APU, Alueiden puheenjohtajisto esityslista 8/2021
Aika: torstai 21.10.2021 klo 18.00
Paikka: Teams etäkokous
Läsnä: Pirjo Tammela (pj, Pohjanmaa), Marissa Henttinen (Häme), Titta Ahola (Kaakkois-Suomi), Sanna
Ruotsalainen (Itä-Suomi), Tarja Järviö (Lounais-Suomi), Olli Niskasaari (Pohjois-Suomi), Anne Sara-aho
(Etelä-Suomi), Heidi Leiniäinen (Keski-Suomi), Tuula Tella (SRL toimisto), Carina Nyholm (SRL hallitus)

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.06.
2. Talous
Nuorisotiimien kokouskulut ja toiminnan toteuttaminen on ollut alueilla upotettuna taloudessa normaaliin
toimintaan ja kulujen maksaminen on päätetty alueilla tapauskohtaisesti.
Alueiden taloustilasto 2017-2020 on jaettu puheenjohtajille. Taloudesta käytiin keskustelua. Alueet
keskustelevat taloudesta omissa kokouksissaan ja talouden suunnittelua jatketaan seuraavassa
kokouksessa. Alueiden välistä talouden suunnitteluun osallistuvat Marissa Henttinen, Anne Sara-aho, Pirjo
Tammela ja Heidi Leiniäinen.
3. Valmennukset
Aluevalmennettaville järjestetään tämän vuoden puitteissa luentoja/klinikoita edellisen vuoden
kausimaksua vastaan. Tukiraha on käytettävissä tämän vuoden ajan.
Pohjois-Suomi: etäluento
Häme & L-S: kenttävalmennettaville yhteinen tapahtuma
Kaakkois-Suomi: Anna Anderssenin luento pidetty
Keski-Suomi: klinikka marras- ja joulukuulle
Itä-Suomi: taitoratsastus klinikkatyyppisenä ja mahdollisesti
Pohjanmaa: Anu Korppoon luento
Etelä-Suomi: suunnitteilla
Suoraan maajoukkuevalmennuksiin hakijoihin ei ole oltu yhteydessä valmennuskeskuksen/liiton puolesta.
4. Koulutukset 2022
Estesääntöihin on tulossa muutoksia, joten suositellaan lisenssikoulutukset pidettäväksi jokaisella alueella
koulutusjärjestelmän mukaisesti. Koulutuspäivämäärät TAPU:un marraskuun loppuun mennessä.
ESRA: estetuomari
Kaakkois-Suomi: estetuomarilisenssikoulutus, taitotuomareiden lisenssikoulutus ja mahdollisesti uusien
taitotuomareiden koulutus
Häme: estetuomarien lisenssikoulutus, stewardikurssi alkuvuodesta yhdessä L-S ja Pohjanmaan kanssa
Lounais-Suomi: estetuomarien lisenssikoulutus, ratamestarikurssi
Itä-Suomi: stewardikurssi, ratamestarikurssi, Turvallisuuspäällikkökurssi, estetuomareiden ja ratamestarien
lisenssikoulutus, koulu V-IV koulutuomarien skaalantarkistus yhdessä Keski- ja Pohjois-Suomen kanssa,
taitotuomarien lisenssikoulutus ja mahdollisesti uusien taitotuomarien koulutus
Keski-Suomi: keskustelua koulukomitean kanssa, että IIIk- ja III skaalantarkistus olisi alueella
Pohjois-Suomi: estetuomarien, ratamestarien ja stewardien lisenssikoulutukset, ratamestarikoulutus 2728.11.2021 Ruukissa
Pohjanmaa: taitotuomarikoulutus, estetuomarikoulutus mahdollisesti, turvallisuuspäällikkökoulutus ensi
viikolla.

5. Toimintasuunnitelmien palautus
Hämeen ja Keski-Suomen toimintasuunnitelmat puuttuvat
6. Vastuualueiden tilannekatsaus
Pirjo Tammela, puheenjohtaja, koulutukset (koulutusvaliokunta), vastuullisuus
Vastuullisuus ja koulutusvaliokunta eivät ole kokoontunut. Oppimisalusta etenee lisenssikoulutuksien
osalta. Vaalivaliokunta on aktivoitunut.
Olli Niskasaari, varapuheenjohtaja, kilpailutoiminta; esteratsastus
Ei esille tuotavia asioista
Titta Ahola, seuratoiminta (seurakehittämisen johtoryhmä, seura- ja tallipalveluiden alueryhmä (Setap))
Setapin kokous 19.10. Tapahtumia on ollut alueilla kivasti. 30.10. seuraavat maksut laitetaan talouteen
maksuun.
Marissa Henttinen, tallitoiminta (tallipalvelujen johtoryhmä), pararatsastus
Pararatsastuksen seuraava kokous 16.12. Lajiseminaari 10.11.
Tallitoiminnan johtoryhmä ei ole kokoontunut.
Tarja Järviö, Reilu Peli -työryhmä
Reilu Peli -ryhmä kokoontui eilen. Ensi vuoden toimintaa ja painopisteestä käyty alustavaa keskustelua.
Seuraava kokous 14.12. Yhtä jalkaa -työkirjan päivitys ensi vuodelle.
Heidi Leiniäinen, kilpailutoiminta; koulu- ja matkaratsastus sekä valjakko
Kouluratsastuksen osalta ei asioita.
Sanna Ruotsalainen, kilpailusäännöt, vikellys
KSI sääntöpalavereita on pidetty. Starttien määrää tarkennetaan KSI:een. Alueiden
joukkuemestaruussäännöt päätetään tammikuun kokouksessa.
Anne Sara-aho, talous, kenttäratsastus, all round, reining ja islanninhevoset
Talouden lisäosasta on keskusteltu Jukan ja Riikan kanssa.
Kentän lajiseminaari 30.10.
SIHYn syyskokouksessa on pidetty.
7. Alueiden kuulumiset
Etelä-Suomi
Aluemestaruudet ovat saatu pidettyä. Jaosto on kokoontunut yhden kerran livenä virkistyspäivän
merkeissä. Hevoskerho-ohjaajakurssi on pidetty. Syyskokous 30.10. Nuorisotiimi on ollut aktiivinen ja
järjestänyt kepparimestaruudet. Nuorisotiimistä on yksi ehdolla varsinaiseen jaostoon. Ensi vuoden
koulutuksia suunnitellaan seuraavassa kokouksessa. Seurakäyntejä tehdään muutamia syksyn aikana.
Varsinaisia koulutuksia ei ole suunnitteilla loppuvuoteen. Aluevalmennettavien tapahtumaa vielä
suunnitellaan. Valmennuksiin on ollut paljon hakijoita ja valmennukset pyörivät.
Häme
Uutiskirje lähti jäsenille lokakuun alussa. Seuratoiminnan superviikonlopusta lähtenyt tiedote
puheenjohtajille ja jäsensihteereille. Tulevia koulutuksia 8.11. kimppahevonen-luento ravi- ja ratsupuolelle.
17.1.22 ratsastusseuran sujuva viestintä -koulutus.
Arvokilpailut ovat pidetty tältä vuodelta. 9.11. laajennettu jaoston kokous. Alueen syyskokous 25.10.
Tampereella. Alueiden välinen kehittämishanke etenee ja hankkeessa mukana oleville talleille ja seuroille
lähetetään aiheesta sähköpostia. Hevostaitokilpailun tulokset ovat valmiina.

Itä-Suomi
Nuorten tiimi julkaisee marraskuussa uuden haun ja pitävät yhdessä kokouksen jakaen tietoa.
Aikuistenharrastetiimi kokoontuu ensimmäiseen tapaamiseen. Hallimestaruudet ovat pidetty. Setaptukihakemuksia on tullut vain yksi. Seuravastaavien tapaamisia on suunnitteilla.
Syyskokous 26.10., jossa seurojen yhteistapaaminen. Hevoskerho-ohjaajien peruskurssi loppu vuodelle.
Kilpailujärjestäjätapaaminen 11.12. Jaoston kesken suunnittelukokous. Sääntökoulutuksia alkuvuodelle.
Eläinkuljettajalupakoulutusta sekä yleisö luento on toivottu pidettäväksi. Valmennuksien katsastuksessa
ollut porukkaa. Matalamman tason Talent-valmennusta ratsastajille.
Kaakkois-Suomi
26.10. syyskokous ja seuratapaaminen Lappeenrannassa. Toinen seuratapaaminen 27.11. Kotkassa. Kaakon
Gaala 6.11. Lappeenrannassa. Ratamestarikurssi marraskuussa. Aluepäivät ovat suunnitteilla. Koulu- ja
kenttävalmennukset pyörivät. Estevalmennuksissa on haasteita. Mestaruuskilpailut pidetty. Uutiskirjeitä on
lähtenyt useita.
Keski-Suomi
Syyskokous 26.10. Liittovalmennettaville puuhataan klinikoita. Valmennukset pyörivät ja koulukatsastukset
ovat saatu pidettyä. Estevalmennukset on saatu alueella uudelleen käyntiin.
Lounais-Suomi
Syyskokous 25.10. Tälle vuodelle on tulossa koulutuksia hevoskerho-ohjaajan kurssi marraskuun lopussa.
Niclas Aromaan luento vielä tämä vuonna. Ratsastajien ravit joulukuussa. Toiminta heräilee ja ensi
vuodentapahtumia on suunnitteilla.
Pohjanmaa
Melkein kaikki mestaruudet ja cupit käyty. Taitomestaruus joulukuussa. Syyskokous 6.11., jonka yhteydessä
palkitsemiset. Nuorisotiimiin tuli kaksi uutta henkilöä ja kolme jäi pois. Ruotsinkielinen seuratapaaminen
yhteisteams Lounais-Suomen kanssa 12.10. Seuratapaamisia jatketaan.
Pohjois-Suomi
Seura- ja yrittäjätapaamiseen 6.-7.11. odotetaan osallistujia. Seuratapaamiseen on kutsuttu paikalle
nuorisotiimi. Osallistujien saaminen tapahtumiin on työlästä. Koulutusviikonloppu uudelle ja vanhalle
hallitukselle.
8. Muut asiat
SRL 100 -risteilylle kutsut ovat lähteneet kutsuvieraille.
Aluetoiminnan ohjesääntöä päivitettiin ja tarkasteltiin korjattavilta osilta.
Aluepäivät tammikuun lopussa ja ilmoittautumiset tarvitaan 25.11. mennessä. Pyritään saamaan
osallistumismaksu kiristettyyn budjettiin. Ohjelmassa pyritään pitämään esityskulut pienenä. Aika
käytetään mahdollisimman hyvin hyödyksi ryhmien kokoontumiseen. Vastuualueille omat ryhmät.

9. Seuraava kokous
Seuraava kokous ilmoitetaan myöhemmin.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.32.

