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ASIALISTA 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Janne Lappi avasi kokouksen. 
 

2. Edellisen kokouksen muistio 
EHDOTUS: 
Johtoryhmä tarkastaa edellisen kokouksen muistion ja hyväksyy sen. 
 
PÄÄTÖS: 
Hyväksyttiin. 
 

3. SRL100 
Viestintäpäällikkö Sanna Hämäläinen esittelee SRL100-valmistelujen tilannekatsauksen.  
 
EHDOTUS: 
Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä kirjaa asian tiedoksi ja evästää jatkovalmistelua seura- ja 
tallipalveluiden osalta. 

PÄÄTÖS: 
Seura- ja tallipalvelut ehdottaa, että  

 gaala tehdään juhlavaksi vähemmällä rahalla. Pyritään siihen, että mahdollisimman monella 
on mahdollisuus osallistua juhlaan.  



 Kauppakeskuskäyntejä voitaisiin tehdä ponien kanssa. Hippos on toteuttanut tällaisen ja 
heiltä kannattaa kysyä ohjeita. Kauppakeskuskäynnit pitää konseptoida selkeästi hevosen 
hyvinvointi ja hevosen kanssa toimiminen huomioituna.  

 Historia halutaan mukaan juhlavuoteen; alueet voivat koota alueiden historiikkia, 
kunniajäsenet mukaan. 

 Toivotaan markkinointimateriaalia; lippuja, banderolleja; paketti, joka matkustaa 
tapahtumiin alueilla markkinoimaan tapahtumaa hyvissä ajoin etukäteen, myös talleille ja 
seuroihin omaa materiaalia. 

 Alueet haluaisivat osallistua suunnitteluun ja kommentoida SRL100-työryhmän 
suunnitelmia, alueiden edustaja on paikalla työryhmässä. Alueiden syyskokouksiin 
toivotaan SRL100-valmisteluiden esittelyä. Toivotaan isoa raamia, jonka pohjalta toimitaan 
- missä, milloin ja mitä, loput voidaan keksiä alueilla itse. 

 HAMKin tradenomiopiskelijat osallistuvat mielellään toteutukseen.  
 

4. Turvalinkin käyttöönotto seura- ja tallipalveluiden toimielinten matkalaskujen osalta 
Seura- ja tallipalvelut ovat siirtyneet matkalaskujen osalta turvalinkin käyttöön. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että toimielimen sihteeri lähettää kokouksen jälkeen kaikille kokouksessa paikalla 
olleille linkin Netvisor-ohjelmaan, jossa oma matkalasku kirjataan suoraan järjestelmään. 
Järjestelmään ei tarvitse erikseen kirjautua, vaan linkki ohjaa suoraan oikeaan kohtaan. Muuten 
tiedot täytetään kuten paperilomakkeellekin. Linkki on voimassa kuukauden kokouspäivästä, jonka 
aikana matkakorvaukset tulee hakea. Lisäohjeita annetaan kokouksessa. 

EHDOTUS: 
Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä kirjaa asian tiedoksi. 

PÄÄTÖS: 
Kirjattiin tiedoksi. 

 
5. #Yhdessä 

Arvioidaan edellisten toimenpiteiden onnistuminen ja keskustellaan jatkosta. 
 
EHDOTUS: 
Johtoryhmä raportoi ja keskustelee elokuun teemasta ja päättää syksyn teemojen toteutuksesta. 
 
PÄÄTÖS: 
”Tehdään toiminta näkyväksi”-seuranta otetaan osaksi Meltwater-mediaseurantaa. Koontiraportti 
tuodaan seura- ja tallipalveluiden kokouksiin. Otetaan vakioasiaksi asialistalle. Pohditaan myös 
muuta tarvittavaa mediaseurantaa seura- ja tallipalveluiden asioiden osalta.  
 
Hevostaidot ovat olleet aiheena touko-syyskuussa. Hevostaitokilpailuja on järjestetty 6 kpl alueilla. 
Tulokset vedetään yhteen lokakuussa valtakunnallisen tuloksen julkaisemiseksi. Kilpailuja 
järjestäneitä seuroja ja kilpailuihin osallistuneita palkitaan pilottivuonna alueilla ja valtakunnalliset 
hevostaitomestarit palkitaan Tampereen Hevosmessuilla 2020. Järjestäjiä voisi haastatella 
Hippokseen järjestelyiden helppoudesta? Jatkossakin teemasta voisi olla Hippoksessa juttua 
etukäteen.  
 



Talleille on tulossa juliste, jolla voi mainostaa tallilla toimivan seuran jäsenyyttä. Tehdään sähköinen 
versio, jonka kaikki voivat tulostaa ja lisäksi julistetta jaetaan myös messuille ja eri tapahtumissa, 
mm. HIHS:ssä ja alueiden kokouksissa.  
 
Lokakuun teema on #SRLammattinahevoset. Eri koulutuksen kehittämisen edunvalvontaan, 
tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistuvat henkilöt kirjoittavat blogia aiheesta, jossa asioita avataan 
kaikille. Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä voi tehdä myös mielipidekirjoituksia.  
 

6. Reilu Peli 
Janne Lappi kertoo kuulumiset ReiluPeli-työryhmän ensimmäisestä kokouksesta. 
 
EHDOTUS: 
Johtoryhmä kirjaa asian tiedoksi. 
 
PÄÄTÖS: 
Johtoryhmä kirjasi kuulumiset tiedoksi. ReiluPeli-työryhmän muistio tulee liiton verkkosivuille. 

 
7. Hallituksen päätökset tiedoksi 

 Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä lähetti kaksi asiaa hallituksen käsittelyyn: 
SROY:n ja seura- ja tallipalveluiden johtoryhmän kirjelmä hallitukselle -> hallitus valtuutti 
liiton toimiston laatimaan koulutuksen laadun merkitystä korostavan kannanoton. 

 Tallijärjestelmä; luokitukset -> hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti 
 

8. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 
Seura- ja tallipalveluiden linjapäällikkö Marja Teljamo esittelee asian kokouksessa. 
 
EHDOTUS: 
Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä keskustelee vuoden 2020 toiminnan tavoitteista ja 
toimintasuunnitelman sisällöstä seura- ja tallipalveluiden osalta. 
 
PÄÄTÖS: 
Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä evästi jatkovalmistelua. 
 

9. Seuraava kokous 
Sovitaan seuraavan kokouksen aika ja paikka. 

Skype-kokous ti 22.10. klo 9.00. 
Joulukokous ma 9.12. klo 18.00. 
 

10. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.20. 

 


