Lounais-Suomen aluejaoston kokousmuis o 1/2021
Lounais-Suomen alueen kokous 1/2021 pide in etäyhteydellä 27.1.2021
Osallistui: Minna Brandt (1), Tarja Järviö, pj. (1), Eliisa Merivirta (1), Juha Sän
siht. (1), Maarit Teuri (1) Jenna Tammi (1)
Poissa: Tupuna Kangas-Männistö (0), Nea Molander (0)

(1), Ulla Tamminen,

AJANKOHTAISTA
− Alue tekee vuodelta 2020 taloudellisesti positiivisen tuloksen.
− Ratsastajainliiton aluepäivät pidetään etänä la 30.1.21.
− Tuula Tella on jatkossa ensisijainen yhteyshenkilö alueen ja liiton välillä.
VASTUUALUEET
− Suurin osa vastuutehtävistä jaettiin edellisessä kokouksessa, mutta
keskusteltiin edelleen siitä, mitä vastuualueita Setap-/seuratoiminnassa
tarvitaan. Päätettiin, että nämä vastuualueet päätetään vasta, kun tiedetään,
miten liiton seuratoiminnan organisaatio muuttuu ja mitä tosiasiassa tarvitaan.
− Vastuualueet 2021:
Tarja Järviö, pj, talous, facebook, palkinnot
Juha Säntti, vpj, kenttäratsastuksen lajivastaava, koulutukset
Ulla Tamminen, kenttävalmennukset, SETAP-vastaava,
Nea Molander, esteratsastuksen lajivastaava, kokoussihteeri
Maarit Teuri, este- ja kouluvalmennukset
Eliisa Merivirta, nuorisovastaava, vesimatto
Minna Brandt, kutsujen tarkistaja, cup-pisteet, kisaranking, kilpailuvastaava
Tupuna Kangas-Männistö, tallivastaava
Jenna Tammi, tiedotusvastaava, nuorisotiimi
− Pararatsastusvastaava Marja Mikola esittäytyi ennen kokousta ja keskusteltiin
pararatsastuksen tilanteesta alueellamme.
SEURATOIMINTA SEKÄ KOULUTUS- JA TAPAHTUMAKALENTERI
- Keskusteltiin tulevista tapahtumista:
● Ponien ja hevosten mittauspäivä 31.1.21 Metsämäki
● Stewardkurssi 6.-7.2.21 Kaarina
● Hevoskerhonohjaajan peruskurssi
● Ponit Kupittaalla, elo-syyskuussa
● Sääntökoulutus järjestetään etänä. Ajankohta on vielä auki. SRL
Lounais-Suomi suosittelee kilpailusääntökoulutusta kaikille
kilpailijoille.
− Ideakilpailun hakuaika laitetaan maaliskuulle. Viime vuodelta siirtyneiden
tilaisuuksien tuet voidaan maksaa tänä vuonna, mikäli ne saadaan nyt
järjestettyä.
− Keskusteltiin nuorisotiimin toiminnasta.
− Muuta toimintaa:
▪ Equipe App/Kipa2-koulutuksia järjestetään kolme erillistä: kertaava
koulutus sekä alkeet uusille kisajärjestäjille ja yksi koulutus
kilpailijoille.
▪ Turvallisuuspäällikkökoulutuksen järjestämistä selvitellään.
− Liitto pohtii erilaisia tapoja seurojen kontaktointiin.
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KILPAILUTOIMINTA

−

Aluemestaruudet:
▪ KOULU
▪ hlökoht, TR 12.9.
▪ joukkue, paikka ja aika ei vielä tiedossa.
▪ ESTE
▪ hlökoht, SRC, ajankohta ei tiedossa
▪ joukkue, SRS 22.8.
▪ taitomestaruus, paikka ja aika ei vielä tiedossa.
▪ KENTTÄ
▪ hlökoht, NR 10.7.
▪ MUUT
▪ para, mahdollisesti Hämeen kilpailun yhteydessä
▪ aikuismestaruus, paikka ja aika ei vielä tiedossa.
▪ tuntiratsastajien mestaruus, TR 16.5.
▪ Hevostaitomestaruus 2020 -kilpailuaikaa on jatkettu
maaliskuun loppuun asti.

−

Aluemestaruussäännöt
▪ Kaikilla alueilla yhtenevät säännöt henkilökohtaisissa mestaruuksissa
(ko, re, ke).
▪ Alueellinen sääntökomitea vastaa Lounais-Suomen alueen omien
mestaruuksien säännöistä. Komiteaan kuuluvat Aisa Aarnio-Wihuri,
Venla Väätänen, Maarit Teuri, Ulla Tamminen ja Riina Vihanto.
Mukaan yritetään löytää vielä joku estekilpailijoiden edustaja.

−
−

Keskusteltiin kilpailujen julkaisemisesta Kipassa.
Alueiden välisiin joukkuemestaruuksiin valitaan ensisijaisesti
aluemestaruusluokkien perusteella junnujen ja ponien voittajat sekä kaksi
muuta aluevalmentajien päätöksen mukaisesti + vararatsukot.
Suomen Ratsutarvike-cup järjestetään erikseen este- ja kouluratsastuksessa.
Nuorten hevosten cupit jäävät pois. Este- ja koulucupeissa järjestetään 4
osakilpailua ja finaali. Osakilpailuissa palkitaan lahjakortilla voittaja ja
finaalissa kolme parasta.

−

VALMENNUS
− Käytiin läpi valmennusten tilannekatsaus. Koronan vuoksi on jouduttu
perumaan Ypäjälle järjestetyksi suunniteltuja valmennuksia.
MUUT ASIAT
- Kevättapaaminen 17.3. koronatilanteesta riippuen joko etänä tai
läsnäolotilaisuutena.
Tilaisuudessa palkitaan aluerankingin perusteella:
● este- ja kouluratsastuksessa erikseen poni-, juniori-,
seniori- ja nuoret ratsastajat
● lajeittain valjakkoajo, matka- ja kenttäratsastus
-

Seuraava kokous pidetään etänä ke 17.2. klo19.

