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2.4.2020
SRL Matkaratsastuskomitean kokous
Aika

2.4.2020 klo 17.00

Paikka

Verkkopalaveri

Läsnä
Laura Jussilainen 2/2, sekä 9.1.2020
Miia Kouvalainen 2/2, sekä 9.1.2020
Kai Torp 2/2, sekä 9.1.2020
Olli-Pekka Salopää 2/2, sekä 9.1.2020
Kirsi Oittinen 2/2, sekä 9.1.2020
Sari Lahtinen 2/2, sekä 9.1.2020
Poissa:
Osmo Metsälä 0/2, sekä 9.1.2020
Tanja Turunen 1/2

Esityslista
1

Kokouksen avaus
- Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:00

2

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3

Kokouksen sihteerin valinta
- OP Salopää valittiin myös sihteeriksi

4

Työjärjestyksen hyväksyminen
- Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys

5

SRL:n tiedote, Koronavirustilanne:
- SRL on toimittanut ja jakanut tiedotteen koronan vaikutuksesta urheilutoimintaan

6

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

7

Edellisen kokouksen keskeneräiset asiat
- Komitean tietopankkiin ladataan kilpailunjärjestäjille ohjeet kilpailujen
toteuttamiseksi. Seminaarissa kerättiin työryhmä tätä varten (Elina Tiainen, Elina
Långvik, Sara Töppärä) Tanja on yhteydessä ryhmään. Sari, Tanja ja Kirsi koostaa
nämä
o Hevostarkastusohje Lisäys 2.4.2020
o Tarkastuskortti Lisäys 2.4.2020
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Komitean tietopankkiin ladataan materiaalipankki huoltajia varten. Seminaarissa
kerättiin työryhmä tätä varten (Henkka Tiainen, Linda Laine ja Sara Töppärä). Tanja
on yhteydessä ryhmään. Asia jätetään hautumaan.
Ajanoton selvitystyön jatko. Asia jätetään hautumaan.

Komitean jäsenten vastuualueet
8.1

Talous (huolehtii budjetin ajan tasalla olosta)
8.1.1

8.1.2

8.2

8.3

Budjetti 2020
- Tracker-laite on tilattu. Pidemmän aikavälin tavoitteena saada
jokaiselle kilpailijalle tracker-laite käyttöön lisäämään
turvallisuutta kilpailureitillä.
- Lisenssien päivitys on tilattu
- Budjettiin ei muita muutoksia (3 650€)
Budjetti 2021
- Budjetti 2021 esitetty kommentoitavaksi. Toimintasuunnitelman
ja budjettiesityksen ristiintarkastelu suoritettava. Kommentit
15.4 mennessä jolloin budjetti lähetetään liittoon

Kilpailutoiminnan kehittäminen
8.2.1

Kilpailut ja kilpaileminen
- SM-kilpailuiden toimihenkilöt. Auki / seuraava kokous

8.2.2

Säännöt
- Sääntömuutokset ei tällä hetkellä tarvetta. Auki / seuraava
kokous

8.2.3

Sääntövaliokunta

8.2.4

HUJO
- Komitean on antanut ohjeistusta HUJO:n edustajalle
keskusteluissa olleista aiheista:
- Aluevalmennuksen ja mj-valmennuksen kehittäminen
- Vaadittavat 2020 SM-kvaalit
- Komitea puoltaa vaaditun tulostason omaavien ratsukoiden
valintaa arvokisoihin.

8.2.5

KUJO
- Komitean on toimittanut KUJO:lle koosteen komitean
keskustelujen ja komitean ulkopuolisten asiantuntijoiden
konsultaatioiden perusteella ”Kehitysideoita koulutusvaliokunnalle”
urheilujohtajalle sähköpostilla (2.4.2020).

Tiedottaminen
- Tiedote kohdassa
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8.4

Koulutus ja tapahtumat
- Tuomarikoulutus, tuomari- ja stewardi lisenssien päivitys syksylle
- Seuratapaaminen 2020. Auki / seuraava kokous

8.5

Valmennus

8.6

Seura- ja alueyhteyshenkilö
- Seura- ja tuomaritapaaminen. Auki / seuraava kokous
- 2021 SM-kilpailun järjestäjä. Auki / seuraava kokous
- Seurat päivittävät kilpailukalenteri peruuntumisien ja uusien
kilpailupäivien osalta. Seurat kommunikoivat asiasta keskenään

Muut asiat

9.1 Toimintasuunnitelma 2021
- Komitea työstää 2021 toimintasuunnitelmaa.
Toimintasuunnitelma on komiteassa kommentoitavana.
9.2 Budjetti 2021
- Käsitelty kohdassa 8.1.2
9.3 SRL100, hevosmessut, tapahtumat
- Hevosmessut siirretty 22 – 23.8 SRL toimesta pandemian vuoksi.
9.4 Kuluvan kauden palkittavat
- Seuraavassa kokouksessa
9.5 ”Tammi-huhtikuun keskeneräiset”
- SRL vuosikokous
- Sääntömuutosehdotukset
9.6 2020 SM-kilpailut
- TaiRat on esittänyt SM-kilpailujen siirtoa 14. – 16.8. Komitea on
hyväksynyt siirron ja esittänyt sitä hallitukselle / urheilujohtajalle.
Tämä on hyväksytty.
- Komitea on oltu yhteydessä yhdistetyn SM-luokan painorajakysymyksenne johdosta liittoon ja sen asiantuntijoihin /
asiantuntijaelimiin.
Liiton ja sen asiantuntijaelinten päätöksessä noudatetaan samaa
linjaa kaikissa liiton alaisissa lajeissa.
FEI:n säännössä (FEI 805.2) tämä asia on kerrottu – jos juniori
osallistuu avoimeen luokkaan (=senioriluokka) niin häntä koskee
ko ikäryhmän säännöt. SRL:n muidenkin lajien osalta
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noudatetaan aina sitä sääntöä, mihin luokkaan kilpailija
osallistuu.
Eli jos kilpailu järjestetään yhdistettynä
Suomenmestaruuskilpailuna painoraja on tällöin seniorien
minimipaino.
9.7 PM-toimihenkilö
- Liittoon nimeää ja vahvistaa kilpailun järjestävän tahon
vaatimustenmukaiset suomalaiset toimihenkilöt

10 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen
- 12.5.2020 klo 17:00
11 Kokouksen päättäminen
- PJ päätti kokouksen 20:10
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