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19.11.2020
SRL Matkaratsastuskomitean kokous
Aika
TO 19.11.2020 klo 17.00
Paikka

Teams

Läsnä:
Laura Jussilainen 7/7, sekä 9.1.2020
Miia Kouvalainen 6/7, sekä 9.1.2020
Kai Torp 6/7, sekä 9.1.2020
Olli-Pekka Salopää 6/7, sekä 9.1.2020
Kirsi Oittinen 7/7, sekä 9.1.2020
Sari Lahtinen 7/7, sekä 9.1.2020
Tanja Turunen 6/7
Osmo Metsälä 0/7, sekä 9.1.2020

Talous
Tiedotus
Jäsen
Komitean pj, talous
Kilpailutoiminta
Koulutus
Valmennus, alue- ja seurayhteys
SRL hallituksen edustaja

Esityslista
1

Kokouksen avaus
- PJ avasi kokouksen 17:03

2

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3

Kokouksen sihteerin valinta
- OP Salopää valittiin sihteeriksi

4

Työjärjestyksen hyväksyminen
- Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys

5

SRL:n tiedoteet
-

-

Koronavirustilanne
o SRL suositukset / Paikallisten viranomaisten ja THL ohjeistuksen mukaisesti
Urheilijoiden apurahojen haku avattu
o Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut urheilijoiden valmennus- ja
harjoitteluapurahojen haun.
o Linkki hakemussivustolle: https://minedu.fi/-/urheilijoiden-valmennus-jaharjoitteluapurahat
Urheilufoorum lauantaina 21.11.klo 10-12. Tapahtumaa voi seurata verkossa
suoranassa lähetyksenä useilla kanavilla.
Urheilufoorumi nähdään la 21.11. klo 10–12 livenä kanavilla:

SRL Matkaratsastuskomitea

-

7/2020

2(5)

o SRL:n Facebook
o SRL YouTube
o Haven Live
Kilpailujärjestäjien palaveri 21.11,2020 klo 13 – 15 (Teams)
Syyskokous 22.11.2020 klo 11 alkaen Scandic Marina Center, osoitteessa
Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Ilmo 16.11.2020 mennessä

6

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

7

Edellisen kokouksen keskeneräiset asiat
- Sääntömuutokset
- Kuluvan kauden palkittavat
- Toimintakertomuksen koonti

8

Komitean jäsenten vastuualueet
8.1

Talous (huolehtii budjetin ajan tasalla olosta)
8.1.1

Budjetti 2020
- Lajin budjettia jäljellä 5.10.2020 (komitean osuus 1 442€ (/3
650€) sekä kv-osuus 1 600€)
-

8.2

FEI eläinlääkärin koulutukseen on mahdollista komitean 2021
budjettivaroista myöntää avustusta
Suomen KV-kilpailut 2021 on huomioitu keväällä laaditussa
komitean budjettiesityksessä

Kilpailutoiminnan kehittäminen
8.2.1

Toimihenkilöt
- Koulutettu 3 uutta tuomaria sekä 3 päivitystä
- Stewardeista on lajin parissa pulaa.
- 13.2.2021 on tuomarien sekä stewardien koulutus sekä
lisenssipäivitykset. Heidi Laurinen toimii kouluttajana

8.2.2

Kilpailut ja kilpaileminen
- 2021 Suomen kv-kilpailut
o Tanja Turunen valittiin komitean yhteyshenkilöksi
suomen 2021 kv-kilpailutapahtumaan.
Toimintasuunnitelma / Suunnittelutilanne
▪ Tavoite: Kalenteriin kotimaiset kv-kisat. Pyritään
jatkossa säännöllisesti Suomessa järjestettäviin
kilpailuihin.
▪ Järjestävät seurat: TaiRat ja RieRat yhdessä
▪ Tapahtumapaikka Kärppälän Ratsutila,
Sastamala
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▪

o

o

o
o

Tavoite nostaa lajin profiilia harrastajien,
näkyvyyden ja pitkäjänteisen harrastustoiminnan
sekä lajin hyvinvoinnin näkökulmista.
Kilpailukeskus
▪ Kilpailukeskus on Kärppälän Ratsutila,
Kärppäläntie 112 38140 Sastamala
- erinomaisten kulkuyhteyksien päässä mm.
Turusta, Tampereelta ja Helsingistä
▪ Puitteet kv-kilpailuiden järjestämiseen ovat
erinomaiset niin reittien, hevosten kuin
ratsastajienkin kannalta.
Turvallisuus
▪ Turvallisuussuunnitelma on laadittu huolellisesti
myös maastossa tapahtuva pelastustoiminta
huomioon ottaen, valmius
mönkijäambulanssiyksiköön.
Toimihenkilöt / kv-toimihenkilökutsut
▪ Toimihenkilövaraukset sekä FEI- että kotimaisten
toimihenkilöiden osalta ovat hyvin aikataulussa.
Budjettivaraukset
▪ Komitea on esittänyt 2021 budjettiin varauksen
kotimaisista kv-kilpailuista.

8.2.3

Säännöt
- Sääntömuutokset 2021 käsitellään kohdassa
Sääntövaliokunta

8.2.4

Sääntövaliokunta
-

-

Sääntökokouksen jatko16.10.2020 koskien KS1 muutoksia
Ratsastajainliiton toimistolla.
o Nina Mickelsson sekä Heidi Laurinen edustaa komiteaa
o Työ jatkui palaverissa 16.10.2020
Sääntömuutosehdotukset
o Sääntömuutoksien keskustelu. Sääntötyöryhmä koostaa
vielä tarkennetun version muutoksista.
o Sääntömuutosehdotukset sääntövaliokunnan
käsittelyyn.
▪ Liiton hallituksen kokous (sääntöjen
vahvistaminen)

8.2.5

HUJO
-

8.2.6

KUJO
-

SRL Matkaratsastuskomitea

4(5)

8.3

Tiedottaminen
-

8.4

Koulutus ja tapahtumat
- Matkaratsastuskomitea täsmensi kevällä jätettyä SRL:n 2021
budjettia FEI:n eläinlääkärikoulutuksen osalta erikseen vielä
29.11 sähköpostilla:
o Komitea anoi liitolta lisäbudjettia mahdollisesti 2021
suoritettavaan ell-koulutukseen mm. kotimaan kvkilpailuita varten.
▪ SRL puoltaa osallistumista ell FEIkoulutukseen komitean budjettivaroista
myönnettävällä koulutuksen avustuksella.
Valmennus
- Virtuaalinen etävalmennusryhmä pyöri korona-aikana edelleen
aktiivisesti. Pyritään pitämään jatkossakin ryhmää aktiivisena
etenkin nyt talven tulevina treenikuukausina, kun kilpailuja ei ole.
- Tällä hetkellä etävalmennuksessa on 144 (10/2020 123 jäsentä)
aktiivista jäsentä. Matkaratsastustreeniryhmän puitteissa on
järjestetty useita etätreenejä tämän vuoden aikana. Keskustelu ja
kommentointi on vilkasta.

8.5

8.6

9

7/2020

Seura- ja alueyhteyshenkilö
o Kilpailukalenteri saadaan valmiiksi marrasjoulukuussa
▪ Kalenterissa on nyt runsaasti tulevan kauden
kilpailuja sekä Suomen omat kv-kilpailut
▪ Suomen kv-kilpailut näkyvät myös FEIkalenterissa

Muut asiat

9.1

Kilometri-ranking
- Komitea toteaa, että SRL:n hallinnoimaan KIPA-järjestelmään
ilmoitetut kilpailujen tulokset ovat virallisesti vahvistetut
tulokset ja näin ollen kilometri-ranking suoritetaan tämän
järjestelmän perusteella.
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10 Seuraava kokous
- Kokous nr:o (8) ja komitean vuosikellokoulutus
- Aika 5.12.2020 klo 14

11 Kokouksen päättäminen
- PJ päätti kokouksen klo 19:00
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