keväällä uusien tähtiseurojen mukaan tulolle sekä jo olemassa oleville
ajatuksen kirkastamista. Alueiden seuravastaavat ovat kiertäneen omien alueiden seuroja ja palautteita
käsitellään. HHT on tulossa lausuntokierrokselle. STORYsta mukaan aluepäiville ja osallistujasta päätetään
lähipäivinä. Ensi vuodelle on varattuna tukirahaa 600 €/alue, josta 1 seura / 100 €.
Seurakehittämisvalmennus toteutetaan kevään ja syksyn aikana 2022, johon hakuaika päättyy 17.1.22.
Nuorten APU ja Nuoret päättäjät
NAPU on kokoontunut etänä ja puolet ovat kokoontuneet aktiivisesti. Pohjois-Suomen nuorisotiimi päättyy
vuoden vaihteessa. Alueella on suunniteltu, että kaksi nuorisojäsentä olisi mukana jaoston kokouksissa.
Nuorten Päättäjien toiminta aktivoituu alkuvuodesta viestinnän sekä oppimisen ja digitaalisen
osaamismerkkien kesken. Nuoret päättäjät ovat monessa eri tapahtumassa mukana nuorten edustajina.

3. Talous ja aluetoiminta
Keskusteltiin, että rahanjako saataisiin tasapuolisemmaksi ja suoritusperusteiseksi vuoden 2023 lähtien.
Perustettavalla selvitystyöryhmällä käydään jatkokeskustelua oikeuden mukaisia perusteita jakoon.
Työryhmä esittää päätöksen ensi syksyllä ja astuisi voimaan vuoden 2023 alussa.

4. Koulutukset 2022
Koulutussuunnitelmasta puuttuu vielä koulutuksia. Koulutuspäivämäärien pitää olla kalenterissa
viimeistään 4 viikkoa ennen koulutusta. Kouluttajilta on vaikea saada päivämääriä. Syynä tähän voi olla
kilpailukalenterien julkaisemattomuus. TAPUssa koulutukset näkyviin myös muiden alueiden kalenteriin.

5. Vastuualueiden tilannekatsaus
Pirjo Tammela, puheenjohtaja, koulutukset (Koulutusvaliokunta), vastuullisuus

Koulutusvaliokunta:
Estetuomarien uraputki: Estekomitea täsmentää estetuomarikoulutuksen ja ratamestarikoulutuksen
sisältöä. KSI kurinpito tulisi vasta PJ-koulutuksissa. Tarkoitus myös täsmentää taitotuomarikoulutusta sekä
nuorten hevosten arvostelua.
C-ratamestarin harjoittelut: C-ratamestarien harjoittelijoiden vastaanottajista poistetaan estetuomari.
C-ratamestariharjoittelujen radat voi vastaan ottaa A-, B-, FEI-ratamestari tai hyväksyttää radan A-, B- tai
FEI ratamestarilla ja toimia kilpailussa C-ratamestarin valvomana.
FEI toimihenkilöoikeuksista luopuvalle kirjataan Senseen ne kansalliset oikeudet, jotka hänellä on ollut
aiemmin.
Toimihenkilöoikeuden päättäminen: SRL myöntää ja peruuttaa toimihenkilöoikeudet lajisäännöissä tai
SRL:n koulutusjärjestelmässä määrätyin perustein. Lajisääntöihin on kirjattava perusteet oikeuden
peruuttamiselle.
Kouluttajapalkkiot 2022 samat kuin tänäkin vuonna.
Hyväksyttiin esitetyt uudet kouluttajat.
Oppimisalusta kavioura tulee vaiheittain käyttöön vuoden 2022 alusta.
Vastuullisuus: SRL:n vastuullisuusohjelma on julkaistu ja löytyy SRL:n nettisivuilta.

Olli Niskasaari, varapuheenjohtaja, kilpailutoiminta; esteratsastus
Ei tiedotettavaa.
Titta Ahola, seuratoiminta (seurakehittämisen johtoryhmä, seura- ja tallipalveluiden alueryhmä (Setap))
- setapin viimeiset tapahtumat kirjattava + maksuun
- Seha:
--iltateet jatkuvat 2022. Aiheina mm. Erasmus.
-- tukia alueille seurakäynnit / tapaamiset n. 2000 €
-- Vuosikello + viestintäsuunnitelma valmisteilla

Marissa Henttinen, tallitoiminta (tallipalvelujen johtoryhmä), pararatsastus
Tallitoiminta (tallipalvelujen johtoryhmä): kokous oli 13.12. aiheena SRL vastuullisuusohjelma 2022–2026.
Seuraava kokous on 15.2.2022
Pararatsastuksen kokous oli 14.12. Parakomitea toivoo APU:lta toiveita/ajatuksia avustajakurssin
paikkakunnasta. Parakomitea muistuttaa ja toivoo, että aluejaostojen paravastaavat osallistuisivat
avustajakurssille.
Tarja Järviö, Reilu Peli -työryhmä
Reilu Peli työryhmän kokous pidetty eilen 14.12. etänä.
Terhi Koipijärvi tuonut hallitukselta terveisiä, lähinnä käsitelty ja käyty läpi Vastuullisuusohjelmaa.
Hallituksessa mietitty kannattaako Yhtä Jalkaa opasta päivittää sellaisenaan, vai olisiko järkevämpää siirtää
sieltä tärkeitä asioita vastuullisuusohjelman alle, mietitty myös, että mitkä olisivat Reilu Peli työryhmän
painopisteet 2022 vastuullisuusohjelmassa.
Keskusteltu myös viestinnästä ja sen ohjeistuksesta, Kati Hurme tekemässä viestintä strategiaa ja todettu
että myös uusi viestintäsuunnitelma olisi tärkeä.
Seura- ja tallikäyntejä tekeville olisi hyvä saada koulutusta, jotta käynnit olisivat yhteneväisiä. Alueilla suuri
vastuu viestin viennissä seuroille ja talleille, joten olisi hyvä, että kaikki olisi saanut samanlaisen
koulutuksen ja ohjeistuksen liitosta. Terhi lupasi viedä asiaa eteenpäin hallitukselle.
Seuraava kokous 25.1.22

Heidi Leiniäinen, kilpailutoiminta; koulu- ja matkaratsastus sekä valjakko

Kansallinen kalenteri julki.
Tuomarit kovasti odottelee skaalantarkistus päivämääriä. Helmikuun alulla Ypäjällä IVK-korotuskurssi -> IV
Säännöissä pieniä muutoksia, hyväksytään tammikuun kokouksessa. Keski-Suomessa on mahdollisuus
järjestää IIIk-III-koulutuomarien skaalantarkistuksen. Mahdollisesti korotuskurssi IVk > IV helmikuussa.

Sanna Ruotsalainen, kilpailusäännöt, vikellys
•

•

Kouluratsastuksen lajiseminaarissa oli idea, että nuorille hevosille, joiden osaaminen ei kyseisellä
hetkellä riitä kansalliseen nuorten hevosten sarjaan, voisi olla aluetasolla joku oma nuorten
hevosten sarja. Kiinnostaisiko tehdä alueiden yhteinen sarja tai konsepti, vai miettiikö jokainen
omalla tahollaan?
Alueiden välisten joukkuemestaruuksien säännöt ja aluemestaruussäännöt päivitettävä
alkuvuodesta, kun lajisäännöt on julkaistu ja nähty onko niissä muutoksia, jotka aiheuttavat
muutostarpeita aluesääntöihin. Tiedossa olevat korjaustarpeet:
o joukkue este: selkeytettävä montako ratsukkoa osallistuu mihinkin estekorkeuteen
o aluemestaruus: pienten lajien palkinto-ohje kirjoitettava (APUn muistiosta 6/2021:
Kilpailukutsussa täytyy käydä esiin mitkä alueet ovat yhdistettyinä mestaruusluokkaan ja
palkinnot toimittaa se alue, jonka alueella kilpailu järjestetään. Sovittiin, että jokainen laji
kertoo lajisäännöissään, kilpaillaanko ko. lajissa aluemestaruudesta ja minkä
alueen/alueiden aluemestaruudesta. Se alue, missä kilpailut järjestetään, hoitaa mitalit,
ruusukkeet ja palkintoloimen voittajalle. Ko. lajikomitea on vähintään kahta kuukautta
ennen kilpailua yhteydessä ko. alueeseen palkintojen suhteen.)

Anne Sara-aho, talous, kenttäratsastus, all round, reining ja islanninhevoset

6. Alueiden kuulumiset
Etelä-Suomi
Alueen syyskokous pidettiin 30.10. jossa jaostoon valittiin 2 uutta varsinaista ja 1 uusi varajäsen.
Syyskokouksen yhteydessä käytiin mielenkiintoista ja vilkasta keskustelua hevostaidoista Håkan Wahlmanin
johdolla. Terhi Koipijärvi toi SRL:n hallituksen terveiset kokousväelle. Uuden jaoston järjestäytymiskokous
pidettiin 2.12. Vantaalla.
Seuratoimintaa on suunniteltu yhdessä STORY:n Jaana Ahteelan kanssa pidetyssä tapaamisessa 10.11.
Seuratapaaminen jouduttiin siirtämään vuodelle 2022 pahentuneen koronatilanteen takia.
Liittovalmennukset ja katsastukset on saatu hyvin käyntiin ja kaikissa lajeissa on ilahduttavan paljon
valmennettavia.
Kevään 2022 koulutuksia on suunniteltu koulutusvastaavan kanssa.
Häme
Hämeen Uutiskirje jäsenille on ilmestynyt marraskuussa ja joulukuussa. Vuonna 2021 on ilmestynyt
yhdeksän uutiskirjettä.
Seuratoiminnan superviikkoa 1.–7.11. vietettiin Hämeessä aktiivisesti. Seurat, seurojen jäsenet ja alueen
tallit tekivät somejulkaisuja seuratoiminnasta. Alue arpoi julkaisuja tehneiden seurojen kesken 4
lippupakettia Hevoset-messuille.
Pidetyt koulutukset: 8.11. oli kimppahevonen-luento ravi- ja ratsupuolelle. Ensiapukurssi EA2 järjestettiin
10.12.
Tulevat koulutukset: Ratsastusseuran sujuva viestintä -etäkoulutus maanantaina 17.1.2022 klo 17.30–20.
Seuran toiminnassa on paljon viestintää ja se on paikka, jossa usein voi mennä jotain pieleen. Mitä

kannattaa huomioida seuran viestinnässä? Millaiset viestintäkanavat ja keinot sopivat juuri omalle seuralle?
Nämä asiat kannattaa miettiä kuntoon, jotta perustoiminta sujuu sukkelammin. Kouluttajana Hämeen
Liikunnan ja Urheilun Tommi Lindroos.
Lauantaina 22.1.2022 lisenssikoulutus etäyhteydellä estetuomareille ja ratamestareille. Kouluttajina Dan
Björklöf ja Johanna Mikkola.
12.-13.2.2022 Steward-koulutus, uusi oikeus, Ypäjällä. Kouluttajana Sari Ukkonen. Koulutus järjestetään
yhteistyössä Lounais-Suomen kanssa.
Alueen kokoukset: Hämeen alueen syyskokous pidettiin 25.10. Tampereella. Jaoston kokoonpano on
puheenjohtaja sekä 9 jäsentä ja 2 varajäsentä. Perustettiin aluejaoston alaisuudessa toimiva
Seuratoiminnan alueryhmä, jossa on kaksi jäsentä. Seuratoiminnan alueryhmä on aloittanut
seuratapaamiset. Syyskokouksen yhteydessä palkittiin vuoden 2020 rankingvoittajat sekä
Hevostaitokilpailun 2020/2021 Hämeen aluemestaruusmitalistit.
Aluejaoston laajennettu kokous pidettiin 29.11. Hämeenlinnassa.
Alueiden välinen kehittämishanke etenee ja hankkeessa mukana oleville talleille ja seuroille lähetetään
aiheesta sähköpostia alkuvuodesta 2022.

Itä-Suomi
•
•
•
•

ollut kokoukset 11.11. ja 11.12.
Setap: tukihakemuksia tullut seuroilta 3 kpl lisää, näistä 1 peruuntunut joten 2 tukea menossa
maksuun
SeHa: seuravierailut: pidetty 1 kpl ja tulossa joulukuussa 1 kpl
pidetyt koulutukset ja tapahtumat
o
o
o

•

•

syyskokous 26.10., samassa yhteydessä seuratapaaminen
harrastetiimi pitänyt kehittämisviikonlopun 5.-6.11., toimintasuunnitelma ja vuosikello
tehty
o kilpailunjärjestäjäpalaveri ja aluekisakalenterin suunnittelu 11.12.
o Jasmin Sikströmin kouluklinikka 12.12.
o hevoskerhonohjaajakurssia yritetty pitää, mutta koronan vuoksi ei ole onnistunut, pidetään
sitten kun mahdollista
v. 2022 suunnitteilla
o toimihenkilökoulutukset: taitotuomarilisenssikoulutus, stewardikurssi, IV-V
koulutuomarilisenssikoulutus, ratamestarikurssi,
ratamestari/estetuomari/stewardilisenssikoulutus etänä tai osallistutaan jonkun muun
alueen pitämään, tarvittaessa estetuomarikurssi ja/tai taitotuomarikurssi
o muut koulutukset: kilpailusääntökoulutus kisaajille etänä, turvallisuuspäällikkökurssi,
Equipe/Kipa-koulutus, selvitetään eläinkuljettajalupakoulutuksen pitämistä + yleisöluentoa
kuljetuksista
o suunniteltiin pidettäväksi Talent-valmennusta vuoden alusta alkaen, mutta todettiin, että
aloitus joudutaan siirtämään syksylle 2022
selvitetty, olisiko seuroilla kiinnostusta järjestää esim. koulukiusatuille suunnattua hevostoimintaa,
jos aluejaostolta olisi saatavissa tukirahaa

Kaakkois-Suomi
- kokous 10.-11.12.
- Setap: EA-kurssi pidetty Lappeenrannassa

- SeHa: Seuratapaaminen Kotkassa 27.11., jossa Jaana Ahteela / Story. Samassa tilaisuudessa palkittu
kaakkolaiset valtakunnallisissa Hevostaitomestaruuksissa menestyneet.
- Nuoristiimiin haettu ja saatu uusia jäseniä.
- Aluepäivien suunnittelua...
- seuraava kokous 2.1.2022
v. 2022
- toimihenkilökoulutukset: ratamestari/estetuomari/stewardilisenssikoulutus etänä/läsnä 8.3.
- kouluratsastusta tuomarin silmin -klinikka
- Kipa/Equipe -koulutusta
- mukana Hevoset Bastionissa -tapahtumassa + ohryssä

Keski-Suomi
Syyskokouksessa äänestettiin ja lopulta jopa arpa ratkaisi, että kuka pääsi jaostoon. Kokouksessa oli
seurakehittäjä Keski-Suomen liikunnasta Laura Härkönen, veti todella hyvän setin. Jaostosta yksi vanha
jäsen jätti kauden kesken kokouksen jälkeen. Kouluratsastusiltamat eka kerta veti 80 henkeä, Marko myyty
loppuun sinne ostettu nyt 115 lippua!
Alkuvuoteen suunnitteilla kisakalenterisuunnitteluilta 13.1. ja helmikuulle Lauralta toinen setti, kutsutaan
seurat, tehdään seurakohtaamiset näin.

Lounais-Suomi
-syyskokous pidetty 10.11. jaoston kokoonpano jatkuu samana, eli erivuoroiset valittiin uudelleen.
-seurakäyntejä ollut 3 lisää, kaikista tullut positiivista palautetta, aiotaan ehdottomasti jatkaa 2022.
-15.11. pidetty luento Tallinpito ja kilpaileminen Saksassa, Nikke ja Laura Aromaa, keräsi hyvin kuulijoita.
-27.11. pidetty hevoskerhon ohjaajien peruskurssi Eurassa
-10.12. Ratsastajaravit Porissa, jossa myös L-S alueen lähtö, samalla pidetty jaoston tämän vuoden
viimeinen kokous
-kilpailukalenteri ilta vielä tulossa, mutta menee todennäköisesti tammikuun alkuun.
Koulutuksia tulossa ensi vuodelle
-29.1. koulutuomareiden skaalantarkistus P. Nysten
-5.-6.2 Ratamestarikurssi +. Lisenssi J. Mikkola
12.-13.2. Stewardkurssi uusille, yhteistyössä Hämeen kanssa (odotetaan ypäjältä varmistusta)
26.2. estetuomarien ja stewardien lisenssikolulutus D. Bjöklöf ja S. Ukkonen
-lisäksi tulossa ainakin sääntökoulutus kilpailjoille, equipe+kipa koulutusta, muitakin koulutuksia ja luentoja
suunniteilla, näistä infoa, kun varmistuvat.

Pohjanmaa
Sääntöjen päivitys aloitettu vuodelle 2022 ja Pohjanmaan cup-kilpailujen sponsoreiden hankintaa. Osa cupsponsoreista vaihtuu. Koulutusten suunnittelua alkuvuoteen; lisenssit, EA, kilpailujen järjestämis- sekä
sääntökoulutus. Seuratapaamisia järjestetty 3 kpl sekä yksi ruotsinkielinen yhteisteams Lounais-Suomen
seurojen kanssa. Nuorisotiimi kokoontunut uudella kokoonpanolla.
Pohjois-Suomi
Meillä oli erittäin onnistunut seuraviikonloppu marraskuussa, ja onneksi pystyimme järjestämään myös
jälleen Gaalan. Samana viikonloppuna oli syyskokous, jossa saimme onneksi valittua uuden hallituksen.
Hallitus pieneni koska innostuneita ei hirveästi ollut.
Marraskuun lopussa oli koulutus Kestilässä, jonka vetäjänä oli Hanna Jakku. Onnistunut viikonloppu. Uusi
hallitus sai hyviä eväitä toiminnalle. Harmillista, että sitä ei voitu pitää vuosi sitten kuten alkuperäinen
ajatus oli. Olisi tehnyt hyvää nykyiselle hallitukselle mutta eipä sille mitään ole voinut.

7. Aluepäivät
Ohjelma on jaettu kaikille. Majoittumisia varten tarvitaan pikaisesti toiveet yhden hengen huoneisiin, sillä
niitä on rajoitettu vuoro. Majoittuneiden määrä Titta Aholalle viimeistään keskiviikkona 22.12. Koronapassit
tulee olla voimassa. Seurataan edelleen koronatilannetta.
8. Muut asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
9. Seuraava kokous
Seuraava APUn kokous aluepäivillä 29.1.2022.
Talouden työryhmän kokous tiistaina 11.1. klo 18.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.37.

