Alueiden puheenjohtajisto kokous 3/2019
Muistio
Aika: Lauantai 28.9.2019 klo 14.00
Paikka: Scandic Grand Marina,
Helsinki
Läsnä: pj Kirsi Siivonen (Lounais-Suomi), Anne Waldén (Etelä-Suomi), Marissa Henttinen (Häme),
Sanna Ruotsalainen (Itä-Suomi), Titta Ahola (Kaakkois-Suomi), Heidi Leiniäinen (Keski-Suomi), Pirjo
Tammela (Pohjanmaa), Satu Myllykangas (Pohjois-Suomi), Carina Nyholm (SRL), sihteeri Emmi
Kupiainen (SRL), Marja Teljamo (SRL, kohdissa 3/koulutus ja 4).

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Kirsi Siivonen avasi kokouksen klo 14.20. Kirsi
kiitti puheenjohtajistoa erinomaisesta työstä ja ahkeruudesta.
Keskusteltiin siitä, mihin alueet ovat tyytyväisiä ja mikä on mennyt hyvin.
Titta / Kaakkois-Suomi: Aluejaosto on ollut aktiivinen ja valmennuksiin on ollut
ennätysmäärät hakijoita, pitkästä aikaa myös kenttävalmennus näyttää toteutuvan.
Satu / Pohjois-Suomi: Kenttävalmennus käynnistyy taas ja muutkin valmennukset ok.
Ookkonää Hevostellu -tapahtuma oli taas menestys, alueen hevostaitoradalla kävi satoja
ihmisiä. Turpatuntumalla-hanke oli hyvä, ja siitä on jäänyt ainakin yksi harrastaja lajiin.
Marissa / Häme: Alueella on positiivinen fiilis ja avoimuutta, tiedotusta ja töiden jakamista on
kehitetty jaostossa. Kouluratsastuksen aluejoukkuemestaruus keräsi hyvin joukkueita
pitkästä aikaa.
Heidi / Keski-Suomi: Osallistumisaktiivisuus alueen jäsenistössä on hyvä. Korpilahdella
uudistettiin kentän pohja hankerahalla.
Kirsi / Lounais-Suomi: Alueen some-tiedotukseen on panostettu ja nuorisotiimillä on hyvä
pöhinä. Koulujoukkuemestaruus keräsi hyvin osallistujia, samoin alueen erilaisiin tapahtumiin
on riittänyt mukavasti osallistujia.

Anne / Etelä-Suomi: Nuorisotiimi on lähtenyt toimimaan hyvin ja he ovat tehneet
toimintasuunnitelmaan oman osuuden. Valmennukset ovat nyt myös vetäneet hyvin.
Avoimuutta kentälle on tietoisesti lisätty ja se on tuottanut tulosta.
Pirjo / Pohjanmaa: Nuorisotiimi on saatu koottua ja se aloittaa kokoontumalla tänään. Jaosto
on myös toiminut hyvin.
Sanna / Itä-Suomi: Kenttävalmennuksessa on hyvää nostetta. Paricup onnistui mukavasti.
Talent ITIS Noususarja käynnistynee, hakemuksia on tullut. Nuorisotiimi on koossa ja
aktiivinen.

2. SRL100
Epätietoisuus budjetista haittaa suunnittelua myös alueilla. Tarkennuksia on tulossa pian.
Myös Tulevaisuusfoorumin ajankohtaa odotetaan.
Kauppakeskuskiertue: Puhallettava hevonen voisi olla hyvä koon, näyttävyyden ja
siirreltävyyden kannalta. Alueelliset tapahtumat hoitunevat suhteellisen helposti jaostojen
toimesta, kuin materiaalit ja konsepti vahvistetaan.
Kouluvierailut: Vaatii yhtenäistä konseptia. Vapaaehtoisten ehkä hankala päästä päivisin
tekemään vierailuja. Vierailujen on oltava toiminnallisia. Valmista kouluille tehtyä
kepparimateriaalia on jo ja muutakin materiaalia voisi eri tunneille valmistella. Suositellaan
kohderyhmäksi erityisesti 3-4-luokkalaisia. Vierailut voisi ajoittaa niin, että osallistujat voi
kutsua johonkin paikalliseen hevostapahtumaan samalla viikolla, esim. messut,
ratsastuskilpailut, Tervetuloa tallille -päivä. Polku esim. kouluvierailu – luokka vierailulle tallille
– alennuskuponki seuraavan lauantain ratsastustunnille.
Juhlagaala: Keskusteltiin. Toivottiin, että gaalan hinta on maltillinen, jotta
mahdollistetaan osallistuminen mahdollisimman monelle.
Ratsastuskouluoppilaiden mestaruudet: Juhlaohjelmaa kisojen yhteyteen. Järjestäjähaku
päättyy syyskuun lopussa. Alueet voisivat järjestää bussikyytejä tapahtumaan.

3. Vastuualueiden tilannekatsaus
KUJO/Satu Ei ole kokoontunut.

STJ/Marissa Tehdään toiminta näkyväksi -kampanja jatkaa, mutta vaatii kaikilta
aktivoitumista. Alueiden hevostaitokisa pyörii ja valtakunnalliset voittajat palkitaan
Hevoset 2020 -messuilla.
SETAP/Titta Harrastetukien maksuissa ja kirjauksissa on epäselvyyksiä. Asiaa selvitetään
talouden ja SETAP- vastaavien kanssa, jotta saadaan koosteet rahoista ja järjestetyistä
tapahtumista sekä kehityshankkeista.
Koulutus/Pirjo Koulutukset 2020: Keskusteltiin koulutuskalenterin rakentamisesta. APU sopii
lisenssi- ja toimihenkilökoulutuksista etäkokouksessa, ja ensi vuoden kalenteri lyödään
lukkoon 6.12. mennessä. Nämä kalenteriin merkityt koulutukset pidetään kaikki. Mikäli
osallistujia on vähän, alue saa pidetystä koulutuksesta liitolta kompensaatiota. Ylimääräisiä
koulutuksia lisätään kalenteriin myöhemmin vain hyvin painavista syistä etukäteen muiden
alueiden kanssa sopien. Kouluttajakoulutusta pitää järjestää. Sääntökoulutusmateriaali pitää
päivittää, mahdollisimman ajoissa.
Kilpailusäännöt- ja järjestelmä/Sanna Keskusteltiin aluemestaruuksien ajankohdasta.
Todettiin, että kukin alue saa päättää omien mestaruuksiensa ajankohdan elo-syyskuulle.
Keskustellaan aluemestaruussäännöistä etäkokouksessa myöhemmin. Alueelliset
tulospalvelukouluttajat täytyy kouluttaa uuteen Kipaan ja Equipe-appiin, jotta voidaan pitää
alueellisia koulutuksia kisajärjestäjille.
Valmennuskeskus ja aluevalmennus/Heidi Keski-Suomessa pilotoidaan valmennettavien
oheisliikuntapilotti, jossa tarjotaan kerran viikossa yhteislenkki, pilates ja kahvakuula,
ilmaiseksi tai nimelliseen hintaan. Ajatus lähti tiedosta, että maajoukkuevalmennettavat
ovat kuntotestien mukaan yllättävän huonossa kunnossa.
Aluepäiville on kutsuttu alue- ja maajoukkuevalmentajat keskustelemaan
valmennusvastaavien kanssa work shop -tyyppisesti. Aiheesta keskustellaan lisää
huomenna yhdessä hallituksen kanssa.
Talous/Anne Keskusteltiin harrastetukiin ja Netvisoriin liittyvistä haasteista. Taloudesta pitäisi
tulla budjettipohja alueille.
Jäsenhankinta/Marissa ja Kirsi: Jäsenhankintatiimi ei ole kokoontunut. Seuratoimintaan on
korvamerkitty ekstrarahaa, selvitetään tämän käyttöä.
Viestintä/Heidi ja Anne: Seuraposti on nyt saatu kulkemaan teknisten ongelmien jälkeen.
Reilu Peli/Kirsi: Uusi Reilu Peli -työryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran. Liitossa on
paljon hyvää materiaalia Reilu Peli -teemaan liittyen. Työryhmä keskittyy mm. materiaalien

sisältöjen jalkauttamiseen.

4. Toimisto
Aluetoiminnan vastuuhenkilöä toimistolla tiedusteltiin. Jukka vastaa taloudesta, Emmi on
alueiden oikea käsi ja Marjan asema vaatii selkeytystä. Toimenkuvien työstö on toimistolla
kesken.
Keskusteltiin toimiston henkilökunnan ajoittain heikosta tavoitettavuudesta. Asia otetaan
puheeksi seuraavassa toimistopalaverissa yhteisesti ja sovitaan toimintatavat.

5. Eri tahojen vaikutusmahdollisuudet liitossa (seurat, tallit, jäsenet)
Siirretään etäkokoukseen.

6. Kokouksessa päätettyjen asioiden eteneminen – toimintatapa
Emmi hoitaa yhdessä Kirsin kanssa asiat tiedoksi tahoille, joita ne koskevat.

7. APU:n ja hallituksen suunnittelupalaveri
Keskusteltiin lyhyesti mm. suunnittelupalaverin teemoista.

8. Muut asiat
Ei muita asioita.

9. Seuraava kokous
Etäkokous ma 14.10. klo 19.00. Livekokous la 23.11., aika päätetään,
kun lajiseminaarien ohjelma varmistuu.

