1
SRL Matkaratsastuskomitea

11.2.2020
SRL Matkaratsastuskomitean kokous
Aika

11.2.2020 klo 17.00

Paikka

Teboil Sveitsinhovi, Hyvinkää

Läsnä

Tanja Turunen 1/1
Laura Jussilainen 1/1, sekä 9.1.2020
Miia Kouvalainen 1/1, sekä 9.1.2020
Kai Torp 1/1, sekä 9.1.2020
Olli-Pekka Salopää 1/1, sekä 9.1.2020

Etäyhteydellä:
Kirsi Oittinen 1/1, sekä 9.1.2020 (läsnä kokouksessa)
Sari Lahtinen 1/1, sekä 9.1.2020
Poissa:
Osmo Metsälä 0/1, sekä 9.1.2020
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Kokouksen avaus
- Kai Torp avasi kokouksen
- 2020 kauden ensimmäinen kokous pidettiin vanhalla kokoonpanolla
9.1.2020
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
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Kokouksen sihteerin valinta
- Olli-Pekka Salopää valittiin kokouksen sihteeriksi
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Työjärjestyksen hyväksyminen
- Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin
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Komitean puheenjohtajan valinta
- Komitean 2020 puheenjohtajaksi matkaratsastuskomitea esittää Olli-Pekka
Salopäätä. Tämä tiedoksi SRL hallitukselle.
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Matkaratsastuskomitean tehtävät ja työvuosi
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- Driveen on laadittu ohjeelliseksi matkaratsastuskomitean tehtävät ja
työvuosi-listaus komitean tehtävistä eri kuukausien osalle. Samaan
hakemistoon on tallennettu SRL:n Hyvä hallintotapa ohjeistus. Komitean
jäsenet toimivat luottamushenkilöinä ja edustavat SRL:ää.
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Edellisen kokouksen keskeneräiset asiat
- Toimihenkilöliivit.
o
Komitea jättää liivien yhteishankinnan toimihenkilöiden
päätettäväksi asiaksi.
- Komitean tietopankkiin ladataan kilpailunjärjestäjille ohjeet kilpailujen
toteuttamiseksi. Seminaarissa kerättiin työryhmä tätä varten (Elina Tiainen,
Elina Långvik, Sara Töppärä)
- Komitean tietopankkiin ladataan materiaalipankki huoltajia varten.
Seminaarissa kerättiin työryhmä tätä varten (Henkka Tiainen, Linda Laine ja
Sara Töppärä).
- Komitea päätti 2020 kilpailujen osalta seuraavasti:
o
SM- kilpailumatka kansallinen 1 n.80 km
o
aluemestaruutta ratsastettavaksi Alue 3B (nopeus 60-79 km).
o
Seuraava komitea tiedottaa asiasta TaiRatille
- Valmennus- ja tapahtumakalenteri matkaratsastuksen osalla. Pohdittiin
yhteisen valmennus- ja tapahtumakalenterin julkaisemista, ja millä alustalla se
olisi järkevää. Ei tällä hetkellä nähdä aiheelliseksi.
-
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Ajanoton selvitystyön jatko. Asia jätetään hautumaan.

Komitean jäsenten vastuualueet
8.1

Talous (huolehtii budjetin ajan tasalla olosta)

8.1.1 Budjetti 2020: Laura Jussilainen ja Olli-Pekka Salopää
- MR budjetista komitean osuus on 3 650€
- Päätettiin hankkia tracker-laite laitebudjetin varoista
8.2

Kilpailutoiminnan kehittäminen

8.2.1 Kilpailut ja kilpaileminen: Kirsi Oittinen
- TaiRat SM-kilpailut, lähtöjen yhdistys: Matkaratsastuskomitea on
päättänyt, esittää SRL hallitukselle, että matkaratsastuksen SM-kilpailut
pidetään Urjalassa 21 -23.8.2020. Kilpailujen järjestäjänä toimii
Taikayön ratsastajat.
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Kilpailumatkaksi komitea on päättänyt kansallisen tason (80 km)
matkan.
Samana kilpailupäivänä ratsastetaan erikseen seniorien ja juniorien
SM-luokat. Myös alueiden mestaruudet ratkotaan ko. tapahtumassa.
Jos lähtöihin ei riitä SM-kilpailuun vaadittavaa osallistujamäärää,
yhdistetään osallistujamäärältään vajavainen kilpailu toisen kanssa ja
SM kilpailu kisataan seniorien lähtönä. Painorajat SRL vahvistamien
sääntöjen mukaisesti
Rierat ja TaiRat alkuvuoden kilpailujen siirto keliolosuhteiden vuoksi
tiedotettu.
SM-kilpailuiden toimihenkilöt.
o
Seura esittää ja komitea vahvistaa toimihenkilöt SM-kilpailuihin
8.2.2 Säännöt
- Sääntömuutokset. Säännöt 2020 on vahvistettu.
- Virheellinen palautumisaikoja käsittelevä taulukon tekstivirhe
korjataan.
- Yhteenvetotaulukko luokista lähetetään liittoon.
8.2.3 Sääntövaliokunta
- Nina Mickelsson komitean ulkopuolisena ja kutsuttuna edustaa
komiteaa sääntövaliokunnassa. Raportointivelvollinen komiteaan ja
päätökset/esitykset on hyväksytettävä komiteassa.
8.2.4 HUJO
- Heidi Laurinen on komitean ulkopuolinen ja kutsuttuna edustaa
komiteaa HUJO:ssa. Raportointivelvollinen komiteaan ja
päätökset/esitykset on hyväksytettävä komiteassa.
8.3

Tiedottaminen: Miia Kouvalainen
Tiedote
•
Komitean jäsenet ja vastuualueet
•
Kisalista
•
Säännöt vahvistettu, kilpailutasot, palautumisajat
•
SM- ja aluekisat
•
Toimihenkilökoulutukset pidetty ja syksyllä järjestetään toinen
koulutustapahtuma
SRL-sivuille jaettavan pöytäkirjan sisältö

8.4

Koulutus ja tapahtumat: Sari Lahtinen
- Tuomarikoulutus, tuomari- ja stewardi lisenssien päivitys pidetty
8.2.2020. Poikkeusluvalla Länsi-Suomen alueen lisenssikoulutuksen
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vuoksi osa koulutuksista pidetään verkko-koulutuksina myöhemmin
sovittavana päivänä.

8.5

Valmennus: Tanja Turunen

8.6

Seura- ja alueyhteyshenkilö: Tanja Turunen
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Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen
- 2.4.2020 Forssa autokeidas klo 17 alkaen.

10

Kokouksen päättäminen
-

PJ päätti kokouksen 19.40

