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APU, Alueiden puheenjohtajisto muistio 3/2021 
  
Aika: tiistai 23.3.2021 klo 19.30 
Paikka: Teams etäkokous 

Läsnä: Läsnä: Pirjo Tammela (pj, Pohjanmaa), Anne Waldén (Etelä-Suomi), Marissa Henttinen (Häme), 
Sanna Ruotsalainen (Itä-Suomi), Titta Ahola (Kaakkois-Suomi), Tarja Järviö (Lounais-Suomi, §1-2), Olli 
Niskasaari (Pohjois-Suomi), Heidi Leiniäinen (Keski-Suomi, §3-), Tuula Tella (SRL toimisto), Carina Nyholm 
(SRL hallitus), Anna Wesmann (SRL toimisto, §2), Marja Nuuttila (Seurakehittäjät, §2) ja Kirsi Siivonen 
(Seurakehittäjät, §2), Juha Säntti (Lounais-Suomi), Tiina Heikkilä (Pohjois-Suomi) 
Poissa:  
  
  
1. Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.30. 
 
2. Seuratoiminta 
Seuratoiminnan ohjausryhmän puolesta Kirsi Siivonen ja Marja Nuuttila esittelivät toimintaansa. Esitys on 
pöytäkirjan liitteenä. 
 
Seuratoiminnan ohjausryhmän päätähtäin on kehittää valtakunnallista seuratoimintaa. Seuratoiminnan 
ohjausryhmä koostuu kuudesta vanhasta seurakehittäjästä sekä neljästä uudesta. Ohjausryhmään kuuluu 
lisäksi edustukset hallituksesta, APU:sta, Nuorista Päättäjistä sekä toimiston edustajata. Tehtävänä on 
sparrata ja neuvoa alueiden seuroja mm. OKM:n hakemuksien täyttämiseen, jotta rahaa osataan hakea 
oikeilla kriteereillä. 
 
Aluevastaavien aluejako on seuraava: 
Jaana Ahteela: Etelä- ja Kaakkois-Suomi 
Mila Munsterhjelm: Häme ja Keski-Suomi 
Nina Grankvist: Pohjanmaa ja Lounais-Suomi 
Ulla Alanko: Itä- ja Pohjois-Suomi 
 
Aluevastaavat toimivat linkkinä toimistoon ja aluejaostoihin. Alueiden seuravastaavien tiedot osoitteeseen 
seurakehittäjät@ratsastus.fi. Alueelliset seurakohtaamiset järjestetään yhdessä alueen seuravastaavan 
kanssa. 
 
Aluejaoston seuravastaava voi olla aluejaoston sisäinen tai sama henkilö kuin Setap-vastaava tai erikseen 
rekrytoitu henkilö. Aluejaoston seuravastaavan tehtävä on kontaktoida oma alueensa seuroja, järjestää 
seuroille koulutuksia ja tehdä seurakäyntejä yhdessä ohjausryhmän jäsenen kanssa. 
 
Tavoitteena on kontaktoida vähintään viisi (5) alueensa seuraa, jotka eivät yleensä järjestä kilpailuja 
Teamsin välityksellä tai seurakäynnillä. Vähintään yksi (1) seurojen yhteistapaaminen yhdessä johtoryhmän 
jäsenen kanssa. Molemmista laaditaan lyhyt raportti ohjausryhmälle. Seuravastaavia voi olla alueella 
useampi. 
 
Tuki alueille yhteensä 15 000 euroa. Tukirahan määrä päätetään joka vuosi erikseen. Raportointia vastaan 
myönnetään tukiraha. Tukiraha on harkinnanvarainen ja varattuna 1000 €/alue. Tukirahan summa sovitaan 
etukäteen. Jos alue ei käytä kaikkea varattua rahaa, voidaan raha siirtää toisen alueen hyödyksi. 
Raportointivastuu alueilla. 
 
SETAP huolehtii harrastetukien käsittelystä ja myöntämisestä. Harrastetuki maksetaan alueelta seuralle heti 
toteutuneen tapahtuman jälkeen raporttia vastaan. Alueille tuet maksetaan kootusti kolmesti vuodessa. 
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Harrastetuen budjetti on 27 000 euroa, josta on varattuna 3000 euroa per alue. Mikäli alue ei käytä kaikkea 
rahaa, voivat muut alueet hakea isompaa summaa. Harrastetukien painopisteenä on seuratoimijoiden 
kouluttaminen sekä vapaaehtoisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen. Ensisijaisesti tuki myönnetään 
seurojen järjestämiin tapahtumiin, alueilla on mahdollisuus toimia järjestäjänä myös itse. Tavoitteena on 
saada tukirahat organisoidusti käyttöön. 
 
 
3. Hallituksen kokouksesta esille tulevat alueita koskevat asiat 
Hallitukselta ei tullut alueille asioita. Koronasta ja EHV-1 herpesviruksesta on tullut ohjeita nettisivuille. 
Kevätkokous 25.4. järjestetään etäkokouksena. 
Hevosalan kuntavaalista halutaan tietoa alueille ja miten alueilla voidaan vaikuttaa. Tiedottaminen ja 
yhteistyön jatkuminen on tärkeää myös kuntavaalien jälkeen. Hippoliksen ja/tai MTK:n sivuille on tulossa 
valmiit esitteet. Alueille kaivataan valmista pakettia, jolla voi lähteä tuomaan esille hevosalan toimintaa. 
Carina Nyholm selvittää Minna Peltosen kanssa materiaalin. 
 
 
4. Vastuualueiden tilannekatsaus  
  
Pirjo Tammela, puheenjohtaja, koulutukset (koulutusvaliokunta), vastuullisuus 
Alueiden järjestämiin toimihenkilökoulutuksiin esitetään koulutuskompensaatiota osallistujien määrän 
jäädessä alle vaaditun 10. Aluejaostot katsovat 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).  
Koulutukset on aina katsottava koulutettavien tason ja alueen tarpeen mukaan. APUssa käydään kaikki 
koulutkset läpi, joissa haetaan kompensaatiokorvausta. 
 
Koulutusjärjestelmään on lisätty stewardien ja ratamestarien lisenssikoulutukset. Kenttäratsastuksen A-
puheenjohtajan vaatimuksiin on tehty helpotuksia. 
Kouluttajapalkkiot vahvistettiin ja on nähtävillä nettisivuilla. Syksyllä käydään keskustelua palkkioiden 
summista, koska maksettu palkkio ei vastaa kouluttajan työmäärä. Kouluttajalista päivitetään nettiin 
torstaina. Hankaluudeksi on koettu kouluttajan sitoutumattomuus sovittuun koulutukseen ja kouluttajilta ei 
saa päiviä loppuvuodesta seuraavan vuoden koulutuksiin. 
 
Seurakilpailujen esteratojen tarkistan alue voi nimetä B-ratamestarien joukosta. 
 
Harrasteohjaajanimikkeen uudistaminen on tehty vastaamaan nykyistä opetussuunnitelmaa. 
 
Koulutuksista on tehty palautekysely. Porukka on ollut tyytyväinen etäkoulutuksiin. Kouluttajien 
kouluttaminen digiosaamiseen nousee esille. Liitolle hankinnassa oppimisalusta ja osallistuminen etänä 
parantuu. Teamsissa voidaan käyttää breakout roomeja (ryhmätila) ryhmän aktivoimiseen. 
Koulutusmateriaalien julkaisu koulutuksen jälkeen.  
 
Vastuullisuustyöryhmä ei ole kokoustanut, mutta Teamsiin on työstetty materiaalia. 
 
 
Olli Niskasaari, varapuheenjohtaja, kilpailutoiminta; esteratsastus 
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Esteratsastuksen puolella hiljaista koronan ja herpesviruksen takia. 
 
Titta Ahola, seuratoiminta (seurakehittämisen johtoryhmä, seura-ja tallipalveluiden alueryhmä (Setap)) 
Alueet järjestäneet hyvin aktiivisesti tapahtumia ja koulutuksia vapaaehtoisille ja toimihenkilöille. Prosessia 
on yritetty selkeyttää. Setapissa kaksi uutta jäsentä ja loput ovat olleet jo pidempää mukana 
 
Marissa Henttinen, tallitoiminta (tallipalvelujen johtoryhmä), pararatsastus 
Tallitoiminnan ensimmäinen kokous 3.3. Seuraava kokous 4.5. Tallitoiminnan puheenjohtajana toimii 
Tomas Nyman.  

 
Tarja Järviö, Reilu Peli -työryhmä 
- 
 
Heidi Leiniäinen, kilpailutoiminta; koulu- ja matkaratsastus sekä valjakko 
Kouluratsastuksen sarjakilpailusäännöt ovat julkaistu. Muista lajeista ei ole raportoitavaa. 
 
Sanna Ruotsalainen, kilpailusäännöt, vikellys 
Kilpailusäännöistä sääntömuutokset 1.4. mennessä lomakkeen kautta. Ehdotukset on tehtävä seuran 
nimissä. Aluejoukkuesäännöt ovat siirretty sarjakilpailusäännöistä erillisenä sääntöjen alle. 
 
Anne Walden, talous, kenttäratsastus, all round, reining ja islanninhevoset 
Alueiden koulutustuotot eivät näkyneet vielä alueiden kirjanpidossa. Lisenssien tilityksiä ei ole tullut 
tammikuun jälkeen. SETAP tukien osalta on 3000 joka alueella jaettavaksi seurojen tapahtumien 
tukemiseen. Alueen tapahtumat raportoidaan liitolle, jossa ei ole tähän yhteyshenkilöä. Yhteinen pohjaa 
tarvitaan raporttien keräämiseen. 
 
 
 
5. Alueiden kuulumiset 
 
Etelä-Suomi 
Kolme Teams kokousta on ollut alkuvuodesta. Koulutuksia järjestetään edelleen. Kevätkohtaaminen 18.4. 
Terhi Koipijärvi luvannut kertoa vastuullisuudesta. Heppativoli on alkuvaiheessa ja järjestetään yhdessä 
Hämeen kanssa. Nuorisotiimi on aktiivinen ja postaa Instassa. Nuorisotiimin haku on päällä ja hakemuksia 
on tullut sisään. Ryhmän koko on vielä auki ja päätetään tiimin henkilömäärä hakuajan päättymisen jälkeen. 
Valmennukset on herättänyt keskustelua etenkin koskien kouluvalmennuksia.  
 
Häme 
Hämeessä edelleen kaikki hyvin. Aluejaosto on pitänyt kolme etäkokousta, seuraava kokous on 26.4. 
Suunnittelu/kevätkohtaaminen pidettiin etäyhteydellä 22.3.2021. Alue on ollut mukana kuntavaalit 
seminaarissa kertomassa oman alueensa aktiivisista yhteistyöverkostoista, ja samassa yhteydessä on tuotu 
koko maan aluetoimintaa esille. Alueen järjestämät etäkoulutukset ovat saaneet hyvää palautetta, ja 
osallistujia on ollut hyvin. Tulossa olevia etäkoulutuksia: 11.4. Kilpailun järjestäminen ja kilpailukutsun 
tekeminen, 17.4. Equipe app -työpaja. Haku alueen nuorisotiimiin on käynnissä ja ryhmä saataneen 
täysilukuiseksi. 
 
Itä-Suomi 
Sääntökoulutusmateriaaliin on toivottu kenttäratsastukseen oma osio. Tuula Tella selvittää asiaa. 
 
Kaakkois-Suomi 
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Kaakon nuorisotiimin on ollut aktiivinen somessa. Heppativoli on tavoitteena järjestää syksyllä 
nuorisotiimin, alueen ja seurojen kesken. Valmennusten kesken on kipuiltu ja tarvitaan päätöstä kuka 
vastaa mistäkin. Kevätkohtaaminen 15.4. 
 
Keski-Suomi 
Odotellaan rajoituksien helpottamista. Etäkoulutuksia ei ole järjestetty. Itä-Suomen 
kilpailujärjestäjäkoulutukseen oli alueelta paljon osallistujia. 
 
Lounais-Suomi 
Kevättapaaminen oli viime viikolla ja läsnä oli 30 henkilöä etänä. Nuorisotiimiin haetaan myös uusia jäseniä. 
Nuorisotiimistä yksi tullut mukaan myös jaoston toimintaan. Sääntökoulutukseen ja 
turvallisuuspäällikkökoulutuksiin saatu päivämäärät. Ahteen Teemun luento järjestetään huhtikuussa ja 
toukokuussa läänin ell puhuu epidemioista. 
 
Pohjanmaa 
Kevättapaaminen 27.3. etänä, jonka jälkeen Canvan käytöstä koulutus kaikille. Nuorisotiimi on erittäin 
aktiivinen ja he ideoivat hevostivolin. 21.4. on seuraava jaoston kokous, jossa esitellään ideat hevostivoliin. 
Odotellaan kisojen aukeamista, jotta kalenteria voidaan suunnitella uudelleen. 
 
Pohjois-Suomi 
Uudet nettisivut saatu esille. Virallinen tieto edelleen liiton nettisivuilla, Kipassa sekä Tapussa. 
Seuratapaamiset ovat jäissä koronan takia ja ne siirretään syksyyn. 
 
6. Kevätkohtaamiset, SRL:n kevätkokous ja alueiden toimintakertomukset 
Kaakko 15.4.  
Esra 18.4.  
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 14.4. 
 
Liiton kokous 25.4. etänä ja alueiden toimintakertomukset ovat liitetty liiton toimintakertomukseen. Liiton 
kevätkokouksessa valitaan vaalivaliokunta ja alueen edustaja tullaan valitsemaan tässä kokouksessa.  
 
7. Muut asiat 
Vuoden 2020 Hevostaitokilpailun alkuperäinen kilpailuaika oli 26.10.-31.12.2020. Vallinneen 
koronavirustilanteen ja siihen liittyvien suositusten vuoksi kilpailuaikaa jatkettiin 31.3.2021 asti. Kilpailuja ei 
ole päästy järjestämään kokoontumisrajoitusten vuoksi. Vain kolmella alueella on järjestetty osakilpailuja.  
Marissa Henttinen selvittää onko mahdollista jakaa pienet palkinnot viime vuoden tuloksien osalta vai 
jatketaanko hevostaitokilpailun aikaa kuluvalle vuodelle. Mikäli jaetaan kahden vuoden yhteistuloksien 
perusteella palkinnot, tulee ikärajat käsitellä poikkeustapauksena. Asiaa käsitellään uudelleen seuraavassa 
kokouksessa. 
 
8. Seuraava kokous 
maanantai 19.4. klo 18.30. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.15. 
 


