APU, muistio 1/2020
Aika: Perjantai 14.2.2020 klo 17.00-20.15
Paikka: Scandic Helsinki Aviacongress, Robert Huberin tie 4, Vantaa
Paikalla: Kirsi Siivonen, Titta Ahola, Anne Waldén, Heidi Leiniäinen, Marissa Henttinen, Pirjo
Tammela, Olli Niskasaari ja Sanna Ruotsalainen. Hallituksen edustajat Carina Nyholm ja Janne
Lappi sekä toimiston edustaja Marja Teljamo.
1.Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.10.
2. APU 2020, vastuualueiden vahvistaminen
 Kirsi Siivonen, puheenjohtaja, Reilu Peli
 Olli Niskasaari, varapuheenjohtaja, kilpailutoiminta; esteratsastus
 Anne Waldén, talous
 Sanna Ruotsalainen, kilpailusäännöt (kaikki lajit), kilpailutoiminta; kouluratsastus
 Heidi Leiniäinen, aluevalmennukset
 Pirjo Tammela, koulutus
 Marissa Henttinen, seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä
 Titta Ahola; SETAP
PÄÄTÖS: Vahvistettiin
3. Alueiden kuulumiset
Kaakkois-Suomi:
Onnistunut gaala, n. 100 ihmistä, kaikki kolme lajivalmennusta pyörivät, myös kenttä, nuorisotiimi
alulla.
Keski-Suomi:
Nuorisotiimi järjestää ensimmäisen tapahtuman, luennoimassa Suski Granroth, puheenjohtaja
työllistetty.
Itä-Suomi:
Koulutuksiin ilmoittautunut estetuomari 4 ja ratamestari 2 henkeä, ilmoittautumisaikaa vielä
jäljellä, puheenjohtaja työllistetty, myös muita onneksi tekemässä, seuratapaamisia suunnitteilla.
ESRA:
Toivuttu Aluepäivistä, seuraava kokous 28.2., koulutuksia meneillään, tulossa enemmän porukkaa
kuin mahtuu, KIPA2 puhuttaa, koulutukset alueella tarpeelliset, kevättapaaminen 14.3, TK2019
työn alla, talous, ei erikseen näytöstä Aika, jonka sain-elokuvaan.
Häme:
Kiitosta aluejaostolle, ovat tehneet paljon, viime vuosi opettelun vuosi, TK2019 melkein valmis,
steward-kurssi peruttiin, vain 2 osallistujaa, Aika, jonka sain-elokuvanäytökset sekä Tampereella
että Lahdessa.
Pohjanmaa:
Koulutuksia, hyvin osallistujia, ei järjestetä Aika, jonka sain-elokuvanäytöstä ainakaan vielä
alueellisesti, vaan seurojen toimesta, jaoston jäsenet toimivat itsenäisesti, ei yritetä pakolla,
kevättapaamispäivämäärä on vielä auki, 6 seuratapaamista; pyritään seurojen yhteistyön

lisäämiseen, SRL100-kauppakeskusvierailuvalmistelut vielä kesken, ajankohta auki.
Pohjois-Suomi:
Paljon tiedonvälitystä, Aika, jonka sain-elokuvanäytökset Oulussa ja Kainuussa,
yhteistyökumppaneita kutsuttu, koulutuksia, 3 yrittäjätapaamista tulossa, viestintää seuroille pitää
parantaa, kevättapaaminen siirtyy, kauppakeskusvierailu auki koska yrittäjien kanta ei ole selvillä.
Lounais-Suomi;
Tapahtumia, onnistunut hevoskerho-ohjaajakoulutus, KIPA2-koulutuksissa paljon osallistujia,
SRL100; gaala syksylle, hevoskulkueita suunnitteilla, palkitsemisia, Aika, jonka sain-elokuvanäytös
järjestetään, pidetty ideakilpailu, 10 ehdotusta, SRL100 innostaa tekemään omia juttuja,
tallikohtaaminen.
PÄÄTÖS: Kirjattiin tiedoksi.
4. Strategia 2035
Liiton strategiatyö etenee ja strategiatyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 12.2. Asia esiteltiin
kokouksessa.
PÄÄTÖS: Kirjattiin tiedoksi.
5. Vastuualueiden tilannekatsaus
Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä/Marissa
17.1. pidetty kokous, muistio nettisivuilta puuttuu, halutaan lisätä viestintää jäsenistölle, myös
kokousten välillä pitää tapahtua jotain, toimijoiden vastuualueiden läpikäynti, pitää olla selkeitä
siinä, että mitä halutaan esittää hallitukselle kokousten jälkeen tai tiedoksi, toimielinten viestintä?
Seuraava kokous 24.2. Teemapuheenjohtajuus käynnistyy uudestaan, edustetut ryhmät
esittäytyvät, hevostaitokilpailuja jatketaan.
SETAP/Titta
25.2. seuraava kokous, uusi SETAP-uudistus käydään perusteellisesti läpi, onnistunut kokous
Aluepäivillä.
Koulutus/Pirjo
 Tapu; neuvotellaan Avoinen kanssa
 Videokoulutukset; yleinen osa, koulu ja este on kuvattu, saa laittaa yleisempään jakoon.
 Kipa2 ja equipe app-koulutukset; koulutukset ovat menneet ok, kouluttajilta ja seuroilta on
tullut palautetta Kysy apua-tukipalvelun palvelusta
 Koulutusmateriaali; Sannalle kiitos, tehnyt hyvät materiaalit
 Koulutukset Drivessä, joitain koulutuksia vielä auki, koulutusten seuranta, vaikuttavuus,
Pirjo päivittää tiedot
 Koulutukset 2020, järjestäminen ja kompensaatio
Koska katsotaan tärkeäksi tarjota koulutusmahdollisuuksia kaikille halukkaille, harkitaan
koulutuskompensaation käyttöönottoa alueille kattamaan järjestelykuluja, mikäli
osallistujia on vähän.
EHDOTUS:
(10-osallistujamäärä) x osallistumismaksulla:2 = kompensaatiosumma alueelle.
Eli kymmenestä puuttuvat osallistujat, heidän osallistumismaksuista puolet. Oletus on, että
osa osallistumismaksusta on riippuvainen henkilömäärästä, esim. tarjoilut.

Alueiden tapahtumien osallistumismaksut 10-120 €. Ja tämä kompensaatio koskee
toimihenkilö- ja lisenssikoulutuksia, joiden hinnat ovat noin 20-120 €. Keskimäärin
lisenssikoulutuksen 30 €, ja toimihenkilökoulutukset 60-120 € (riippuen onko yhden vai
kahden päivän kurssi).
PÄÄTÖS: Asiaa valmistellaan edelleen ja selvitetään mm. pitäisikö koulutuksille olla joku
perushinta ja miten koulutusperuutuksia jatkossa hoidetaan.
Kilpailusäännöt ja kilpailutoiminta/Sanna ja Olli
 Aluemestaruussäännöt
 Pienet lajit; selvitetään edelleen, vaatisi KS I-sääntömuutoksen
 Talent Cup; pidetään tänä vuonna, samat ohjelmat
Valmennuskeskus ja aluevalmennus/Heidi
 Aluepäivien valmennustyöpaja; Heidin materiaali, liite 1
Talous/Anne
 SETAP-tuet; viime vuoden SETAP-tukia vielä Kaakolla kirjautumatta, Pohjois-Suomien
SETAP-tuet selvittelyn alla.
 Kouluttajien palkkiot; kouluttajapalkkioiden maksussa on esiintynyt viivettä. Kouluttajilta
pyydetään palkkiolaskut suoraan kouluttavan alueen puheenjohtajalle tai
rahastonhoitajalle, joka toimittaa laskut palkanlaskentaan Netboxin kautta täydennettynä
kustannuspaikkatiedoin ja hyväksymiskuittauksella.
 SRL100-tuki alueille
Reilu Peli –työryhmä/Kirsi
5.2. oli kokous, Hanna Talvitie jäänyt opintovapaalle, jatkaja vielä auki, yhdenvertaisuuskysely on
nyt käännetty ja julkaistaan liiton viestinnän päättämänä ajankohtana.
Yhdenvertaisuussuunnitelmaan tehdään isompi päivitys, kun liiton strategia valmis. Nettisivuille
tehdään päivityksiä.
PÄÄTÖS: Kirjattiin tiedoksi.
6. Etäohjelmisto alueille
TEAMS-järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön alueille testikierroksen jälkeen. Testi ESRAn kanssa
pidetään 10.2. ja kokemukset kerrotaan kokouksessa. Mikäli kaikki menee hyvin, alueita
pyydetään nimeämään henkilöt, joille tunnukset annetaan.
PÄÄTÖS: Testi ESRA:n kanssa siirtyy, joten asiaan palataan heti, kun testikokous on pidetty.
7. SRL100
Keskusteltiin SRL100- tapahtumista ja valmisteluista. Kaikki SRL100 liittyvät asiat hoidetaan
suoraan Ulla Nurmen kanssa. APU pitää TEAMS-kokouksen Ullan kanssa.

8. Aluepäivät 2020
Keskusteltiin Aluepäivien työryhmien sisällöistä. Todettiin, että viestintäryhmässä oli hyvää
keskustelua, mutta konkretia jäi vähän auki. Lisäksi todettiin, että Sonja Holma on ottanut hyvin
koppia viestinnästä. SETAP-ryhmän sisältö koettiin hyväksi, pienryhmien tulokset ovat vielä
purkamatta. Myös Anna Wessmanille ja Nuorille Päättäjille annettiin positiivista palautetta
onnistuneesta kokouksesta.
9. SRL:n kevätkokous Oulussa 26.4.
Olli Niskasaari on valmistellut kevätkokousta Oulussa. Tiloja on varattu ja oululaisten oma ohjelma
varmistuu lähiaikoina. APU kokoontuu Oulussa. Kevätkokousjärjestelyitä koordinoi toimistolla
Emmi Kupiainen.
10. Muut asiat
 Equestrian Trainers Finland haluaa tiedotusapua; järjestetään 100 valmennustapahtumaa;
kisan järjestäjä voi pyytää valmennusapua verryttelyyn kustannuksitta. Alueet ovat
mielellään mukana.


APUn paikat sääntövaliokunnassa ja uudessa koulutuskomiteassa
Sääntövaliokunta, päätös:
 Alueiden edustaja Sanna Ruotsalainen voidaan pitää ns. sähköpostilistalla, jotta
hän saa tiedon mahdollisista sääntövaliokunnassa tehdyistä päätöksistä /
esityksistä ja voi jakaa tietoa alueille.
 Hänet kutsutaan SVK:n kokouksiin, jos ko. kokouksessa käsitellään jotain alueita
erityisesti koskevia sääntöasioita. Sama käytäntö kuin lajien sääntövastaavilla –
eli paikalle vain, jos oman lajin asioita esillä
 Sanna voi toimittaa sääntövaliokunnan käsittelyyn alueilta mahdollisesti tulevia
(aluevaliokunnan nimissä tehtyjä) sääntömuutosehdotuksia.
Koulutusvaliokunta, (vastaus alustava, päätöksen tekee Jutta Koivula):
 Koulutusvaliokunta on nyt koottu osa-alueista: Ammatillinen koulutus,
valmentajakoulutus, KV toimihenkilökoulutus, toimihenkilökoulutus,
harrastetoiminnan koulutus, SRL hallitus. Teemakokouksiin kutsustaan erikseen
lajin koulutusvastaava lajista, jota asia koskee.
 Alueet tekevät paljon koulutusta osassa noita toimialoja, joten voi olla hyvä
ottaa alueiden edustaja Pirjo Tammela mukaan työryhmään.



TAPU
Toimiston väki tapaa Avoinen toimijoita pe 28.2., jolloin selvitetään mahdollisuuksia saada
TAPUun toivottuja toimintoja (tapahtumat näkyisivät alueellisesti, alueen/seuran toimijat
pääsisivät täyttämään itse tapahtumia ja pystyisivät seuraamaan mm. ilmoittautuneiden
määrää). Lisää selvitettäviä kysymyksiä voi lähettää suoraan Marjalle sähköpostitse ennen
tapaamista.



SRL100-aluerahaa 2 500 €/alue vuonna 2020
Alueille on haettavissa 2 500 €/alue SRL100-aluerahaa vuonna 2020 seuraavin ehdoin:
 syyskokouksessa sovitun mukaisesti tämä raha on käytettävissä toimintaan, joka
tähtää siihen, että alueen seuroihin saadaan lisää jäseniä





alueet toimittavat 31.3. mennessä kirjallisen suunnitelman ja kustannusarvion
toimenpiteistä, joita rahalla on suunniteltu tehdä. Suunnitelmat lähetetään
Marja Teljamolle, joka koostaa ne Jukka Koivistolle päätöksiä varten
kustannukset korvataan kuitteja ja tositteita vastaan

Toimiston työnjako alueasioissa
o Emmi Kupiainen: koulutuksiin ja tapahtumiin sekä materiaaleihin liittyvät asiat
seuraavin tarkennuksin:
 Salli Saarela: toimihenkilökoulutukset (lisenssi ja uusi oikeus)
 Emmi Kupiainen: kaikki muut koulutukset (myös hevoskerhon ohjaajat)
 Jutta Koivula: kv-koulutus
 Tuula Tella: TPJ-seminaari ja oikeuksien hakeminen
o Marja Teljamo: hallinnolliset asiat, kehitysasiat, nettisivupäivitykset ja viestintä
seurojen suuntaan (paitsi tapahtuma- ja koulutustiedotuksen, jotka Emmi
Kupiainen hoitaa edelleen)
o Toiminnot ovat muutosvaiheessa; ongelmatilanteissa ja epäselvissä tapauksissa on
hyvä olla yhteydessä Marjaan

10. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään la 25.4. Oulussa.

