Lounais-Suomen aluejaoston kokousmuistio 6/2019
Lounais-Suomen alueen kokous 6/2019 pidettiin Säkylässä 16.9.2019
Läsnä: Minna Brandt (5), Eliisa Merivirta (5), Nea Molander (5), Kirsi Siivonen, pj. (6), Juha Säntti
(6), Maarit Teuri (6), Tarja Järviö, siht. (5), Tupuna Kangas-Männistö (4)
Poissa: Ulla Tamminen (4)

AJANKOHTAISTA
- Seuroja pyydetään tarkistamaan, että yhteystiedot ovat ajantasalla niin seuran omissa
viestintäkanavissa kuin Sensessäkin. Toivotaan, että seurat kannustavat jäseniään
päivittämään yhteystietonsa (mm. sähköpostiosoite ja puhelinnumero) kuntoon.
- SRL100
- Pohdittiin, miten teemavuosi näkyy alueella. Perustetaan juhlavuodelle oma
työryhmä (pj:na Tarja). Lisäksi tehdään jäsenistölle kysely siitä, miten juhlavuosi voisi
alueella näkyä.
- Nuorisoryhmä on ideoinut omassa kokouksessaan teemavuotta.
- Haku SRL:n vapaaehtoiseksi on alkanut (kaavake SRL:n sivuilla)
- SRL:n teemavuoden steppejä ovat mm.
- postiratsastus
- kouluvierailut
- tulevaisuusfoorumi 15.2.
- juhlagaala loppuvuonna
- ratsastuskouluoppilaiden mestaruus, ohjelmaa kisojen yhteyteen
- Tarja ottaa Ullalta sihteerin tehtävät loppuvuoden ajaksi (Ullalla useita vastuualueita).
- Aluejaoston jalkautuu seuroihin, Emmi lähettänyt seuroille viestiä.
- Ratsastajat laineilla -risteily 17.11, ainakin Kirsi ja nuorisotiimi menossa. Alueella on
ständi risteilyn minimessuilla.
- Edustus seurojen juhlissa
NR 70v: Minna Säntti edusti aluetta
WIUHU 30v: Kirsi edusti aluetta
UR 30v: Juha edustaa aluetta
SEURATOIMINTA SEKÄ KOULUTUS- JA TAPAHTUMAKALENTERI
• Tulevia tapahtumia
31.10. Alueen syyskokous ja uuden kipan esittely, Säkylä
6.11. Seppo Hyyppä: Valmennusfysiologia, Turku
24.11. Herkät ja rohkeat - tunteiden vaikutus hevosharrastuksessa, Turku
26.11. Emilia Frisk: Hevosen lihashuolto kilpailuissa ja kotona, Metsämäki
xx.11. Hanna Tuominen: Biomekaniikka, Luvia
9.12. Kilpailukalenteri-ilta, Metsämäki
18.1. Hevoskerho-ohjaajakurssi, Pori
• Nuorisotiimi
L-S nuorisotiimi on haastanut muiden alueiden tiimit hevossanastoon
liittyvään aliakseen.
Nuorisotiimi osallistuu Ratsastajat laineilla -risteilyn muotinäytökseen ja
avustaa alueen ständillä.
Nuorisotiimiin haetaan lisää jäseniä, haku on nyt auki
• Tallitapaaminen. Emmi on lähettänyt talleille kyselyä tapaamisen ajankohdasta ja
sisällöstä. Tupuna jatkaa tapaamisen työstöä.
• Ideoitiin ensivuoden koulutuksia

KILPAILUTOIMINTA
•

•
•

•

Alueiden väliset joukkuemestaruuskilpailut
• ke 14.-15.9. Niinisalo: Lounais-Suomen joukkue oli neljäs.
Joukkueessa ratsastavat Esti Laaksonen, Kristiina Teeri, Katja
Passoja ja Viivi Hämäläinen
• osallistumismaksut on palautettu ratsastajille
• ko 1.-3.11. Ypäjä, Riina Vihanto kasaa joukkueen
Hevostaitomestaruuden lopputulokset julkaistaan lokakuun aikana
Kilpailukalenteri-ilta
• pvm 9.12.19 Metsämäen raviradalla
• aiheena mm. uusi kipa kisajärjestäjän kannalta/Aisa Aarnio-Wihuri,
Pararatsastuksen aluemestaruus
• Vain yksi osallistuja, joten mitaleja ei jaettu

VALMENNUS
•


Tilannekatsaus
• Koulun, esteiden ja kentän katsastukset on pidetty
Lajien yhteinen valmennuspäivä on tulossa mikäli löydetään kaikille
aluevalmentajille ja Hevosopistolle sopiva ajankohta.

MUUT ASIAT
- Alueen syyskokous 31.10.
- aiheena mm. uusi kipa kisaajan kannalta/Aisa Aarnio-Wihuri
- SRL:n edustajina syyskokoukseen tulevat Petri Pesonen (hallitus) ja Marja Teljamo
(toimisto)
- erovuoroiset: Tupuna, Eliisa, Juha ja Maarit. Kaikki ovat edelleen käytettävissä
jaostoon.
- seuraava kokous
syyskokouksen yhteydessä 31.10. sekä kilpailukalenteri-illan yhteydessä 9.12.

