
 

SRL Pohjois-Suomi 
Aluejaoston kokous                                                          

1.10.2022 klo 17:00 

 
Aluehallitus käsitteli kokouksessa seuraavia asioita. 

 

  

Talous    

Saatu alueiden perustuki 3000 euroa. Seura- ja harraste tukia maksettu seuroille tänä 
vuonna 200 euroa (15.6.2022 mennessä). 

Kilpailulupia tilitetty 5 640,00 euroa 1.1.-31.7.2022 

Palkintoja ostettu tälle vuodelle 1363 eurolla 

Tällä hetkellä tulos näyttää 3 961,61 euroa. 
  
Nettisivut, Some-kanavat ja tiedotus  
Toteutetaan avoin Facebook-sivu, mihin jäsentallit ja jäsenseurat. 
Seuraavan jäsenkirjeen lähettäminen lokakuussa.  

Seura- ja harrasteasiat 
  
Koulutukset ja tapahtumat 
- Pyydetty KIPA- ja Equipe -koulutusta. Pyritään järjestämään vielä kuluvan vuoden puolella, 
jos löytyy sopiva aika. 
- Vuoden 2023 koulutukset:  

o Nuortenhevosten suorituskykytuomari -koulutus.  
Pyritään järjestämään kevät-talvella yhteistyössä Itiksen ja Pohjanmaan kanssa, 
paikkana Lupis. 

o Hevos- ja ponikerhon ohjaaja I -koulutus. Koulutusta toivottu. Materiaalit ja koulutus 
uudistettu, ennakkotehtävät SRL:n koulutusalustalla. 

o Koulutuomareiden lisenssikoulutus IV ja IVK. Pohjois-Suomen vuoro järjestää vuonna 
2023. 

o Yleinen kilpailulupakoulutus 

 
Alueen Syyskokous 2022 
Syyskokous järjestetään 11.11.2022 klo 17.30 Äimäraution raviradan tiloissa.  
 
Alueen syyskokouksen materiaalit 
Toimintasuunnitelma ja talousarvio on tehty syyskokousta varten. 

 
Tukihakemukset 
- KRS: Säpinäpäivän raportti uupuu. 
- MeLaRa: Ei voida myöntää johtuen tilaisuuden hinnottelusta. 



 

- OR: Junnupäivä, myönnetään. 
- Ratsastajaravit: Haetaan 
- Ookkonää Hevostellu: Haetaan 
 

 
Liittovalmennus 
Anne-Mari Engman ollut mukana liittovalmennuksen työryhmässä. Tammikuun alusta 2023 
liittovalmennus siirtymässä alueiden järjestettäväksi. Alueen valmennusvastaavalle yksi 
ratsastajapaikka valmennukseen palkkioksi koordinointityöstä. Jokainen alue saa työstää 
oman valmennuskokonaisuuden suunnitelman (paikat, maksut, kuivaleirit, nettiluennot, 
jne.), mikä pitää toimittaa hyväksyttäväksi Anne Sara-aholle. Lisäksi alueet saavat itse 
päättää aluevalmentajat sillä reunaehdolla, että kyseessä on lisenssivalmentaja. 
 
- Kouluratsastus: Haku ja ilmoittautuminen päättynyt. Hakeneita 22. Katsastus 8.-9.10.2022, 
missä mukana 13 ratsukkoa.  
- Esteratsastus: Katsastukseen hakenut 17 ratsukkoa. Katsastukset pidetään 15.-16.10.2022. 
 
Kilpailutoiminta   

- Aluekisat kaudelle 2023 haettava Kipan kalenteriin 31.12.2022 mennessä 
- Alueiden väliset mestaruuskilpailut: 

• Kouluratsastusjoukkue valittu 

 
 

Mestaruussäännöt  
Kaikki säännöt käytävä talven aikana läpi seuraavaa vuotta varten. 
 
Kalusto 
Päätettiin alkaa selvittämään pienemmän näytön (yksirivinen) hankkimista Atuun. 
Kalustoluettelo vaatii tarkentamista. Etsitään kontille uusi säilytspaikka. 
 
Aluepäivät 2023 

- Vuorossa Keski-Suomi, paikkana Laukaan Kuusaa, Varjolan tila. 
Asia tässä vaiheessa tiedoksi. 
 
Hevosihmisten tyky- ja hyvinvointi-ilta Äimärautiolla 11.11.2022 
- Järjestäjinä Pohjolan Hevosystävät, Pohjanmaan Hevosjalostusliitto, Ohly ja SRL Pohjois-
Suomi.  

 

Kultaisen Kavion Gaala  
Järjestetään helmikuussa 25.2.2022. Mietitään paikkoja pyydetään tarjoukset. Pidetään 
pelkkä gaala, korkeintaan yleisöluento-tyyppinen ratkaisu päivälle. Palkittavien lista on 
valmistelussa. 



 

 
Muut asiat 
- SRL:n syyskokous Helsingissä 27.11.2022 

o Agendalla mm. jäsenmaksun nosto 1-2 euroa. 

- P-S:n alueen talliyrittäjien “Pohjoisen Pöhinät” -tapaaminen oli syyskuussa Teamsin 
välityksellä. Kyseessä SRL:n (Minkki Peltonen) vetämä toiminta. 

- Terveiset Ookko nää hevostellu -tapahtumasta. Tapahtuma oli onnistunut ja yleisöä 
järjestäjän mukaan enemmän kuin edellisenä vuotena.  

- Pohjoisen Nuorisotiimi: Aletraan elvyttämään toimintaa, jotta saadaan uusi ryhmä 
toimintaan. 

- SRL ja Hippos järjestämässä Turpatuntuma-projektia vastaavaa toimintaa.  

  
 

 

 


