Aluejaoston kokous 6/2019
Aika: 5.10.2019 klo 17:00
Paikka: Scandic City, Oulu
Läsnä:
Satu Myllykangas
Merja Koistinen
Tiina Heikkilä
Anita Valkama
Hanna Niskasaari
Kokoukseen liittyivät noin klo 19 Anna Wessman (SRL) ja Milla Kuisma (Nuoret Päättäjät)
Poissa:
Oona Tuomaala
Ulla Alanko
Mari Päivärinta
Hinni Koskenniemi
Petra Kopsala
Ossi Moilanen
Susanne Orelma-Törmänen

Aluehallitus on kokouksessaan käsitellyt seuraavia asioita:

Seuraava kokous
Alueen syyskokous lauantaina 16.11.2019, klo 16.30, Scandic Oulu

Toimintasuunnitelma 2020
Käytiin läpi syyskokoukselle esitettävä toimintasuunnitelma. Todettiin, että syyskokoukselle
esitetään tarkempi toimintasuunnitelma, mitä liiton isoon materiaaliin vaaditaan. Käydään
toimintasuunnitelma 2020 vielä sähköisesti läpi ennen alueen syyskokousta.
Talousarvio 2020
Käytiin läpi syyskokoukselle esitettävä talousarvio. Keskusteltiin talousarviosta ja päätettiin
tarkentaa sitä vielä ennen syyskokousta, mikäli SRL100 –toimintoihin saadaan lisärahoitusta.
Koulutukset
- 22.2.2020 pidettävät koulutukset:
o

Lisenssikoulutus (Estetuomarit, stewardit ja ratamestarit)

o
o
o

Seuratoimintapäivä, PoPLi:n koulutus ja jotain muuta
Yrittäjien iltapäivä, markkinoidaan Kauppakeskuspäivää. Laaditaan (Anita) kirje
yrittäjille.
EquipeApp ja Kipa2 koulutusta

- Markkinoidaan Seinäjoen ratamestarikoulutusta meidän alueella heti kun ajankohta
selviää.
- Keväälle järjestetään estetuomarikurssi, Satu kyselee kouluttajaa ja sitä myöten sitten
ajankohtaa.
-Helmikuulle kokeillaan heppakerhon ohjaajien koulutusta Ylivieskaan, ajankohta on 1.2.
lauantai. Tiina kysyy kouluttajaa ja Satu hoitaa käytännön järjestelyt.

Talous
- SETAP-tukien kanssa jatketaan vanhaan malliin, eli näkyvät alueen kirjanpidossa niin tuloina
kuin menoina. Eivät siis mene liiton kautta suoraan maksuun, niin kuin on ollut puhetta.
- Jatkossa kaikki matkalaskut (ja muut laskut!) tehdään Netvisoriin turvalinkin kautta. Linkki
on voimassa kuukauden, jona aikana lasku on sinne tehtävä. Maksajan ei tarvitse lähettää
uutta linkkiä, mikäli lasku on tekemättä. Tämä on tärkeää budjetin seurannan kannalta.
Ookkonää hevostellu 2019
- Tapahtuma järjestettiin 7.9.2019 ja se oli onnistunut. Alue on mukana myös ensi vuonna,
mikäli tapahtuma pidetään. Silloin kärkenä on SRL100-juhlavuosi.
Superviikonloppu ja Kultaisen Kavion Gaala 2020
- Alustava päivämäärä 22.2.2020.
- Tarjoukset on pyydetty seuraavista paikoista: Hilikku, Lasaretti, Scandic City, Sokos Hotel
Arina, Äimärautio. Takaraja tarjouksen jättämiselle on 15.10.2019

Seura- ja tallipalvelut
- Todettiin, että edellisessä kokouksessa päätetyt 1.11. pidettävät yrittäjien lounastreffit
eivät tule toteutumaan.
- Saapuneet tukihakemukset:
o

Ratsastajan lajitaidot (Myllyn Ratsukot). Käsitellään hakemus seuraavassa
kokouksessa.

Johtoryhmän, SETAP:in ja APU:n kokousuutiset
- Työryhmien kokousten pöytäkirjat julkaistaan Ratsastajainliiton nettisivuille osoitteessa:
https://www.ratsastus.fi/materiaalit/asiakirjat/

Syyskokous 2019
- Kokous pidetään 16.11.2019, Scandic Oulussa, klo 16.30.
- Erovuoroiset jäsenet: Ulla, Mari, Petra, Merja, Hanna ja Satu, varajäsenistä Ossi ja Hinni.
- Puheenjohtaja-ehdokkaaksi asettuu Olli Niskasaari.
Tapahtumat
- 6.10.2019 pidettäväksi suunniteltu Seuraseminaari jouduttiin perumaan vähäisten
ilmoittautumisten vuoksi. Sen sijaan alue piti ständiä OR:n kisoissa.
- Satu Myllykangas ehdotti SRL:n toimistolle, että liiton kevätkokous järjestettäisiin Oulussa
keväällä 2020. Odotellaan päätös ja mikäli kokous saadaan Ouluun, harkitaan vakavasti,
siirretäänkö Kultaisen Kavion Gaala pidettäväksi kevätkokousviikonloppuna.
- Järjestetään toukokuussa ”Kauppakeskuspäivä” yhdessä alueen yrittäjien kanssa osana
SRL100 –juhlavuotta. Ensimmäinen tapaaminen yrittäjien kanssa helmikuussa. Lisäksi liiton
suunnasta on suunniteltu ratsuviestiä, kouluvierailuja, jne. Tulevaisuusfoorumi pidetään
Etelä-Suomessa 15.2.2020 ja Ratsastajainliiton syyskokouksen 2020 yhteydessä on iltajuhla
jossakin päin Helsinkiä.
- Lisäksi ollaan alueena mukana Kainuu Hirnuu- tapahtumassa. Satu on yhteydessä Kajaaniin,
joko heillä on ajankohta tiedossa.
Kilpailutoiminta
- Esteratsastus: Kaikki mestaruudet on ratsastettu ja voittajat merkitty Driven taulukkoon
- Kouluratsastus:
o
o

o

o
o

Kaikki mestaruudet on ratsastettu ja voittajat merkitty Driven taulukkoon
Alueiden välisten joukkuemestaruuksien valintakriteerit löytyivät ja ne on lisätty
samaan dokumenttiin estekriteerien kanssa. Kriteerit ovat samat kuin aiempina
vuosina: menestys P-SM -kisoissa, Pohjois-Suomen ranking sekä kilpailumenestys
kuluneella kaudella.
Alueen koulujoukkueeseen valitaan poniratsukoista Janika Jyrkkä - Wig-Wam Bam ja
Aada Hirsivaara - Raigi, varalla Adalina Hälinen Kolipri ja Lina-Mina Pekkala - Black
Jack. Lapsiratsastajista joukkueessa Elina Kemppainen -Luce del Fuoco ja junioreista
Noora Pajari - Polar Blitz, vararatsukkona edellisille Senni Tolonen – Royal Dandy.
Aluevalmentaja Arto-Pekka Heino ehdotti joukkueeseen myös Tuisku Lambergia,
mutta Tuisku ei osallistunut P-SM -kisoihin, joten ei täytä yhtä valintakriteereistä.
Aluehallitus keskusteli asiasta ja totesi, että Lambergin muut kilpailunäytöt ovat
kuitenkin niin kiistattomat, että tässä tapauksessa Lamberg päätettiin valita
joukkueeseen.
Mari on ilmoittanut joukkueeseen valituille.
Joukkueenjohtajaksi ei vielä ole tiedossa.

Kenttäratsastus:
o
o

Henkilökohtainen aluemestaruus ratsastettu 31.8.-1.9.2019 Oulussa
Aluejoukkuemestaruus Keuruu 10.-11.8.2019. Joukkue toi hienosti kultamitalin
kotiin! Joukkueessa ratsastivat Tarja Autio, Jemina Lastumäki, Tuisku Lamberg ja
Niina Hotakainen

-Ratsastuskouluoppilaiden mestaruus 2020: Oulu-Riders on alustavasti tiedustellut kisan
järjestämisestä. Ajatuksena tehdä kisa yhdessä Kuivasjärven ratsastuskoulujen kanssa.
- Päivitetään kaikkien lajien joukkuemestaruuksien valintakriteerit. Satu koostaa kriteerit
yhdessä lajivastaavien kanssa.
- Liitto on tarjonnut alueelle mestaruusloimia 60€/kpl. Todettiin, että kulu olisi noin 1500
eurosta eteenpäin, joten tällä kertaa kieltäydytään tarjouksesta. Keskusteliin vuosittaisista
palkintokuluista, jotka ilman loimiakin ovat jo noin 3000 euroa / vuosi. Todettiin palkintoihin
laitettavan rahallisen panoksen olevan tällä hetkellä riittävä.

Kalusto
- Jukka Koivisto on vahvistanut, että alue saa myydä estekalustokontin parhaaksi
katsomallaan tavalla. Myynti-ilmoitusta varten tarvitaan tarkka kalustoluettelo ja suuntaa
antava minimihintapyyntö. Satu ja Tiina hoitavat asiaa eteenpäin.

Aluevalmennus
- Esteratsastus:
o
o

Valmentajana Pinja Immonen
Katsastus 12.-13.10.2019, seuraavat valmennukset 16.-17.11.2019 ja 14.-15.12.2019

- Kouluratsastus:
o
o

Valmentajana Arto-Pekka Heino
Katsastus: 26.10., seuraavat valmennukset 23.-24.11. ja 28.-29.12.2019

- Kenttäratsastus:
o
o

Valmentajana Kristiina Purdy
Katsastus on ollut 21.-22.9.2019, johon on osallistunut 16 ratsukkoa. Muita

valmennuspäiviä ei ole sovittu.

Opintomatka
- Peruutusten vuoksi lopullinen lähtijämäärä on neljä: Merja, Mari, Tiina ja Ulla.

SRL:n syyskokousviikonloppu
- Liiton syyskokous pidetään Helsingissä 24.11.2019
-Viikonlopun tapahtumiin osallistuu Satu ja tuleva puheenjohtaja. Kulut eivät tule alueelle.

Aluepäivät 2020
- Aluepäivät pidetään 23.-25.1.2020, Kirkkonummella, Majvikissa, www.majvik.fi
- Ohjelma alkaa perjantaina klo 18, tästä johtuen matkat joudutaan tekemään lentämällä,
jotta ollaa ajoissa perillä.

Nuorisotoiminta
- Juteltiin Annan ja Millan kanssa nuorisotiimeistä, niiden kokoamisesta sekä käytännön
asioista.
- Päätettiin laittaa Pohjois-Suomen Nuoristiimin haku auki sillä viikolla, kun vuoden
viimeinen Hippos ilmestyy. Hippoksessa on juttu nuorisotiimeistä, joka antaa kenties potkua
hakeutua mukaan.
-Ikähaitari: 18-25v.
-Kustannetaan nuorisoryhmä Tampereen Hevosmessuille, alue maksaa matkat ja
majoitukset (1 yö). Hallituksen nuorisovastaavat mukaan.

Muut asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.

