Suomen Ratsastajainliitto

APU, Alueiden puheenjohtajisto muistio 1/2021
Aika: maanantai 25.1.2021 klo 17.00
Paikka: Teams etäkokous
Läsnä: Pirjo Tammela (pj, Pohjanmaa), Anne Waldén (Etelä-Suomi), Marissa Henttinen
(Häme), Sanna Ruotsalainen (siht, Itä-Suomi), Titta Ahola (Kaakkois-Suomi), Heidi
Leiniäinen (Keski-Suomi) klo18.00 asti, Pirjo Heinonen (Keski-Suomi) klo 18.00 lähtien,
Tarja Järviö(Lounais-Suomi), Tuula Tella (SRL, toimisto), Carina Nyholm (SRL hallitus),
Jukka Koivisto (SRL, toimisto)
Poissa: Olli Niskasaari (Pohjois-Suomi)
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.
2. APU 2021, järjestäytyminen, vastuualueiden valinta
•

Pirjo Tammela, puheenjohtaja, koulutukset (koulutusvaliokunta), vastuullisuus

•

Olli Niskasaari, varapuheenjohtaja, kilpailutoiminta; esteratsastus

•

Titta Ahola, seuratoiminta (seurakehittämisen johtoryhmä)

•

Marissa Henttinen, tallitoiminta (tallipalvelujen johtoryhmä)

•

Tarja Järviö, Reilu Peli –työryhmä

•

Heidi Leiniäinen, kilpailutoiminta; muut lajit

•

Sanna Ruotsalainen, kilpailusäännöt

•

Anne Walden, talous

3. Alueiden kuulumiset
Lounais-Suomi; yhteistyössä Metsämäen raviradan kanssa 31.1. ponien
mittauspäivä, suunnitteilla kipa-/equipe-koulutus/ kyselytunti, ponit kupittaallasuunnitelmat käynnissä.
Etelä-Suomi; järjestäytymiskokous ollut, etäluento Minna Tallbergin hevosen
hyvinvointi oli suosittu, suunnitteilla steward-, ratamestari-, kilpailujen
järjestäjäkoulutukset sekä koulutuomareiden lisenssikoulutus.
Kaakko; koulutukset: ratamestarikoulutus, yhteistyössä aluevalmennus (kaikki lajit) ja
IVK-IV-tuomareiden lisenssikoulutus (aluevalmennettavat ratsastavat arvosteltavan
kouluohjelman), aluepäiväjärjestelyt käynnissä (30.1.)
Keski-Suomi; järjestäytymiskokous ollut, suunniteltu etäkoulutuksia ja uusien
toimihenkilöjen opastusta eri kilpailutehtäviin.

Pohjanmaa; järjestäytymiskokous ollut, etäkoulutuksina ratamestareiden,
estetuomareiden ja stewardien lisenssikoulutus sekä sääntökoulutus kilpailijoille,
suunnitteilla seuratapaamiset etänä, seurakysely toteutettu viime kesänä, alueen
kilpailukalenteri tehty.
Häme; järjestäytymiskokous ollut, koulutuksia mm. hyvä hallinto, IV/IVK-tuomareiden
lisenssikoulutus, estetuomareiden ja stewardien lisenssikoulutus etänä, samoin
kipa/equipe-koulutus, vuoden koulutukset jo suunniteltuna, yhteistyöluentoja
hevosjalostusliiton kanssa, häme koordinoi hevostaitokisaa (vuoden 2020 kisa aikaa
jatkettu 31.3. asti).
4. Toimiston työtilanne ja vastuualueet
•

Ratsastus.fi-sivuston lista pitää paikkansa.

•

Tuula Tella aloittaa apun (alueiden puheenjohtajiston) yhteyshenkilönä ja kokousten
sihteerinä. Tehtäviin kuuluu lisäksi tiedottaa liiton toimistolta tulevat asiat, joita
alueilla pitää toteuttaa ja alueen puheenjohtajiston päätöksistä tiedottaminen
asianomaille tahoille sekä kokousjärjestelyt.

5. Talous
Viime vuoden puolella sovittu lisätuki osalle alueista toiminnan tukemiseen vuodelle
2021: Pohjois-Suomi 3000€, Keski-Suomi 3000€, Kaakkois-Suomi 1500€, Pohjanmaa
1500€ ja Itä-Suomi 1000€. Rahat siirretään alueiden kustannuspaikoille toteutuneen
toiminnan mukaan, todennus käydään loppuvuodesta yhdessä läpi.
6. Aluejoukkuemestaruus- ja aluemestaruussäännöt
•

Käytiin läpi alueiden välisten joukkuemestaruussääntöjä. Muokattiin
palkinto/maksuosoita. Jatkossa kilpailujärjestäjälle maksetaan suoraan keskitetysti
alueilta palkintorahat (800 €), jonka kilpailujärjestäjä maksaa kipan kautta kolmen
sijoittuneen alueen ratsastajille. Anne Walden hoitaa asiaa alueiden puolesta.

•

Käytiin läpi alueiden yhteiset aluemestaruussäännöt. Muokattiin esteiden arvostelua
niin, ettei kaikille avoimessa luokassa uusita mitaleista normaalin luokkauusinnan
AM5 lisäksi.

7. Koulutus
•

Kouluttajien koulutus; Alueen puheenjohtajisto huolissaan kouluttajien
vähenemisestä. Kouluttajien koulutus toteutetaan niin, että koulutettava tulee
kouluttajan rinnalle oppimaan kouluttajan tehtäviä. Halukkuuden opiskella
kouluttajan tehtäviin voi ilmoittaa liiton toimistoon Tuula Tellalle, jolta saa tietoa
myös kouluttajaksi vaadittavista kriteereistä. Tuula sopii opintopolusta koulutettavan
ja kouluttajan kanssa.

•

Koulutusmateriaali; kouluttajille on liiton sharepointissa kouluttajamateriaalit.
Salasanat vanhenee 3 kuukaudessa, uuden salasanan saa Tuula Tellalta.

8. Vuosi 2021 – yhdessä eteenpäin

Alueiden stepit – seurojen aktivointi. Keskusteltiin seurakehittämisestä. Lisää tietoa
saadaan myöhemmin, kunhan uudet seurakehittäjät ja tallitoiminnan ryhmät aloittavat
toimintansa.
9. Aluepäivät 2021
Käytiin läpi 30.1. etänä pidettävän aluepäivän ohjelma.
10. Kevätkohtaamiset
•
•
•
•
•
•
•

kaakko ei tiedossa
esra 18.4.
keskisuomi ei tiedossa
lounaissuomi 17.3.
häme 22.3.
itäsuomi 7.4.
pohjanmaa ei tiedossa

11. Tiedotus
GDPR/seurojen yhteystiedot: Alueiden puheenjohtajat saavat alueensa seurojen
yhteystiedot käyttöönsä (seurapostin yht.hlö ja puheenjohtaja), jotta yhteydenpito
seuroihin on mutkattomampaa.
12. Muut asiat
•
•
•

alue-estekisojen ratapiirrosten tarkistaja pitää olla a tai b ratamestari, ratamestarin
pitää toimittaa radat hyvissä ajoin ennen kisoja tarkistukseen.
mikäli mahd, kutsuntarkistajalla tulee olla ko lajin tuomarioikeudet - mutta ei pakko,
pitää olla henkilön tiedot alueen yhteystiedoissa.
toivottu liiton viestinnän asiantuntijalta parin tunnin koulutusta alueiden/seurojen
tiedottajille – Tuula Tella hoitaa asiaa.

13. Seuraava kokous
22.2.2021 klo 18.00 teamsillä.

