Lounais-Suomen aluejaoston kokousmuistio 5/2020
Lounais-Suomen alueen kokous 5/2020 pidettiin Porissa kokouksena 17.6.2020
Läsnä: Minna Brandt (3), Tarja Järviö, siht. (5), Tupuna Kangas-Männistö (2), Eliisa
Merivirta (2), Nea Molander (5), Kirsi Siivonen, pj. (5), Juha Säntti (5), Ulla Tamminen (5),
Maarit Teuri (5)
Lisäksi SRL Lounais-Suomen nuorisotiimistä mukana olivat nuorisoasioiden käsittelyn ajan
Jenna Tammi ja Jessica Pätsikkä

AJANKOHTAISTA
- Koronakriisi on vaikuttanut voimakkaasti Suomen Ratsastajainliiton talouteen ja
meneillään olevan juhlavuoden toimintaan. Henkilöstöä koskien säästöjä on haettu useilla
eri toimilla, kuten lomautuksilla, palkattomilla vapailla ja työajan lyhentämisellä erityisesti
kesäkaudella. Myös henkilöstömäärää on sopeutettu.
- Seuroilta tullut palautetta, että toimintaa on ollut haastavaa käynnistää korona kevään
jäljiltä, alue yrittää osaltaan aktivoida väkeä.
- SRL100 -hevoskulkue Porin läpi järjestetään syksyllä. Myös Ahvenanmaalle suunnitellaan
vastaavaa.
- SRL100 -luokat
re: 13.6. SRS, 3.10. Lusar
ko: 25.-26.7. Koivumäki/SRS
ke: 19.-20.9. NR
valjakko: 10.-12.7. LoimURa
- Tähän mennessä SRL100 -henkilöistä on palkittu aikaisempien lisäksi myös Miia
Loponen
- SRL Lounais-Suomen ensimmäinen jäsenkirje on lähetetty sähköpostitse kaikille niille,
joiden seuran kotipaikka on Lounais-Suomessa.
- SRL Lounais-Suomessa on tehty palautekysely, kysely päättyy 21.6. Tähän mennessä
tulleiden vastauksien perusteella jäsenistö on tyytyväisiä alueen toimintaan, mutta alue
on saanut myös hyviä kehitysehdotuksia. Tulleen palautteen perusteella alue on
päättänyt alkaa lähettää jäsenkirjeitä sähköpostitse. Vastauksia työstetään tarkemmin
kun kysely on päättynyt.
- Lounais-Suomeen on toivottu jatkoa keväällä järjestetylle tallitapaamiselle.

SEURATOIMINTA SEKÄ KOULUTUS- JA TAPAHTUMAKALENTERI
-

Nuorisotiimi
-

Tiimin tapaamista suunniteltu Eliisan luokse, päivämäärää ei vielä
sovittu, todennäköisesti elokuussa.
Alueiden nuorisotiimien tapaaminen HIHS-viikonloppuna
Alaikäisiltä nuorisotiimiläisiltä vaaditaan jatkossa lupalappu,
lupalappua työstetään vielä
Nuorisotiimillä SRL100 haaste ja kepparitapahtumia tulossa. Lisäksi
suunniteltiin valokuvauskurssin ja Match show’n järjestämistä.

-

Pohdittiin kepparikeräystä kepparitapahtumia varten.
Nuorisotiimistä tehdään esittely alueen uutiskirjeeseen
Nuorisotiimille t-paidat tulossa
Alue järjestää sähköisen kipa- ja equipekioskin 18.6.

KILPAILUTOIMINTA
●
●

▪

▪

Kilpailutoiminta on käynnistetty koronan jälkeen. Ohjeita kilpailujen
järjestämiseen löytyy liiton www-sivuilta.
Aluemestaruudet
▪ KOULU
- hlökoht. 13.9. TR
- joukkue 22.8 KAKE
▪ ESTE
- hlökoht. SRS 16.8.
- joukkue 23.8 KAKE
- taito 12.9. VARSA
▪ KENTTÄ
- -hlökoht. 11.-12.7. NR
▪ MUUT
- aikuismestaruus ko. 12.9. KMR
- aikuismestaruus re 13.9. KMR
- tuntiratsastajien mestaruus 2.8.
- paramestaruus ko, TRS 20.9.
- hevostaitomestaruus, loka-joulukuu, sähköinen
Suomen Ratsutarvike -cupeille on löydetty järjestäjät ja ajankohdat on
sovittu.
▪ KOULUALUECUP
- 11.7. LuRa
- 19.7. SomRa
- 25.7. SRS
- 15.8. Lu-SaR
- 26.9. PaRa (finaali)
▪ ESTEALUECUP
- 9.7. SRS
- 1.8. LuRa
- 2.8. MT-Team
- 8.8. SRS
- 27.9. TR (finaali)
▪ NUORTEN HEVOSTEN ESTECUP
- 10.7. SRS
- 2.8. MT-Team
- 12.9. VARSA
- 27.9. TR (finaali)
▪ NUORTEN HEVOSTEN KOULUCUP
- 19.7. SomRa
- 15.8. Lu-SaR
- 26.9. PaRa (finaali)
Alueiden väliset joukkuemestaruudet
▪ Joukkueiden valinta alueiden välisiin joukkuemestaruuksiin. Koronan
lyhyennettyä alkuvuoden kisakautta erityisesti estejoukkueen

▪

kokoamisessa aluejaosto käyttää omaa harkintaansa (kilpailu jo
heinäkuussa ennen aluemestaruuksia).
▪ Ajankohdat
- KO: 30.10.-1.11. Ypäjä
- RE: 25.-26.7. Korpilahti
- KE: 19.-20.9. Niinisalo
Vuonna 2020 kansallisissa kouluratsastuskilpailuissa ei vaadita kvaaleja.

VALMENNUS
●
●

Koulussa vielä yksi valmennus tulossa.
APUlla oli Jutan kanssa kokous aluevalmennuksista. L-S alueen
aluevalmennukset taloudellisesti ok.

MUUT ASIAT
- seuraava kokous 10.8. etänä.

