Alueiden puheenjohtajiston kokous 2/2019
Scandic Hotel Seinäjoki
lauantai 13.4.2019 klo 16.00
Läsnä: puheenjohtaja Kirsi Siivonen (Lounais-Suomi), Anne Walden (Etelä-Suomi),
Marissa Henttinen (Häme), Sanna Ruotsalainen (Itä-Suomi, sihteeri kohdat 4-8), Titta
Ahola (etäyhteydellä, Kaakkois-Suomi), Heidi Leiniäinen (Keski-Suomi), Pirjo Tammela
(Pohjanmaa), Satu Myllykangas (Pohjois-Suomi), Carina Nyholm (SRL:n hallitus), Emmi
Kupiainen (SRL, sihteeri kohdat 1-3)
APU ja hallitus tapasivat ennen kokousta.
1. Kokouksen avaaminen
Aluetoiminnan puheenjohtaja Kirsi Siivonen avasi kokouksen klo 16.55.
2. Ratsastajainliiton organisaation ja toiminnan ajankohtaiskatsaus
Keskusteltiin Hyvästä Hallintotavasta ja luottamushenkilöiden tärkeästä roolista
päätöksenteossa.
APU on huolissaan toimiston työtilanteesta ja henkilökunnan jaksamisesta sekä töiden
organisoinnista. Alueet ovat valmiita ottamaan koppia esim. koulutuksiin liittyvistä
tehtävistä.
Keskusteltiin koulutuksista. Koulutusjärjestelmä kaipaa uudistusta.
Toimihenkilökouluttajille toivotaan yhteistä koulutusmateriaalia. Lisenssikoulutusten
sisältöihin olisi syytä kiinnittää huomioita (painotusta esim. case-esimerkkeihin ja
ratamestareiden koulutukseen). Emmi selvittää etäkoulutusmahdollisuuksia.
Toivottiin, että kullakin lajilla on nimetty vastuuhenkilö, jolta saa kohtuuajassa
kilpailusääntöihin liittyvissä ongematilanteissa luotettavan vastauksen.
3. Omien vastuualueiden tilannekatsastus
KUJO / Satu: Ei asioita. APU ilmaisee huolensa, ettei KUJO ole kokoontunut. Toivotaan,
että muidenkin tahojen kuin hallituksen kokouspäivät olisivat etukäteen tiedossa
nettisivuilla.
STJ / Marissa: Tahtotila saada toiminta näkyväksi -kamppis. Keskusteltiin
teemakuukausista ja niiden esille tuomisesta somehaasteiden kautta. Tehdään PPesitys APUsta ja sen toiminnasta.

SETAP / Titta: Seura- ja harrastetukisysteemiä on hieman muutettu. Tapahtumatuelle ja
kehittämistuelle on omat hakukaavakkeensa. Alueille on tehty omat
sähköpostiosoitteet, johon hakulomakkeet menevät. SETAPin kokouksiin toivotaan
säännöllisesti paikalle nuorisopuolen toimijaa (toimistolta tai NP).
Koulutus / Pirjo: Syksyn ja ensi vuoden koulutukset suunnitteilla. Vuoden 2020
toimihenkilö- ja lisenssikoulutuspäivät 6.12. mennessä kalenteriin.
Kilpailusäännöt- ja järjestelmä / Sanna: Ehdotetaan lomaketta sääntökysymyksille.
Kenttäratsastuksen alueiden väliset joukkuemestaruudet ovat vielä ilman järjestäjää.
Valmennuskeskus ja aluevalmennus / Heidi: Odotetaan tietoa, miten ja koska
aluevalmennuspaikat tulevat hakuun. Kaikkien valmentajien sopimukset ovat katkolla.
Toivotaan, että alueiden kanssa neuvotellaan ennen paikka- ja valmentajasopimusten
tekoa. Valmennusten yhteydessä olevien rataharjoitusten kustannuksista on sovittava
etukäteen. Aluevalmennuskuvio puhuttaa, kaivataan selkeää vastuutahoa.
Talous / Anne: Alueiden matkalaskukäytännössä edelleen ongelmia. Keskusteltiin
talousasioista. Annelle voi laittaa kysymyksiä, neuvoo ja selvittelee mielellään.
Jäsenhankinta / Marissa ja Kirsi: Työryhmä ei kokoontunut, STJ:n Toiminta näkyväksi kamppis toimii osaltaan myös jäsenhankinnassa.
Viestintä / Heidi ja Anne: Seuratiedotteen toivotaan ilmestyvät tiheämmin. Edelleen
odotetaan alueille enemmän tietoa liiton toiminnasta, jotta alueet voivat tiedottaa
aiheista paremmin edelleen.
Kokous keskeytettiin klo 20.00 ja se jatkui 14.4.2019 klo 10.00.
4. Alueiden kehittämistarpeet
Keskusteltiin alueiden haasteista ja kehittämistarpeista. Monilla alueilla haasteena on
se, että koulutuksiin ja muihin tapahtumiin ei tule tarpeeksi osallistujia. Seurat
järjestäjät kisoja vähän, kilpailukalenteri on suurelta osin kaupallisten
kilpailunjärjestäjien hallinnassa. Järjestämisvastuu seuroissa kaatuu usein vain
muutamalle ihmiselle ja tulorekisteri aiheuttaa omat ongelmansa. Aluevalmennusten
käytänteissä on myös haasteita. Osalle alueista kaivattiin toimihenkilökouluttajia.
Alueet toivovat nuoria mukaan toimintaan. Monella alueella ollaankin keräämässä
alueellista nuorisotiimiä.
5. Yhdessä-teemavuosi 2019
- Keskusteltiin miten teemavuosi voisi näkyä alueilla

o Jo nyt tehdään aluejaostojen ja seurojen tai muiden toimijoiden välisiä
yhteisiä tapahtumia jne.
o Alueet palkitsevat teemavuoden mukaisia henkilöjä/tahoja.
o Itä-Suomi järjestää Paricup -kilpailusarjan.
o Hevostaitotesti päätettiin pitää kaikilla alueilla yhtä aikaa. Marissa tekee
yhden yhteisen kutsun. Näin voidaan myös palkita kunkin alueen
aluemestarit sekä koko Suomen mestarit. Marissa tekee ohjeet ja
kutsupohjat muille tutustuttaviksi.
• Todettiin, että hevostaitoasiat (mm. Hevostaito-opas) on nyt
vaikeasti löydettävissä SRL:n sivuilta
6. Muut asiat
- Alueet ehdottavat vaalivaliokuntaan Pirjo Tammelaa.
- Keski-Suomessa on tehty jäsenkysely ennen kevätkohtaamista, palkintona Hevosetmessujen liput. Kyselyyn tuli n. 100 vastausta. Heidi laittaa vastauksista kootun
tiivistelmän APUn Drive-kansioon.
7. Seuraava kokous
Sovitaan myöhemmin.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.20

