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8.8.2020
SRL Matkaratsastuskomitean kokous
Aika

8.8.2020 klo 13.00

Paikka

Kärppälä

Läsnä:
Miia Kouvalainen 4/4, sekä 9.1.2020
Tanja Turunen 3/4
Kirsi Oittinen 4/4, sekä 9.1.2020

Tiedotus
Valmennus, alue- ja seurayhteys
Kilpailutoiminta

Etäyhteydellä:
Sari Lahtinen 4/4, sekä 9.1.2020
Laura Jussilainen 4/4, sekä 9.1.2020

Koulutus
Talous

Poissa:
Kai Torp 3/4, sekä 9.1.2020
Olli-Pekka Salopää 3/4, sekä 9.1.2020
Osmo Metsälä 0/4, sekä 9.1.2020

Jäsen
Komitean pj, talous
SRL hallituksen edustaja

Esityslista
1

Kokouksen avaus
- Kokous avattu 13:07

2

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajana toimii
Tanja.

3

Kokouksen sihteerin valinta
- Kirsi toimii kokouksen sihteerinä
- Muistio ja pöytäkirja 2 vko kuluessa kokouksesta julki
- Tiedote:
o Kiireelliset asiat välittömästi tuotava julki
o Julkaisu tiedote 2 vko aikana kokouksesta

4

Työjärjestyksen hyväksyminen
- Hyväksytty

5

SRL:n tiedote, Koronavirustilanne: SRL suositukset
-
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6

Matkaratsastuskomitean tehtävät ja työvuosi
- Ohje-muistio on drivessa. Em. tehtävät on käsitellään ao. kohdissa

7

Edellisen kokouksen keskeneräiset asiat
- Komitean tietopankkiin ladataan kilpailunjärjestäjille ohjeet kilpailujen
toteuttamiseksi. Todettiin viime seminaarissa koottu työryhmä tarpeettomaksi. Ohje
kilpailunjärjestäjille löytyy jo. Ohje päivitetään komitean toimesta vuoden loppuun
mennessä (mm. tasojen nimet muutetaan oikeiksi.)
- Sekä:
o Hevostarkastusohje
o Tarkastuskortti
-

8

Komitean jäsenten vastuualueet
8.1

Talous (huolehtii budjetin ajan tasalla olosta)
8.1.1

8.2

Budjetti 2020
- Anottu ja myönnetty liitolta SM-kilpailulle 750 euroa
lisärahoitusta eläinlääkärikuluihin laskua vastaan.
- Anottu ja myönnetty liitolta n 500€ Tracker-laiteympäristön 4Gyhteydellä varustettuun tablet-käyttölaitehankintaan. Laite
hankitaan sovitulta yhteistyökumppanilta, Forssan Ase ja
Retkeily valmiiksi parametroituna ja käyttöönotettuna.
- Budjettiin ei muita muutoksia 6.8.2020 (3 650€)

Kilpailutoiminnan kehittäminen
8.2.1

Kilpailut ja kilpaileminen
- SM-kilpailuiden toimihenkilöt on komitea hyväksynyt fbkokouksessa 8.6.2020:
o TPJ: Nina Mickelsson
o Stewardi Heidi Laurinen
o Tuomari Jenni Flinck
o Kilpailunjohtaja Sara Töppärä
o ELL Johanna Bäckström
o ELL Niina Lindström-Kippola
- SRL Jutta Koivulalle lähetetty avoin kutsu liittoon
-

-

Cancellation of FEI Endurance Young Horse & Youth
Championships 2020
2021 MM kisojen ajankohdasta on pyydetty Suomen kantaa.
Asiaa käsittely on liitossa meneillään.
Jutta konsultoi tarvittaessa asiantuntijoita.
Ensi vuoden kisakalenterin suunnittelutyökalun pohja on
kansiossa seuroille jaettu_2020.
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2021 arvokisahaku 17.8.2021. Vapaamuotoinen hakemus
lähetetään sähköpostilla 17.8.2020
mennessä minttu.kuusisto@ratsastus.fi.
https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/arvokilpailut-2021-hakuaikaa31.5-asti/
o Muiden kansallisten kilpailujen haku aukeaa 1.7.2020 ja
päättyy 30.9.2020. Nämä kilpailut merkitään suoraan
KIPAan.
o Aluetason kilpailuita haetaan alueiden julkaisemien
päivämäärien mukaan. Nämä haut toteutetaan
lähtökohtaisesti Kipa-järjestelmässä erillisen
ohjeistuksen mukaisesti.
Seuraaville komiteoille tavoitteeksi seuraavan vuoden SMkilpailujen julkaisu kuluvan vuoden kisoissa
TaiRat haluaa järjestää seura- ja aluetason kilpailut 6.9.
Komitea puoltaa kilpailujen järjestämistä.

8.2.2

Säännöt
- Sääntömuutokset 2020
- Sääntömuutos ehdotukset 2021, linkki ja komitean säpo
tiedotteeseen
- FEI:ltä tuli muistutus näistä valmentajista, jotka on merkitty
FEI:n rekisteriin. Tämä siis astuu voimaan 1.7.2020. Art. 828.3:
Any change in the Trainer of the Horse must be notified to the
FEI without delay. If the registered Trainer of a Horse changes,
the Horse may not participate in any Competition for a period
of 30 days, starting from the date of notification of the change
to the FEI.

8.2.3

Sääntövaliokunta

8.2.4

HUJO
- MJ-valmennus mukaan kouluttamaan aluevalmentajia. HUJO
tiedotaa komiteaa.
- Budjettia tultanee leikkaamaan ainakin 2020 osalta
- Mahdollisiin arvokisoihin osallistutaan omilla varoilla ( liiton
valintakriteerien mukaisesti)

8.2.5

KUJO
-

Koulutus ja tapahtumat
- Tuomarikoulutus, tuomari- ja stewardi lisenssien päivitys on Heidi
Laurisen kanssa sovittu pidettäväksi 13.2.2021
-
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8.4

Valmennus
- SRL:n avaa valmennusrenkaisiin haut 1.8.2020 ja hakuaika tulisi
näillä lajeilla olemaan 1.-23.8.2020. Hakulomake on auki
- Etävalmennusryhmä pyöri korona-aikana suhteellisen aktiivisesti.
Pyritään pitämään jatkossakin ryhmää aktiivisena etenkin nyt
talven tulevina treenikuukausina, kun kilpailuja ei ole.

8.5

Seura- ja alueyhteyshenkilö
- 2021 SM-kilpailun järjestäjä
- Kokousta edeltäneessä seuratapaamisessa päätettiin järjestää
TaiRatin ja RieRatin yhteistyöllä 2021 SM kilpailut FEI- kilpailuna.
Kilpailu järjestetään 13-14.8.2021 myöhemmin ilmoitettavassa
kisakeskuksessa. Kilpailumatkana on FEI CEI 1*/ 100 km.
Komitea hyväksyy kilpailumatkan. Myös muista seuroista on
ilmaistu halukkuutta lähteä talkoisiin mukaan.
- Seurojen on päivittävät kilpailukalenteri peruuntumisien ja uusien
kilpailupäivien osalta. Seurat kommunikoivat keskenään.
Seuroille muistutus päivittää kilpailut Kipaan ajantasalle. Tanja
muistuttaa.
- Seuratapaaminen 2020
o Seura- ja tuomaritapaaminen 8.8 2020 terveiset
komitealle ja/tai eteenpäin kehitettäväksi
- ks. SM kisoja koskeva kohta yllä. Kilpailukalenteri hahmottui
myös hyvin ensi vuodelle, näillä näkymin tulossa on hyvät
mahdollisuudet kvaalautua SM-/ FEI kilpailua varten.
- Kaikki seurat aikovat myös järjestää seuravalmennuksia ensi
vuodelle. Pyritään saamaan kaikki lajin valmennukset pyörimään
jonkun seuran kautta, jotta ne saadaan näkyviksi liittoon.

9

Muut asiat

9.1

SRL100, hevosmessut, tapahtumat
- 26.5.2020 Tampereen hevosmessuja ei 2020 järjestetä

10 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen
- Seuraava kokous syyskuun alussa, päätetään facessa niin saadaan
mahdollisimman monelle sopiva päivä.
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11 Kokouksen päättäminen
- Kokous päätettiin kello 14:15
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