Aluejaoston kokous 5/2019
Aika: 6.8.2019 klo 19:00
Etäkokous (Google Hangouts)
Läsnä:
Satu Myllykangas
Petra Kopsala
Ossi Moilanen
Merja Koistinen
Ulla Alanko
Mari Päivärinta
Tiina Heikkilä
Anita Valkama
Susanne Orelma-Törmänen
Poissa:
Oona Tuomaala

Aluehallitus on kokouksessaan käsitellyt seuraavia asioita:

Seuraava kokous
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi viikolla 37 etäyhteydellä Google Hangoutsin kautta.
Seuraava face-to-face kokous 5.10. Tarkempi aika ja paikka 5.10. kokoukselle sovitaan
myöhemmin.
Koulutukset
- Alkuvuoden 2020 koulutukset (lisenssikoulutukset, yms.) on oltava sovittuna 6.12.2019
mennessä. Koulutukset tulee olla mietittynä seuraavaan aluehallituksen kokoukseen
mennessä (5.10.).
- Kainuussa on tarve heppakerhon-ohjaajien koulutukselle. Tiina toimii yhteyshenkilönä.
Koulutuksen järjestää joko joku Kainuun seuroista tai alue, Tiina sopii tarkemmin. Mikäli
järjestäjänä on seura, tulee tukihakemus toimittaa normaalin käytännön mukaisesti.

Talous
- Todettiin, että SETAP-tuet vuodelta 2018 on viimein maksettu. Haetusta summasta on
liiton toimiston päätöksellä vähennetty aiempia väärinkirjattuja alueen menoja, Tiinalle on
toimitettu tästä selvitys.

Alueen puheenjohtaja 2020-2021
Todetiin, että Satu Myllykankaan puheenjohtajakaudet tulevat täyteen tämä vuoden jälkeen.
Keskusteltiin mahdollisista tulevista puheenjohtajaehdokkaista.
Ookkonää hevostellu 2019
- Tapahtuma järjestetään 7.9.2019 klo 10-13 Äimärautiolla. Paikalla jaoston puolesta Merja,
Tiina, Anita, Ossi, Hanna ja Ulla. Edellä mainituista Anita ja Ulla pääasiallisessa vastuussa
alueen ständistä
- Hevostaitoradasta vastaa Tiina, muut paikallaolevat avustaa. Hevostaitoradan
suorittaneiden kesken arvonta.
- Satu on tilannut erilaista esitemateriaalia liitosta.
-Yritetään lisäksi saada jonkun seuran junnuja avustamaan taitoradalla, palkkiona lippikset
(tummansininen, SRL:n logolla, hinta noin 7,5€/kpl, tilattu 20 kpl)

Superviikonloppu ja Kultaisen Kavion Gaala 2020
- Alustava päivämäärä 22.2.2020.
- Liitetään Gaalan samalla myös SRL 100-vuotisjuhlien huomioiminen.
- Satu pyytää tarjoukset samoista paikoista kuin viime ja vuonna ja lisäksi myös Äimäraution
ravikatsomosta.

Seura- ja tallipalvelut
- Päätettiin järjestää 1.11.2019 talliyrittäjien ”lounastreffit”. Pyydetään paikalle Marja
Teljamo SRL:sta.
- Saapuneet tukihakemukset:
o
o

Suomen Matkaratsastusseura / Matkaratsasuksen jatkokurssi 27.7.2019.
Myönnetään tuki 200 euroa.
Ankkurilahden Ratsastajat / Hevoskerhon ohjaajakurssi 24.8.2019. Myönnetään tuki
400€.

- SETAP:n seuraava kokous 12.8. etäyhteydellä, Ulla osallistuu

Johtoryhmän kokousuutisia
Ei käsiteltäviä asioita.

Syyskokous 2019
- Kokouspaikaksi ehdotettu Äimäraution ravikatsomoa, päivämäärä 2.11.2019. Satu kysyy,

onko tila käytettävissä.
- Erovuoroiset: Ulla, Mari, Petra, Merja, Hanna ja Satu, varajäsenistä Ossi ja Hinni

Tapahtumat
- Todetiin, että hevosväen yhteisiä pikkujouluja ei saada järjestettyä tälle vuodelle, koska
yhteistä ajankohtaa ei ole löytynyt. Pidetään asia muistissa tulevaisuutta varten.
-Seuraavat ratsastajaravit järjetetään vuodelle 2020, ehkä hieman myöhempään
ajankohtaan kuin tänä vuonna (toukokuun alku).
-Seuraseminaari ja nuorisoryhmän vierailu toteutumassa mahdollisesti 4.-6.10. odotetaan
vastausta nuorisoryhmältä.
- SRL:n 100-vuotisjuhla: huomioidaan gaalassa ja järjestetään myös jokin juhlavuoteen
liittyvä tapahtuma vuonna 2020. Ideoita saa ja pitää alkaa kehittämään.

Kilpailutoiminta
-Kouluratsastus:
o
o
o
o

Joukkuemestaruus 7.9.2019 MeLaRa Tornio: Vahvistettiin luokat Helppo B FEI Lasten
esiohjelma B 2015 ja Helppo A:4 2009
Vuoden 2018 sääntöihin ei muutoksia
Henkilökohtaiset mestaruudet 15.9. KRS, Kajaani
Todettiin, että kouluratsastuksen alueidenvälisten joukkuemestaruuksien
valintakriteerit ovat kadonneet netistä ja Drivesta. Kriteerit pitää kirjoittaa uusiksi ja
hyväksyä uudelleen aluehallituksen kokouksessa.

- Kenttäratsastus:
o
o

Henkilökohtainen aluemestaruus 31.8.-1.9.2019 Oulussa
Joukkue nimetty aluejoukkuemestaruuksiin Keuruulle 10.-11.8.2019

Kalusto
- Estekontista on lähtenyt viesti Jukka Koivistolle, odotetaan vastausta. Kalusto pitää kuvata
Rovaniemen elokuun kisoissa, jotta saadaan kokonaiskuva, mitä siihen oikeasti kuuluu.
Merja tiedustelee Äimäraution raviradan varikolta mahdollista sijoituspaikkaa estekontille.

Aluevalmennus
- Valmentajavalinnat on tehty ja Pohjois-Suomen valmentajat ovat seuraavat:

o
o
o

Esteratsastus: Pinja Immonen
Kouluratsastus: Artsi Heino
Kenttäratsastus: Kristiina Purdy

-Valmennusten hinta nousee seuraavalle kaudelle, josta tuli viesti valmennusvastaajille.
Hintakorotukset ovat aiheuttaneet keskustelua ratsastajien keskuudessa.
- Valmennuksiin haku päättyy 18.8.2019, jaetaan ilmoitusta alueen Facebook-sivuilla.
- Todettiin, että Pohjois-Suomen alueelta on jätetty vain yksi valmennuspaikka-hakemus
(Miia Roininen).

Opintomatka
- Kohteena Stockholm Horse Show 28.11.-1.12.
- Omavastuu on 100 euroa. Alueen puolesta varataan lennot ja hotelli, jokainen varaa ja
maksaa itse liput näytöksiin. Liikkuminen/syöminen Tukholmassa myös omakustanteista.
- Lähdössä Satu, Merja, Ossi, Hanna, Mari, Tiina, Ulla ja Suski

SRL:n syyskokous 2019
- Päätettiin, että tänä vuonna viikonlopun tapahtumiin osallistuu Satu ja tuleva
puheenjohtaja.

Muut asiat
- Kainuussa tulossa Kainuu Hirnuu –tapahtuma. Tarkistetaan ajankohta ja pyritään saamaan
aluehallituksesta osallistujat ja ständi paikalle.

