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APU, Alueiden puheenjohtajisto muistio 2/2021 
  
Aika: maanantai 22.2.2021 klo 18.00 
Paikka: Teams etäkokous 
Läsnä: Pirjo Tammela (pj, Pohjanmaa), Anne Waldén (Etelä-Suomi), Marissa Henttinen (Häme), Sanna 
Ruotsalainen (Itä-Suomi), Titta Ahola (Kaakkois-Suomi), Heidi Leiniäinen (Keski-Suomi), Tarja Järviö 
(Lounais-Suomi), Tuula Tella (SRL, toimisto), Carina Nyholm (SRL hallitus), Ulla Nurmi (SRL, toimisto, kohta 
Hevostivoli) 
Poissa: Olli Niskasaari (Pohjois-Suomi) 
  
  
1. Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 
  
2. Vastuualueiden tilannekatsaus   
Jos alueen puheenjohtaja ei pääse osallistumaan kokoukseen, alueen varapuheenjohtaja tai aluejaoston 
valitsema henkilö osallistua APUn kokoukseen. Mikäli kukaan ei pääse, tulee toimittaa alueen 
tilannekatsaukset hyvissä ajoin ennen kokousta. 
 
Pirjo Tammela, puheenjohtaja, koulutukset (koulutusvaliokunta), vastuullisuus 
Koulutusvaliokunta ei ole kokoontunut.  
Vastuullisuudesta on kerätty materiaalia. 
 
Olli Niskasaari, varapuheenjohtaja, kilpailutoiminta; esteratsastus 
- 
 
Titta Ahola, seuratoiminta (seurakehittämisen johtoryhmä) 
Seurapuolen johtoryhmän kokous 4.3. Ryhmä koostuu noin 10 henkilöstä.  
SETAP:ssa ei ole toimiston edustajaa, hoidetaan aluejaostojen toimesta. Titta kerää kaikki 
arviointilomakkeet, kokous 11.3. Ryhmän kokoonpano selviää ensimmäisessä kokouksessa. 
 
Marissa Henttinen, tallitoiminta (tallipalvelujen johtoryhmä) 
Tallipalvelujen ensimmäinen kokous on 3.3. Kokoonpano kausille 2021-2023 Oona Pekkala, Piia Ahtee, 
Tomas Nyman, Melina Holmberg, Laura Takala, Rosali Kivitie, SRL tallineuvoja, Tero Kortelainen, SRL 
tallineuvoja, Antti Heikkilä, SRL tallineuvoja, Minna Peltonen, SRL:n toimiston edustaja, Marissa Henttinen, 
alueiden puheenjohtajiston edustaja, Salla Varenti, SRL:n hallituksen edustaja. 
 
Tarja Järviö, Reilu Peli –työryhmä 
RP ensimmäinen työryhmä kokoontuu 23.2. 
 
Heidi Leiniäinen, kilpailutoiminta; muut lajit 
Yhdeksän lajikomiteaa APUn edustajan on liikaa. Lajikomiteoita on jaettava uudelleen. 
Anne Sara-aho – kenttäratsastus, all round, reining ja islanninhevoset 
Heidi Leiniäinen – koulu- ja matkaratsastus sekä valjakko 
Marissa Henttinen – pararatsastus 
Sanna Ruotsalainen – vikellys 
IVk-koulutuomarikurssille alueilla on kiintiöpaikat. Kurssin osallistujat ovat hyväksytty. Kurssi siirtyy 
toukokuulle ja toinen viikonloppu myöhemmin. 
 
Sanna Ruotsalainen, kilpailusäännöt 
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Alueiden yhteiset aluemestaruussäännöt, sekä alueiden välisten joukkuemestaruuksien säännöt valmiit. 
Alueet maksavat joukkuemestaruuksien järjestäjille palkintotukea 100e/alue, yht. 800e, joka kattaa 
joukkuepalkintojen maksamisen. Sanna on yhteydessä kilpailunjärjestäjiin käytännönjärjestelyistä. 
Joukkuemestaruussäännöt tulevat sarjakilpailusääntöihin. Sarjakilpailusääntöjä ei ole vielä julkaistu. 
 
Anne Walden, talous 
NetVisoria on käyty läpi ja yhteispalaveria SRL:n talouden kanssa yritetään sopia. Anne on saanut uuden 
tilikartan ja lähettänyt sen alueille käyttöön. Tuet ja rahanjako kaipaavat uudistusta.  
Anne on pitänyt 15.2. NetVisor-koulutuksen alueille. TAPUssa täytyy huomioida kustannuspaikat oikein, 
jotta raha tiliytyy alueen tilille. TAPUsta osallistujalista/tilityslista lähetettävä alueen pj:lle tapahtuman 
jälkeen, mukaan myös jälki-ilmoittautuneet, jotta tilitykset voidaan tarkastaa. 
 
  
3. Alueiden kuulumiset 
 
Etelä-Suomi 
Pari jaoston kokousta järjestetty. Aluemestaruuksia on suunnitteilla sekä muita tapahtumia. 
Kevättapaaminen on suunnitteilla, kuinka järjestää rajoituksien keskellä. Seuraava kokous 18.3. 
 
Häme 
Hämeessä kaikki hyvin ja positiivisin mielin. Koronasta huolimatta yritetään toimia. Seuraava kokous 15.3. 
ja suunnittelukokous 22.3. Etäkoulutukset ja -luennot pyörivät alueella. 
 
Itä-Suomi 
Taitotuomarikurssit peruuntuivat. Kilpailusääntökoulutus vedettiin viikon varoitusajalla ja osallistujia oli 250 
henkilöä eli maksimimäärä. Tallenne on näkyvissä. Valmennussuunnitelman pohjaluentoon oli n. 70 
osallistujaa. Kipa & Equipe koulutukseen osallistui 45 henkilöä. Kevään suunnittelukokous / 
kevätkohtaaminen 7.4. etäversiona. Kesälle suunnitteilla nuorisolle jotain etätapahtumaa yhdessä muiden 
alueiden nuorisotiimien kanssa. 
 
Kaakkois-Suomi 
Jaosto kokoontuu 18.3. Odotetaan kevättapaamisen järjestämiseen Oskun työvuoroja. Kaakolla 
estetuomareiden, stewardien ja ratamestareiden lisenssikoulutus ti 16.3. Ratamestarikoulutus 27.-28.3. 
 
Keski-Suomi 
Etäluentoja maaliskuulle ell luento tai faskialuento. Kilpailukalenterin suunnitteluilta tulossa maaliskuun 
alkupuolella. 
 
Lounais-Suomi 
Viime viikolla jaoston kokous. Seuraava kokous 17.3. kevättapaamisen ohella. Kipa ja Equipe koulutusta 
tarjottu, mutta osallistujia vähän. Turvallisuuspäällikkökoulutus 17.4. Ulla Tamminen osallistuu 
turvallisuuspäällikkö kouluttajakoulutukseen. Etäkoulutukset mietinnässä. Aluemestaruuspäivät vahvistettu 
ja Talent-cup suunnitteilla. 
 
Pohjanmaa 
Kevätkohtaamisen yhteydessä 27.3. (etänä) järjestetään seuroille someviestintää Canvan käytöstä. Pirjo 
jakaa materiaalin alueiden käyttöön. 10.3. on seuraava kokous. Hallimestaruuksien ja maaliskuun 
kilpailujen kanssa odotellaan AVIn ohjeistuksia. 
 
Pohjois-Suomi 
- 
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4. Kevätkohtaamiset, SRL:n kevätkokous ja alueiden toimintakertomukset 
Kaakko huhtikuussa 
Esra 18.4. alkuiltapäivästä todennäköisesti etänä 
Kaakko huhtikuussa 
Keski-Suomi huhtikuussa 
Lounais-Suomi 17.3. 
Häme 22.3. klo 18 alkaen etänä 
Itä-Suomi 7.4. klo 17.30 alkaen 
Pohjanmaa 27.3. klo 10 alkaen 
Pohjois-Suomi – 
Alueiden toimintakertomukset viimeistään 15.3. Tuulalle. Valmis teksti mustaksi ja epäselvät kohdat 
jätetään punaiseksi. 
 
  
5. Muut asiat 
Hevostivoli, Ulla Nurmi 
Ulla Nurmi esitteli työnimeltä Hevostivolin, joka korvaa viime vuoden SRL100 kauppakeskuskierroksen. 
Hevostivolin tarkoitus on tuoda hevonen lähelle ihmistä ja tuoda ihmisiä matalalla kynnykselle talleille. 
Tavoite saada alueelle vähintään yksi tapahtuma, joka voi olla Match show, talutusratsastus, tms. Kirsi 
Siivonen hoitaa Leader-hanketta tapahtuman rahoitukseen. Valtakunnallinen tapahtuma on vielä avoin ja 
paikkana Laakso tai Vermo. Hevostivoli-juhlanäytös on suunniteltu HIHS 2021 tapahtumaan. 
Koronarajoitukset huomioiden tapahtumaa kannattaa suunnitella vasta loppukesään tai alkusyksyyn. 
Aluejaostot käyvät Hevostivolia läpi omissa kokouksissaan. 
 
Annen sähköpostiosoitteella on lähetetty huijausviestejä. Tästä on tehty rikosilmoitus. Sähköpostiosoitteen 
kaappaus on verrattavissa identiteettivarkauteen. 
 
Esteratsastuksen B-puheenjohtajakurssi tulossa etänä. Kouluttajana Anu Tuomi. 
 
Jos alueilla peruuntuvat V-IV tuomareiden skaalantarkistukset, on Paula Nysten luvannut pitää Esran 
lisenssikoulutuksen/skaalantarkistuksen 21.3. yhteydessä tarvittaessa etäyhteydellä muillekin koulutuksen. 
 
Häme: Aluevalmennuksista tullut palautetta mm. Ypäjän majoitusehtojen muuttumisesta kesken kauden, 
valmennuspaikan vaihtumisesta, erilainen käytäntö perumisissa ja vaaditaan vastinetta kausimaksuille. 
 
Virallinen valmennusviestintä sähköpostien kautta, mielellään myös huoltajille alaikäisten osalta. 
 
ESRA: Lajistewardikursseja on toivottu. Valmennuksista tullut palautetta koskien Ypäjän 
majoitusalennuksista. Kenttävalmennettavat ovat saaneet majoittua pitkän matkan takia. Kausimaksu 
herättää keskustelua. Kausimaksujen perintä ei kuulu alueiden valmennusvastaaville. Virtuaalinen 
heppakerho ideoitavaksi yhdessä Nuorien Päättäjien kanssa.  
 
 
6. Seuraava kokous 
Tiistaina 23.3. klo 19.30 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.58. 
 


