APU, Alueiden puheenjohtajisto muistio 4/2021
Aika: maanantai 19.4.2021 klo 17.00
Paikka: Teams etäkokous
Läsnä: Pirjo Tammela (pj, Pohjanmaa), Anne Sara-aho (Etelä-Suomi), Marissa Henttinen (Häme), Sanna
Ruotsalainen (Itä-Suomi), Titta Ahola (Kaakkois-Suomi), Tarja Järviö (Lounais-Suomi), Olli Niskasaari
(Pohjois-Suomi, §1-2), Tuula Tella (SRL toimisto), Jukka Koivisto (SRL), Carina Nyholm (SRL hallitus, §3-),
Marjukka Manninen (SRL hallitus, §3-)
Poissa: Heidi Leiniäinen (Keski-Suomi),

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.
2. SRL kevätkokous, tilinpäätöksen läpikäynti
Jukka Koivisto esitteli liiton tilinpäätöksen ja Covid-19 on vaikuttanut tulokseen.
Varsinaisen toiminnan tuotot ovat leikkaantuneet kolmanneksella. Aluepuolella näyttää hyvältä ja suurta
heilahdusta ei ollut. Henkilöstökuluissa on tullut säästöä, mm. lomautuksilla ja henkilöstömuutoksista.
Matkakuluissa on tullut reilu säästö. Kilpailutoiminnan kulut ovat huomattavasti pienemmät. ATKpalveluissa on satsattu Kipan toimintaan, uuden sähköisen jäsenkortin ja -huoneen käyttöön ottamisella.
Maksupalvelutarjoaja vaihdettiin kesken kilpailukauden. Säästö kompensoi Equipe appin kuluja.
Ylijäämä 352 422,60 euroa
Hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen.
Alueiden toimintakertomus ja tilastoliite ovat muokattu uudelleen ja jaoteltu liiton toimintakertomukseen
sekä tilastoliitteeseen.
Kevätkokouksessa käytetään sähköistä äänestämistä ja toimittajana on Hejmo. Kevätkokouksessa
järjestetään testiäänestys ja valmistaudutaan syyskokouksen äänestyksiin.
Kevätkokouksen järjestelyyn kaivataan hieman enemmän aikaa keskustelulle ennen päätöksen nuijimista.
Puheenvuoropyyntöjen ohjeistaminen ja järjestelyt sujuvaksi.
Pöytäkirjan tarkastajat ja äänten laskijat (vahvistajat) voivat olla samat henkilöt.
Vaalivaliokunnan valinta ja alueiden edustajaksi ehdotetaan Titta Aholaa.
Carina Nyholm kertoi 16.4. pidetyn hallituksen kokouksen terveisiä. Jäsenmäärä on hieman jäljessä
edelliseen vuoteen nähden. Jäsentasojen uudistamisesta on käyty keskustelua. Pohjola GP -sarja alkaa
Ypäjällä kesäkuussa ja vedetään ilman yleisöä. Seuraava osakilpailu voitaneen pitää yleisön kera.
Kilpailuviestinnän linjauksesta on tehty suunnitelma ja kilpailujenjärjestäjiä pyydetään viestintää kilpailusta
liiton suuntaan sekä someen. Keskustelua kvaalimuutoksista koronapandemian suhteen. Kyra Kyrklundin
kannustuspalkinnot ovat päätetty. Keskustelua rekrytoinneista.
3. Vastuualueiden tilannekatsaus
Pirjo Tammela, puheenjohtaja, koulutukset (koulutusvaliokunta), vastuullisuus
Vastuullisuustyöpajat ovat tulossa toukokuun 3.-5.5. Vastuullisuusporukalle on tulossa kokous 7.6., jolloin
määritellään tavoitteita vastuullisuusohjelman pääpainopisteiden alle. B-puheenjohtajatuomarikurssi
järjestään 27.5. ja 3.6. klo 17-21 Teamsin välityksellä.
Olli Niskasaari, varapuheenjohtaja, kilpailutoiminta; esteratsastus
Ei tiedotettavaa.
Titta Ahola, seuratoiminta (seurakehittämisen johtoryhmä, seura-ja tallipalveluiden alueryhmä (Setap))

Setapin osalta on ollut hiljaista. Muutamille tapahtumille haettu avustusta. Storyssa on ollut vilkasta.
Seuratapaamisille ja -käynneille on tehty lomakkeet seurakehittäjien nettisivulle. Kiinteät korvaussummat
ovat sovittu. Storylle on tehty vuosikello. Storysta ja setapista on edustajat vastuullisuusryhmään.
Seuraavaan 1,5 kk on mahdutettu 7 kokousta.
Marissa Henttinen, tallitoiminta (tallipalvelujen johtoryhmä), pararatsastus

4.5. on seuraava tallipalvelujen kokous. Pararatsastuksen kokous on 20.4.
Tarja Järviö, Reilu Peli -työryhmä
Reilu Peli -työryhmän kokous on 20.4.
Heidi Leiniäinen, kilpailutoiminta; koulu- ja matkaratsastus sekä valjakko
Sanna Ruotsalainen, kilpailusäännöt, vikellys
Talent-cup säännöistä tullut kysymys kvaaleista. Säännöissä on ratsukkokohtainen, mutta suurin osa voi olla
kilpailemassa ratsastuskouluhevosella. Talent cup -finaali on jo kesäkuussa. Ratsukkokohtainen kvaali on
mahdoton. APU ehdottaa, että ensisijaisesti kvaaleja ei tarvita aluekarsintakilpailuun tai kvaali on
ratsastajakohtainen ilman aikarajaa aluekarsinta.
Anne Sara-aho, talous, kenttäratsastus, all round, reining ja islanninhevoset
Aleuiden koulutustuottoja ei näy edelleenkään. Lajien osalta ei ole tiedotettavaa. (Reining saa järjestää
edelleen kilpailuja SRL:n alaisena.)
4. Alueiden kuulumiset
Etelä-Suomi
Korona on edelleen huonossa tilanteessa. Kisakausi käynnistyy kuitenkin ensi viikonloppuna ja
osallistujamäärä on suurehko. Seurakontakteja aloitetaan isommista seuroista. Nuorisotiimissä oli uusi
haku. Nuorisotiimi on kokoontunut aktiivisesti Teamsissa. Hevoskerho-ohjaajakurssi on tulossa
nuorisotiimin aloitteesta. Kipa & Equipe ja stewardikoulutukset ovat tulossa. Ratamestarien lisenssikoulutus
ja uusien ratamestarien koulutus on pidetty. Sari Ukkonen piti uuden stewardikurssin
lännenratsastuspuolelle. Kesäkuussa on tulossa toinen perusstewardikurssi, lisäksi muita luentoja on
suunnitteilla. Koulutuomareiden skaalantarkistus pidettiin etänä. Kevätapaaminen oli 18.4. ja paikalla yli 30
henkilöä. Rankingpalkitsemiset ja muut palkitsemiset suoritettiin kevättapaamisen yhteydessä. Salla Varenti
oli hallituksen edustajana. Seuraava kokous 12.5. Alueen seurojen aktivointi jatkuu edelleen ja tässä on
mukana Storysta Jaana Ahteela.
Häme
Seuraava kokous 26.4. Maanantaina 10.5. on verkkoluento Onko hevoseni liian tuhti?
Nuorisotiimiin on haku käynnissä. Kuntavaaliteema on menossa eteenpäin.
Itä-Suomi
Nuorten tiimi kehittää hevosvideoita hoitomerkkien suorittamiseen. Heinäkuussa on alueiden
nuorisotapaaminen sekä harrastetiimille toimintaa kesälle. Kisakautta yritetään käynnistää.
Hallimestaruudet ovat siirretty syksylle. Kuntokeskuksen oheisliikuntaa joka toinen viikko verkon
välityksellä vain oman alueen seurojen jäsenille.
Kaakkois-Suomi
15.4. oli kevättapaaminen. Osmo Metsälä oli paikalla hallituksesta. Seurakäynneille seurat ovat jo valittu ja
odotetaan, että päästäisiin käynneille. Kisakausi alkaa 25.4. ja hallimestaruudet kouluratsastuksessa 9.5.
Ratamestarien koulutus piti olla maaliskuun lopulla, mutta kaatui teoriapaikan puutteeseen

koronatilanteen takia. Estetuomareiden, ratamestarien ja stewardien lisenssikoulutus on pidetty ja paikalla
30 henkilöä. Kaakon Gaala yritetään järjestää syksyllä. Mikäli tapahtumaa ei voi järjestää, palkitsemiset
suoritetaan jotenkin muutoin. Jaoston kokouksissa kipuillaan edelleen liittovalmennuksien suhteen.
Keski-Suomi
Kevätkohtaaminen on tulossa ja nuorison vetämät lenkit alkavat toukokuussa. Kevätkohtaamisen
yhteydessä verkkoluento liiton fysiikkavalmentajan vetämänä ”Kuinka optimoit oman huippusuorituksen
kilpailupäivänä”.
Lounais-Suomi
Nuorisotiimiin on haettu lisää väkeä ja kiinnostusta oli jonkin verran. Sääntökoulutus oli 14.4., jossa 40
osallistujaa. Turvallisuuspäällikkökoulutuksessa oli mukana 37 osallistujaa eri alueilta. Teemu Ahteen luento
on peruttu. Tulossa läänin ell Heli Aukio lyhyt luento hevosen terveydestä. Koronatilanne ei ole hyvässä
tilanteessa, mutta kisakautta aloitellaan hiljalleen. 5.5. on jaoston seuraava kokous.
Pohjanmaa
Kevättapaaminen oli 27.3, jossa Carina oli hallituksen edustajana. Samana päivänä oli Canvakäyttökoulutus. Kisakausi käynnistyy 24.4. Ulkokausi helpottaa kisajärjestelyitä.
Pohjois-Suomi
Koronatilanne on perustasolla. Kilpailutoiminta ei ole vielä alkanut. Muutama koulutus on vielä tulossa.

5. Muut asiat
Hevostaitokilpailujen osakilpailuja ei ehditty koronan takia pitää joka paikassa. Palkitsemiset suoritetaan
2020–2021 kilpailujen perusteella. Pidettyjä osakilpailuja tähän mennessä on Hämeessä, Kaakossa ja
Lounais-Suomessa. Vuoden 2021 kilpailuaika on touko-elokuu. Yhdistetty palkitseminen kahden vuoden
osalta sopii kaikille alueille.
Valmentajayhdistys ehdotti, että alueet voisivat tukea ponit, juniorit ja lapsiratsastajat, jotka palkittaisiin
erikseen kilpailuissa. Kilpailijan omaa polkua tuettaisiin. Erivaihtoehtoja mietitään toteutukselle.
Lajistewardiharjoittelijalista kaipaa lisää nimiä. Jaostoilta pyydetään aktiivisia ja stewardien tehtävissä
toimivia.
Alueiden tukirahojen jaosta käytiin keskustelua. Jaon toivotaan olevan kannustava, tarveperusteinen ja
aktiivisuuden perusteinen. Puheenjohtajat keskustelevat asiasta keskenään 6.5.
6. Seuraava kokous
keskiviikko 26.5. klo 19.30.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.52.

