Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä
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ASIALISTA
Vakioasiat
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Janne Lappi avasi kokouksen klo 13.00.
2. Edellisen kokouksen muistio
EHDOTUS:
Johtoryhmä tarkastaa edellisen kokouksen muistion, liite 1. ja hyväksyy sen.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin.
3. SRL100-idea
Johtoryhmä päätti edellisessä kokouksessaan, että johtoryhmä tekee ehdotuksia SRL100juhlavuotta varten tehtävistä henkilökuvista eri vuosikymmenten merkittävistä henkilöistä, kerää
tietoja ja haastattelee tarvittaessa eri toimijoita tiedonkeruuta varten. Johtoryhmä päätti, että

ehdotuksia käsitellään seuraavassa läsnäkokouksessa 26.7.
EHDOTUS:
Johtoryhmän jäsenet esittelevät ehdotuksensa ja johtoryhmä tekee SRL100-työryhmälle
ehdotuksen jatkotoimenpiteistä.
PÄÄTÖS:
Johtoryhmä ehdottaa SRL100-työryhmälle; että juhlavuotta varten tehdään henkilökuvia eri
vuosikymmenten merkittävistä ratsastuksen merkkihenkilöistä. Erkki Wuolijoki olisi vapaaehtoinen
kirjoittamaan juttuja henkilöistä. Lisäksi ehdotetaan, että avataan kilpailu, jossa voi ehdottaa
haastateltavia henkilöitä.
4. #Yhdessä, liite 2
Teemapuheenjohtajuus-toiminnan tuottaman #Yhdessä-teeman jalkautuksen aihe Seuratoiminta
toi 26 vastausta ja aiheesta tehtiin onnistunut juttu Hipposlehteen. Jalkautuksen toteutus jatkui
toukokuun teemalla, joka oli hevostaidot, jonka tiimoilta johtoryhmä lanseerasi Hevostaitokilpailut.
Kesä- ja heinäkuun teemat yhdistettiin; hevoskesä ja kilpailut. Ajatuksena oli, että näitä olisi
edistetty Ratsailla-appin lanseerauksen kautta, mutta valitettavasti appin lanseeraus siirtyi
teknisten ongelmien vuoksi.
EHDOTUS:
Johtoryhmä raportoi ja keskustelee touko-, kesä- ja heinäkuun teemojen tilanteesta sekä päättää
mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Lisäksi johtoryhmä ideoi elokuun teeman toteutuksen sekä
tarkastelee seuraavaa, toteutettavaa teemapuheenjohtajuusaihetta. Samalla mietitään #yhdessäteeman ja Nouse Ratsaille-päivän yhdistämistä.
PÄÄTÖS:
Vuonna 2019 järjestetään seuroissa ja talleilla ”Tervetuloa tallille – Nouse Ratsaille viikko”, viikolla
36. Viikkoa markkinoidaan etukäteen osana elokuun ”Tehdään toiminta näkyväksi”-teemaa, joka on
hevosharrastus. Samalla jaetaan ideoita seuroille ja talleille, mitä kaikkea teemaviikolla eri puolella
Suomea ollaan tekemässä tai on tehty aikaisempina vuosina. Johtoryhmän jäsenet levittävät viestiä
eri toimijoiden kautta. Liitosta voi tilata Nouse Ratsaille-esitettä ja jäsenetuesitteitä viikkoa varten.
5. Reilu Peli
Suomen Ratsastajainliiton Reilu Peli-työn tavoitteena on lajin eettisyyden, elinvoimaisuuden ja
tulevaisuuden edistäminen, hevosten hyvinvoinnin ja positiivisen toimintakulttuurin vaaliminen,
hevostaitojen säilymisen sekä hevosten käsittelyn ja hoidon ammattimaisuuden varmistaminen
sekä lajin imagon ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantaminen. Hallitus haluaa, että liiton
piirissä toimivat ihmiset toimivat esimerkkinä lajimme piirissä kasvaville harrastajille ja
kilparatsastajille sekä lajin piiriin tuleville uusille ihmisille. Tämä luo hyvää henkeä ja lisää
yhteisöllisyyttä harrastuspaikoissa. Harrastuspaikkojen esteettömyys on myös tärkeä asia
yhdenvertaisuuden toteutumiseksi lajin piirissä.
Hallitus nimesi työryhmän, joka toimii hallituksen alaisuudessa ja valmistelee Reiluun Peliin liittyvät
asiat hallituksen päätöksiä varten. Työryhmä kokoontuu noin 1-3 kertaa vuodessa. Työryhmän
edustajat ovat:

•
•
•
•
•
•
•
•

Janne Lappi, hallituksen Reilu Peli-edustaja
Hanna Talvitie
Osmo Metsälä
Teija Ryhtä
Anu Kämäräinen
Hannele Helander
Kirsi Siivonen
Stella Hagelstam

EHDOTUS:
Johtoryhmä kirjaa asian tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Johtoryhmä kirjasi asian tiedoksi.
6. SROY:n ja seura- ja tallipalveluiden johtoryhmän kirjelmä hallitukselle; tilannekatsaus
Salla Varenti esittelee asian.
EHDOTUS:
Johtoryhmä kirjaa asian tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Johtoryhmä kirjasi asian tiedoksi ja lähettää asian hallituksen käsittelyyn.
7. Ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailut 2019; palaute
Minna Peltonen esittelee vuoden 2019 kilpailun palautteen ja toimintasuunnitelman ja –aikataulun
vuoden 2020 kilpailulle.
EHDOTUS:
Johtoryhmä kirjaa palautteen tiedoksi ja päättää mahdollisista toimenpide-ehdotuksista. Päätetään
miten ja missä aikataulussa vuoden 2020 kilpailujärjestäjä valitaan.
PÄÄTÖS:
Todettiin, että kilpailu oli erittäin hyvin järjestetty ja onnistunut kaikin puolin. Johtoryhmä kirjasi
palautteen tiedoksi. Johtoryhmä totesi, että kilpailu on lajin kehityksen ja imagon kannalta
merkittävä ja kilpailun statusta on hyvä nostaa. Seura- ja tallipalvelutiimi miettii erilaisia
konkreettisia toimenpiteitä. Vuoden 2020 järjestämisajankohdaksi ehdotetaan joko viikkoa 27 tai
viikkoa 31. Kun ajankohta on vahvistettu, haku kilpailujärjestäjäksi avataan. Kilpailujärjestäjävalinta
tehdään vuoden loppuun mennessä.
8. Tallijärjestelmä; luokitukset
SRL:n hallitus hyväksyy yhteisöjäsenet toimintasääntöjen pykälän 5 mukaisesti. Tallijärjestelmään
liittyvät luokituksen muutokset ovat olleet myös hallituksen kokouksien esityslistalla ja näin ollen
myös hallituksen käsittelyssä ilman toimintasäännöissä mainittavaa edellytystä ko. toimintatapaan.
Prosessin nopeuttamiseksi yrittäjän kanssa sovittavat luokitusmuutokset ehdotetaan annettavaksi
asiaa käsittelevän tallineuvojan ja tallitoiminnan kehittäjän vahvistettavaksi.
EHDOTUS:

Johtoryhmä keskustelee asiasta ja ehdottaa hallitukselle, että luokitusten muuttaminen
(jäsentallista ratsastuskouluksi ja päinvastoin, sekä korotukset Laatutalliksi) poistetaan hallituksen
listoilta. Uudeksi toimintatavaksi ehdotetaan käsittelevän tallineuvojan ja tallitoiminnan kehittäjän
lausunnon riittävän luokitusten muuttoon.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
Keskusteluasiat
9. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020; suunnittelua
TS 2020 suunnittelussa huomioidaan seuraavat taustatekijät:
-

Seura- ja tallipalveluiden budjetin odotetaan säilyvän edellisvuosien tasolla
SRL100 näkyy vuoden 2020 kaikessa toiminnassa
Huomioidaan hallituksen linjaukset; jäsenarvo, lajin imago, liiton talous ja osaamisen
kehittäminen
Vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelmaan on toivottu muutoksia verrattuna aikaisempiin
toimintasuunnitelmiin.

EHDOTUS:
Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä keskustelee vuoden 2020 toiminnan tavoitteista ja
määrärahojen kohdentamisesta sekä tekee ehdotuksen kolmesta keskeisimmästä ja tärkeimmäksi
katsomastaan osa-alueesta, joita vuonna 2020 edistetään.
PÄÄTÖS:
Johtoryhmän jäsenet tekevät ehdotuksiaan yhteiseen Google Drive-dokumenttiin 16.8. mennessä.
Tämän jälkeen pidetään Skype-kokous, jossa viimeistellään yhteiset ehdotukset.

Muut asiat
10. Seuraava kokous
Seuraava läsnäkokous pidetään 23.9.2019 klo 10.00 Valimotiellä, Väentuvassa.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.10.

