Lounais-Suomen aluejaoston kokousmuistio 4/2020
Lounais-Suomen alueen kokous 4/2020 pidettiin etäkokouksena 13.5.2020
Läsnä: Minna Brandt (2), Tarja Järviö, siht. (4), Eliisa Merivirta (1), Nea Molander (4), Kirsi
Siivonen, pj. (4), Juha Säntti (4), Ulla Tamminen (4), Maarit Teuri (4)
Lisäksi SRL Lounais-Suomen nuorisotiimistä mukana olivat Jenna Tammi, Nonna
Paalanen, Laura Väisänen ja Vilma Putko.
Poissa: Tupuna Kangas-Männistö (1)
AJANKOHTAISTA
-

-

-

SRL odottaa kilpailutoiminnan käynnistämisen viranomaisohjeita. Kisat
käynnistyvät 1.6.2020.
Kati Hurme aloittaa SRL:n viestinnän asiantuntijana, tarkka ajankohta ei ole
vielä selvillä.
Korona-tilanne on haasteellinen myös alueen taloudelle. Aluekilpailulupia ostettu
noin puolet vähemmän kuin viime vuonna, tilanne tosin helpottunee kun
kilpailukausi pääsee käynnistymään.
Palautekysely alueen jäsenistölle julkaistaan lähiaikoina.
SRL100. Osalle suunnitelluista alueellisista tapahtumista etsitään uutta
ajankohtaa syksylle, osa siirretään ensi vuoteen. Käytiin läpi tapahtumien
tilanne. Myös osalle SRL100-juhlaluokalle on etsittävä uusi ajankohta ja
järjestäjä.
Tähän mennessä SRL100 -henkilöistä on palkittu aikaisempien lisäksi myös
Maija Yli-Huhtala
Kirsi osallistuu SRL:n hallituksen suunnittelupäivään 26.5. APUn
puheenjohtajana.
SRL:n Nuoriin Päättäjiin on Lounais-Suomen alueelta valittu Eveliina Elo ja Sofia
Roos.

SEURATOIMINTA SEKÄ KOULUTUS- JA TAPAHTUMAKALENTERI
-

-

-

Nuorisotiimi: Lajiesittelyvideot on tarkoitus saada valmiiksi kesän aikana.
Somenäkyvyys on ollut hyvää ja nuorisotiimin somekanaville on tullut lisää
seuraajia. Tiimi keksimässä/kehittelemässä uusia sometempauksia mm.
henkilöhaastatteluja, talliniksit testattavaksi ja jakoon, minipodcastit ja bingo.
Nuorisotiimi tilaa uudet t-paidat ja nuorisotiimin uudelle jäsenelle Lauralle
tilataan myös takki mahdollisimman pian. Pyritään saamaan nuorisotiimi
vielä tiiviimmäksi osaksi aluejaoston toimintaa. Alueen nuorisovastaavien
etätapaaminen oli 30.4.
Kevään aikana alueen somessa on ollut erilaisia henkilö- ja hevosesittelyjä.
Kunhan kilpailukausi taas jatkuu, raportoidaan myös kisatoiminnasta
aktiivisesti someen.
Muutamat alkuvuodesta peruuntuneet koulutukset ja tapahtumat on tarkoitus
järjestää syksyllä.

KILPAILUTOIMINTA
-

-

Aluemestaruudet
- tuntiratsastajien mestaruus siirtyy syksyyn
- Wiuhun kisat, joissa oli tarkoitus olla koulujoukkuemestaruudet, on
peruttu. KAKE ottaaa estejoukkuemestaruuksien lisäksi myös
koulujoukkuemestaruudet.
Joukkueiden valinta alueiden välisiin joukkuemestaruuksiin. Odotetaan
kisakauden alkuun ja katsotaan tarvitaanko valintakriteereihin muutoksia.
Muutoksia kisakalenteriin syksyn osalta on mahdollisesti tulossa. HIHS siirtyy
vuoteen 2021, samoin kuin Tampereen hevosmessut.
Vuoden 2021 arvokilpailut (esm. SM:t ja GP-sarja) tulee hakea 31.5.2020
mennessä. Muiden kansallisten kilpailujen haku aukeaa 1.7.2020 ja päättyy
30.9.2020. Aluetason kilpailut (myös aluemestaruudet) haetaan 30.11.2020
mennessä merkitsemällä ne kipa-järjestelmään.

VALMENNUS
-

Valmennusvastaavat odottavat liitosta lähiaikoina tietoa koronan takia
siirtyneiden valmennusten järjestämisestä kesän aikana.

MUUT ASIAT
- Seuraava kokous pidetään 17.6. Porissa.

