Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä
Kokous: 5/2019, muistio
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Asialista
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Janne Lappi avasi kokouksen

2. RKO-mestaruuskilpailujen valinta
3 kpl hakemuksia on lähetetty johtoryhmän jäsenille etukäteen tutustumista varten. Salla
Varenti jääväsi itsensä päätöksenteosta.
EHDOTUS:
Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä valitsee RKO-mestaruuskilpailujen järjestäjän vuodelle
2020.
PÄÄTÖS:
Ratsastuskouluoppilaiden valtakunnallisten mestaruuskilpailujen pitopaikaksi valittiin Ypäjä ja
järjestäjiksi Kanta-Hämeen Ratsastajat, Hämeen Ratsastajat ja Ypäjän Ratsastajat. Valintaa
perustellaan sillä että 3 seuran ja 2 alueen (Häme ja ESRA) yhteistyö nähdään erinomaisesti
SRL:n arvoja tukevana toimintana, jossa korostuu yhdessä tekeminen, seurojen yhteistyö,

yhteisöllisyys ja #yhdessä- teema. Lisäksi Ypäjä tarjoaa tämän suuruusluokan kilpailulle hyvät ja
perinteiset puitteet.
3. Nuorten Päättäjien ryhmän laajentaminen
Nuorten Päättäjien ryhmän seuraavan hakuun päätettiin keskustelun jälkeen laittaa optio
kuudennen jäsenen ottamiseksi mukaan ryhmään. Optiota perustellaan sillä, että yksi uusi
jäsen tuo liikkumavaraa toimintaan.
Samassa yhteydessä keskusteltiin myös siitä että johtoryhmän alaisten ryhmien toimintaa
avataan enemmän ja tarkemmin johtoryhmän tulevissa kokouksissa. Puheenjohtaja ottaa tästä
koppia.
4. Mahdolliset muut asiat
Johtoryhmää tiedotettiin seuraavista asioista:
a) Hevostaitokilpailun tulokset ovat selvillä, valtakunnallisen osuuden tulokset julkaistaan
SRL:n nettisivuilla.

b) Maa- ja metsätalousminimisteriön aloitteesta hevosalan keskeiset toimijat Suomen Hippos,
Suomen Ratsastajainliitto, Hevosopisto sekä Luonnonvarakeskus ovat ryhtyneet
valmistelutyöhön, jonka tavoitteena on määritellä uudelleen hevostalouden tutkimuksen
painopisteitä.

Nyt aloitetun työn tavoitteena on luoda hevosalalle yhteinen näkemys teemoista, joita alan
kehittymisen kannalta pidetään erityisen tärkeänä. Näitä voivat olla esimerkiksi hevosalan
monialainen vaikuttavuus yhteiskunnassa, vastuullisuus, tasa-arvo, eläinten hyvinvointi
sekä kansainvälinen yhteistyö.
Tutkimuksen painopisteiden uudelleen määrittelyllä pyritään tarjoamaan tutkittua tietoa
hevosalan moninaisuudesta ja kehittämismahdollisuuksista ja sitä kautta vahvistamaan alan
merkittävyyttä, toimijoiden välistä yhteistyötä, kilpailukykyä ja kannattavuutta.
SRL:stä työryhmässä on mukana Minna Peltonen. Hevosalan tutkimuksen kehittämisohjelma
valmistuu MMM:lle esitettäväksi 31.12. mennessä.
5. Seuraava kokous
Seuraava kokous on Helsingissä maanantaina 9.12., paikka vahvistetaan myöhemmin.
6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.00

