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ASIALISTA 

1. Kokouksen avaus 

 

Minna Peltonen avasi kokouksen ja valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.  

 

2. Edellisen kokouksen muistio 

 

EHDOTUS: 

Johtoryhmä tarkastaa edellisen kokouksen muistion, tekee tarvittavat muutokset ja hyväksyy sen. 

 

PÄÄTÖS: 

Edellisen kokouksen muistio korjattiin ja hyväksyttiin. 

 

3. SRL ajankohtaista 

Käydään läpi liiton ajankohtaiset asiat. 

 

EHDOTUS: 

Johtoryhmä kirjaa asiat tiedoksi ja ottaa tarvittaessa käsittelyyn esille nousevia ajankohtaisia 

asioita. 

Laatutallit: Laatutallit eivät ole järjestäytyneet minkään erityisen yhteisen viestintäkanavan alle. 

Edellisen Laatutalli-kohtaamisen jäljiltä on olemassa WhatsApp -lista, sovittiin että jakokoodi 

lähetetään Laatutalleille, jotka voivat halutessaan liittyä. Salla ottaa vastuun tiedonkeruusta 

ryhmän avulla.  



APU (alueiden puheenjohtajisto): Helmi-maaliskuu on aktiivisinta aikaa kouluttautua. Alueiden 

koulutukset ovat käynnissä, kuten esimerkiksi uudet toimihenkilökoulutukset ja lisenssikoulutukset. 

Koulutukset ovat osa jäsenetua; alueet ja liitto tukevat koulutuksien järjestämistä, jolloin koulutus 

on edullisempi osallistujalle. 

Seuroilla on mahdollisuus hakea oman alueensa aluejaostolta tukea seuran järjestämiin, kaikille 
avoimiin seura- ja harrastetoiminnan tapahtumiin/tilaisuuksiin sekä omiin kehittämishankkeisiinsa, 
joiden ei tarvitse olla avoimia kaikille. Tuella tulee kuitenkin tuottaa jotain uutta, josta on hyötyä 
seuran jäsenille tai isommalle joukolle. Tuen suuruus on 100-400 €, riippuen kokonaiskustannuk-
sista. Alueen yhteyshenkilö arvioi maksettavan tuen suuruuden.  Linkki: 
https://www.ratsastus.fi/alueet/aluetoiminta/seura-ja-harrastetuki/ 

Alueet kannustavat seuroja järjestämään SRL 100 -tapahtumia.  

SROY: Virikepäivät ovat peruutettu. Vuosikokous on tulossa Ainoon 26.1. Koulutuksia on yritetty 

järjestää, mutta osallistujia on vaikea saada.  

Työllisyystilanne ratsastuksenopettajilla vaikuttaa olevan hyvä. Oppilasmäärät näyttävät hyviltä 

Etelä-Häme akselilla. 

Nuoret Päättäjät: Ryhmän uusien jäsenten haku auki. Haku päättyy tammikuun lopussa ja 

hakemuksia on jo tullut, ja ilahduttavasti myös alueiden nuorisotiimien ulkopuolelta. Hakemuksia 

odotetaan vielä ja toivotaan että alueet kannustavat nuoria hakemaan.  

 

RKO -mestaruuksiin tulee Nuorilta Päättäjiltä ohjelmaa. Heidi ja Salla koordinoivat yhdessä tätä. 

 

Toimintaympäristö (Eve Toivonen): vaikka nuorten harrastusinto laantuu, niin 

vaikuttamismahdollisuus kiinnostaa. Some -suunnitelma päivitetään.  

 

Muita ajankohtaisia asioita:  

- SRL hallitus on muodostettu, muttei vielä järjestynyt. 

- Sonja Holma palkattu määräaikaisena hoitamaan SRL:n viestintää. 

- Urheilujohtajan haku on haastatteluvaiheessa.  

- SRL 100 -projektia vetää Ulla Nurmi. Alueilta toivottiin juhlavuoteen ja erityisesti 

Tulevaisuusfoorumin viestintään liittyen sneak peekeja: keitä kaikkia on tulossa puhumaan, 

mukaansatempaavaa esitystä ja kosketuspintaa ruohonjuuritason tekemiseen.  

- SRL strategiatyö on aloitettu. 

 

  

 

4. Johtoryhmän kokoukset ja työskentely 

Johtoryhmän tavoitteiden ja toimintatapojen läpikäynti. 

 

ST joryn ryhmän mielipide ja asiat tulee mennä suoraan hallitukselle tiedoksi ja myös vuoropuhelua 

johtoryhmän ja hallituksen välillä tulee olla enemmän. Seura- ja tallipalvelut ovat oleellinen ja iso 

osa koko liiton toimintaa ja sen profiili halutaan samalle tasolle, tämä vaatii ryhtiä ja aktiivista 

vuoropuhelua hallituksen kanssa. Tässä korostuu erityisesti puheenjohtajan rooli viestin viejänä ja 

keskustelun ylläpitäjänä hallituksessa.  

 

https://www.ratsastus.fi/alueet/aluetoiminta/seura-ja-harrastetuki/


Muistutettiin myös siitä, että ratsastuksenopettaja on lähes aina ensimmäinen kontakti uusiin 

harrastajiin, ja he edustavat koko lajia sen pariin tuleville ihmisille.  

 

ST johtoryhmässä on edustus myös koulutusnäkökulman ja toimintaympäristön puolesta, johon 

sisältyy digi- ja someosaaminen. Ratsastus- ja hevostaitomerkeissä on uudistushalukkuutta ja sitä jo 

suunniteltiin muutama vuosi sitten. Keskusteltiin aiheesta lyhyesti, liikkeelle voisi lähteä 

korkeimmista merkeistä. Yksi mahdollisuus voisi olla, että yhteisellä alustalla käydään näyttämässä 

toteen osaaminen. Heidi ottaa asian puheeksi Annan kanssa ja Marissa APUN:n kanssa 

keskusteluun, koska alueilla hevostaitokilpailua on kehitetty ja sieltä saa luultavasti hyvän 

benchmarkin. FEI on tehnyt alustojen kanssa myös hyvää työtä, FEI campus referenssinä.  

 

APU:lla ehdotus: jos budjetissa on korvamerkittyä rahaa jäljellä, tehtäisiin seuroille 

koulutusvideoita: miten ratsastusseuraa pyöritetään. Pohdittiin voisiko toteutuksen tehdä 

edullisempana versiona webinaarina. Eveltä tuli tieto, että hänellä voisi olla tradenomiopiskelija, 

joka voisi trainee -jaksolla työstää sähköisiä materiaaleja.   

 

Teemapuheenjohtajuus: ST jory on koottu eri sidosryhmien edustajista, heidän kauttaan tapahtuva 

tiedonvälitys ja vuoropuhelu on liiton sisällä tärkeää. Jatkossa jokaisen kokouksen asialistalla on 

kahden ryhmän max 30 minuutin esitykset ko. sidosryhmää koskevista asioista ja näkökulmista. 

Esitys voi olla esimerkiksi puheenvuoro, katsaus tai työpaja. Seuraavassa kokouksessa teemoina 

ovat hallitus ja APU. 

 

Aluejaostoissa jokaisella on omat vastuuroolit ja kokousten välisenä aikana voidaan lisätä 

päiväkirjanomaisesti seuraavan kokouksen esityslistaan kommentteja asioiden edistymisestä. Tämä 

auttaa myös oman roolin miettimisessä. Kehitetään seura- ja tallipalveluiden kokousten välistä 

toimintaa tämän suuntaisesti. 

 

Aluepäivät: Aluepäivillä yhden työpajan teema on viestintä, ja Tehdään toiminta näkyväksi- teema 

on hyvä. Marissa esittelee teeman Aluepäivillä ja sitä muokataan sopivaksi.  

 

Alueet ovat lähdössä järjestämään edelleen hevostaitokilpailuja.  

 

 

 

5. Seuraava kokous 

 

Seuraava kokous on maanantaina 24.2.2020 klo 9.00-12.00 SRL Väentuvassa Valimotiellä. 

 

6. Kokouksen päättäminen 

 

Kokous päättyi klo 18.30 

 

 


