Lounais-Suomen aluejaoston kokousmuistio 3/2020
Lounais-Suomen alueen kokous 3/2020 pidettiin etäkokouksena 8.4.2020
Läsnä: Tarja Järviö, siht. (3), Nea Molander (3), Kirsi Siivonen, pj. (3), Juha Säntti (3), Ulla
Tamminen (3), Maarit Teuri (3)
Poissa: Minna Brandt (1), Tupuna Kangas-Männistö (1), Eliisa Merivirta (0)
AJANKOHTAISTA
-

Suomen Ratsastajainliitto suosittelee suureen harkintaan ja varovaisuuteen
kaikessa hevostoiminnassa koronan aikana, jotta voidaan minimoida tapaturma- ja
loukkaantumisriskit. Esim. etäkisojen järjestämistä ei suositella.
Ratsastustallien tilanne on koronan takia haastava. SRL järjestää jäsentalleille
korona-aikana kohdennettuja etäpalveluita, mm. psykologi Anna Andersenin
etäluennon sekä virtuaalisia tallikohtaamisia.
SRL Lounais-Suomi tekee syksyyn mennessä jäsenistölle suunnatun kyselyn
alueen toiminnasta.
Urheilujohtaja Aki Ylänne on jäänyt eläkkeelle, Jutta Koivula on valittu tilalle.
Tähän mennessä SRL100 -henkilöistä on palkittu Venla Väätänen, Marita Törnroth
ja Heikki Mikola.

SEURATOIMINTA SEKÄ KOULUTUS- JA TAPAHTUMAKALENTERI
-

-

-

SRL Lounais-Suomi järjestää virtuaaliseuravierailuita seuroihin. Halutessaan seurat
voivat pyytää alueen edustajan osallistumaan tapaamiseen etäyhteydellä.
Nuorisotiimi
o Lounais-Suomen nuorisotiimiin on valittu uusi jäsen, Laura Väisänen.
o Kysytää nuorisotiimin ajatuksia jäsenistön aktivoinniksi. Pyydetään Jenna
Tammi seuraavan kokouksen alkuun kertomaan nuorisotiimin ajankohtaisista
asioista.
SRL100 -tapahtumille etsitään mahdollisuuksien mukaan uusia ajankohtia.
o Hevoskulkue Porin läpi, siirtyy syksyyn
o Hevoskulkue Ahvenanmaalla, ei varmuutta vielä
o Pöytäjuhla Salossa, pyritään järjestämään suunnitellusti loppuvuonna
o Hevostapahtuma Luvialla, siirtyy syksyyn
o Hevostapahtuma Porin raviradalla 13.6. Mikäli siirrettävä, siirretään kesään
2021
o Match Show Turun keskustassa, mahdollisesti 23.8, kaupungilta ei
kuitenkaan ole vielä saatu varmistusta päivämäärästä.
o Juhlaristeily, vielä epävarma
o Koululaistapahtuma Metsämäessä, siirtyy syksyyn
o Kauppakeskusvierailut siirretään syksyyn (Raision Mylly, Porin Puuvilla,
Salon Plaza)
SRL100 -luokat, kisojen peruuntuessa etsitään tarvittaessa uusia kisapäivämääriä
re: 18.7. MRM, 13.6. Lusar (Porin ravirata)
ko: 25.-26.7. Koivumäki/SRS
ke: 19.-20.9. NR

valjakko: 10.-12.7. SJ-talli/SRS
- Kirsi osallistui Turun kaupungin järjestämään virtuaaliseen
tapahtumajärjestäjäkoulutukseen

KILPAILUTOIMINTA
-

Aluemestaruudet
▪ tuntiratsastajien mestaruus siirtyy syksyyn koronapandemian vuoksi
▪ KOULU
▪ hlökoht TR 13.9
▪ joukkue Wiuhu 31.7.-2.8.
▪ talent KMR 18.4. peruttu
▪ ESTE
▪ hlökoht SRS 16.8.
▪ joukkue KAKE 29.8.
▪ taitomestaruus VARSA 12.9.
▪ talent LURA 10.5. peruttu
▪ KENTTÄ
▪ hlökoht NR 11.-12.7.
▪ MUUT
▪ para yhdessä Hämeen ja Esran kanssa TRS 20.9.
▪ aikuismestaruus KMR 12.9. ko ja 13.9. re
▪ tuntiratsastajien mestaruus TR siirtyy
- Joukkueiden valinta alueiden välisiin joukkuemestaruuksiin. Koronan takia
joudutaan mahdollisesti tekemään valintakriteereihin muutoksia ainakin
esteratsastuksen osalta. Keskustellaan seuraavassa kokouksessa, kun tiedetään
korona-tilanteesta lisää.
- Suomen Ratsutarvike-cupit
▪ tarvittaessa lyhennetään tai jätetään kokonaan pitämättä tänä vuonna
- Tulevaisuuden tähdet cup (hallimaastoestesarja)
▪ kaksi osakilpailua ratsastettu, finaali siirtyy koronan takia syksyyn.

VALMENNUS
- Tilannekatsaus
▪ Estevalmennukset ehdittiin pitää kokonaisuudessaan ennen
koronapandemiaa. Kenttä- ja kouluvalmennuksia jäi joitakin pitämättä.

MUUT ASIAT
- SRL:n kevätkokous on siirretty koronan takia. Uusi päivämäärä ei ole vielä tiedossa.
- Seuraava SRL Lounais-Suomen kokous pidetään 13.5.2020 klo 18 etäkokouksena.

