
APU, Alueiden puheenjohtajisto esityslista 9/2021  
 
Aika: torstai 18.11.2021 klo 18.00  
Paikka: Teams etäkokous  
Läsnä: Pirjo Tammela (pj, Pohjanmaa), Marissa Henttinen (Häme), Titta Ahola (Kaakkois-Suomi), Sanna 
Ruotsalainen (Itä-Suomi), Satu Myllykangas (Pohjois-Suomi), Anne Sara-aho (Etelä-Suomi), Heidi Leiniäinen 
(Keski-Suomi), Carina Nyholm (SRL hallitus), Jukka Koivisto (SRL toimisto §1-3), Tuula Tella (SRL toimisto) 
 
1. Kokouksen avaaminen  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02. 
  
2. Liiton syyskokous ja muut ajankohtaiset asiat  
Syyskokousäänestys tapahtuu sähköisesti. 
 
3. Talous  
Jukka Koivisto esitti talousarvion vuodelle 2022. Ennusteen teko on ollut haastavaa edelleen valitsevan 
koronatilanteen takia. Kaikkia suunniteltuja tapahtumia ei ole voitu toteuttaa vuoden 2021 aikana. 
 
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 kokouksessa 
läpi.  
Pohjois-Suomi on järjestänyt seura- ja yrittäjätapaamisen, gaalan sekä uuden ja vanhan hallituksen 
tapaaminen.  
Keski-Suomi järjesti kevätkohtaamisen puhuja Tero Puustinen, maastoestekalustohankinta, jaoston ja 
nuorisotiimin ideariihi, seurakohtaamisen tilavuokra, joulukuun valmennettavien tapahtumaan on 
varattuna tukirahaa kouluttajien matkakuluihin sekä tarjoiluihin.  
Pohjanmaa on hankkinut kalustoa (kuitulana).  
Itä-Suomi järjestänyt keväällä ilmaisen sääntökoulutuksen, kilpailujärjestäjätukirahaa jaettu 10 
kisajärjestäjälle (taitoluokat, poniluokat), kilpailutukien hakemukset 10.12. mennessä.  
Kaakkois-Suomi järjesti Mikkelin raviradan kanssa yhteisen luennon, gaalan, vuoden 2022 suunnittelupäivä 
uuden ja vanhan hallituksen kesken.  
Toiminnan tuki on hyväksytty. 
  
4. Muut asiat  
SRL 100 risteilylle on ilmoittautuneita, mutta toteutuksen suhteen täytyy seurata koronatilannetta.  
 
HHT ja SeHa tuki 
HHT työ etenee. Käytiin keskustelua Seura- ja harrastetoiminnan alueryhmän kokoonpanosta ja 
toiminnasta. Seura- ja harrastetoiminnan alueryhmä (SEHA) vastaa omalla alueella seura- ja 
harrastetoiminnan aktivoimisesta, käytännön projektien suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä liiton seura- 
ja harrastetukien myönnöistä ja käytäntöönpanosta. APUn seura- ja harrastetoiminnan vastaava valvoo ja 
ohjaa SeHa-tukiprosessista. Seura- ja harrastetoiminnan alueryhmän muodostavat aluejaostojen 
seuravastaavat, Seuratoiminnan ohjausryhmän (STORY) aluevastaavat, Nuorten päättäjien edustaja, liiton 
edustaja ja ryhmän vetäjänä toimiva APUn seuratoiminnan vastaava. Seura- ja harrastetoiminnan 
alueryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa erikseen sovitun vuosikellon mukaisesti. 
 
Aluejaostojen kokoonpanot toimitettava Tuulalle 30.11. mennessä, jotta saadaan hallituksen kokoonpanot 
vahvistettua. Lisäksi Kipa- ja Equipe kouluttajalista tarkistettava sekä kutsujen tarkistajat, jotta 
käyttäjätunnukset saadaan päivitettyä. 
 



Aluepäivien viimeinen ilmoittautumispäivä on 17.12. 
 
 
5. Seuraava kokous 
Seuraava kokous torstai 16.12. klo 18. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.08. 


