Aluejaoston kokous 4/2019
Aika: 11.5.2019 klo 14.00
Paikka: Ravintola Sokeri-Jussi, Oulu
Läsnä:
Satu Myllykangas
Hanna Niskasaari
Ossi Moilanen
Anita Valkama
Oona Tuomaala
Ulla Alanko
Tiina Heikkilä
Poissa:
Hinni Koskenniemi
Susanne Orelma-Törmänen
Petra Kopsala
Merja Koistinen
Mari Päivärinta
Aluehallitus on kokouksessaan käsitellyt seuraavia asioita:
Seuraava kokous
Pidetään seuraava kokous perjantaina 14.6. Tarkempi aika ja paikka päätetään myöhemmin.
Koulutukset
- Alkuvuoden 2020 koulutukset (lisenssikoulutukset, yms.) on oltava sovittuna 6.12.2019
mennessä.
- Tälle vuodelle ei ole enää tulossa toimihenkilökoulutuksia. Ankkurilahden Ratsastajat ry on
järjestämässä hevoskerhon ohjaajakoulutuksen elokuulle 2019.

Talous
- Tilinpäätös 2169,99 euroa ylijäämäinen. Tilanteesta puuttuvat seura- ja harrastetuet
vuodelta 2018, sillä SRL ei ole vielä toimittanut niitä maksuun.
- Päätettiin, että tästä eteenpäin kalustolaskutukset tehdään neljännesvuosittain, ettei kaikki
laskutettava kasaannu loppuvuoteen.
- Pyritään saamaan seura- ja harrastetuet maksuun juoksevasti läpi vuoden. Alueen SETAPvastaava syöttää maksettavien tukien tiedot liiton ylläpitämään exceliin. Seuroille
ulosmaksettavat SETAP-tuet eivät enää jatkossa kierrä alueen kautta vaan maksetaan liiton
talouspuolen toimesta suoraan seuroille.

Ratsastajaravit
Tapahtuma pidettiin 2.5.2019 ja se koettiin onnistuneeksi. Raviradan puolelta tuli positiivista
palautetta ja vastaava tapahtuma järjestettäneen toistekin. Vastaisuudessa suunnitelmiin
vaaditaan vielä hienosäätöä ja esimerkiksi ständin sisältö täytyy olla kattavampi.

Ookkonää hevostellu –tapahtuma 7.9.2019
- Merja on käynyt alueen edustajana työryhmän kokouksissa. Seuraavaan kokoukseen
mukaan myös Tiina tai mikäli Tiina ei pääse niin joku muu hallituksesta.
- Tiina vastaa Ookkonää hevostellu -tapahtumaan tulevasta taitoradasta, Oona avustaa.

Superviikonloppu ja Kultaisen Kavion Gaala 2020
- Liitetään Gaalan samalla myös SRL 100-vuotisjuhlien huomioiminen.
- Potentiaalisena järjestämispaikkana ainakin gaalalle Äimäraution uusi ravikatsomo.
- Alustava päivämäärä 22.2.2020.
- Koulutuspäivän tila voisi olla esim. De Gamlas Hem, Maikkulan Kartano, tms.

Seura- ja tallipalvelut
- Edellinen SETAP-kokous pidettiin huhtikuussa Tampereen Hevoset-messuilla. Ulla oli alueen
edustajana mukana. Kokouksen pääpaino oli alueiden kuulumisien vaihtamisessa ja
järjestettyjen tapahtumien esittelemisessä.
Johtoryhmän kokousuutiset
Satu kertoi johtoryhmän kuulumisia, mm. SRL:n uudesta viestintään liittyvästä
vuosikellonomaisesta aloitteesta, joka tiivistyy tunnisteiden #SRLseuratoiminta #srlyhdessä
#SRL100 #paikkakunta käyttöön viestinnässä. Konseptin on kehittänyt seura- ja
tallipalveluiden johtoryhmä, joka myös koordinoi toiminnan jalkauttamista.
APU:n kokousuutiset
Edellisen kokouksen muistio ei ole vielä tullut, Satu tallentaa sen alueen Driveen heti kun saa
tiedot.
Tukihakemukset
Tällä hetkellä ei sisällä olevia tukihakemuksia.
Syyskokous 2019
- Kokouspaikaksi ehdotettu Äimäraution ravikatsomoa, päivämäärä 2.11.2019.
- Erovuoroiset jäsenet: Ulla, Mari, Petra, Merja, Hanna ja Satu, varajäsenistä Ossi ja Hinni

Tapahtumat
- Ehdotettu raviväelle Pohjois-Suomen yhteisten hevospikkujoulujen järjestämistä. Tiina
ilmoittaa kunhan saa vastauksen Äimärautiolta.
- Satu ehdotti seuraseminaarin järjestämistä syys-lokakuussa. Kiinnostavaa ohjelmaa
seurojen vastaaville ja muille seuratoiminnasta kiinnostuneille. Kutsutaan SRL:n toimistolta
Marja Teljamo mukaan tapaamaan alueen seuroja ja ihmisiä. Ehdotetaan ajankohdaksi
lauantai 28.9. tai varalla 12.10.
- Nuorisotapaaminen: yhdistetään Lounais-Suomen nuorisoryhmän vierailuseuraseminaarin
yhteyteen.
- SRL:n 100-vuotisjuhla: Huomioidaan juhlavuosi Kultaisen Kavion Gaalassa ja järjestetään
myös jokin juhlavuoteen liittyvä tapahtuma vuonna 2020.
Kilpailutoiminta
- Esteratsastus:
o
o
o

Henkilökohtaista mestaruutta ei mikään seura hakenut, joten päätettiin, että RanRat
järjestää kilpailun 8.9. Kalajoella.
Hallimestaruuden pidettiin 30.3. Ruukissa, järjestäjinä ORK ja Ruukin
maaseutuopisto
Joukkuemestaruudet ratsastetaan 13.7. Haapavedellä, järjestäjänä
PRT.

-Kouluratsastus:
o
o
o

Joukkuemestaruus 7.-8.9.2019 MeLaRa Tornio
Hallimestaruus ratsastettiin 13.4. Torniossa, järjestäjänä MeLaRa
Henkilökohtaiset mestaruudet 15.9. KRS, Kajaani

- Ratsastuskouluoppilaiden mestaruus:
o
o

Ylirannan ratsutilalla 26.5.2019, järjestäjänä IIHA.
Toimihenkilötilanne: Koulutuomarina Mari Päivärinta, estepuolen pj-tuomari Laura
Sorri, ratamestarina Hanna Niskasaari, stewardina Petra Kopsala. Paikalla
hallituksesta myös Ossi ja Ulla.

-Talent Cup: Alueella ei tänä vuonna ole Talent Cupin karsintoja. Asiasta kiinnostuneet
ohjataan osallistumaan karsintoihin esim. Kuopiossa.

Kalusto
- Ruukkiin on laitettu viestiä estekalustosta, ovat kiinnostuneita kaluston ostamisesta.
Odotetaan lopullista vastausta. Satu toimii yhteyshenkilönä.
- Ruusukkeet ja mitalit: Ulla tilaa ruusukkeita ja mitaleita. Mitalit alueen omalla logolla
Pocalilta.

Aluevalmennus
- Kaikki valmentaja-sopimukset on katkolla tämän kauden jälkeen. Alueen toive on, että
mielipidettämme kuunnellaan kun uusia valmentajia valitaan. Valmentajia tulee jatkossa
olemaan valtakunnallisesti vähemmän.
-Esteratsastus: Yksi valmennuskerta jouduttu perumaan, muuten valmennukset pyörineet
hyvin.
-Kouluratsastus: Syksyllä valmennuskauden vaihtuessa pitää valita uusi valmennusvastaava.
-Kenttäratsastus: toukokuun treenikerta on jouduttu perumaan. Viimeinen kenttävalmennus
sovittu heinäkuun loppuun.

Opintomatka
Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää opintomatka johonkin isompaan hevostapahtumaa.
Matkan kohteeksi ehdotettiin mm. Tallinna Horse Show 4.-6.10. ja Stockholm Horse Show
28.11.-1.12. Esitetyistä vaihtoehdoista päädyttiin Tukholmaan.
- Sitova ilmoittautumiset heti kunhan hinta ja omavastuu on selvitetty. Mikäli ilmoittaa
lähtevänsä ja peruu lentojen ostamisen jälkeen, lennot joutuu korvaamaan itse. Ossi tutkii
majoitusvaihtoehtoja.

Toimintakertomus 2019
-Pohja on jo valmiina Drive:ssa, joten sitä voi täydentää sitä mukaa, kun tapahtumia on.

Muut asiat
- ”Susirajacup”: Tehtyjen selvitysten perusteella projektin suunnittelu laitetaan tauolle ja
mahdollinen toteutus siirtyy tulevaisuuteen.

