Matkaratsastuskomitean kokouspöytäkirja
SRL Matkaratsastuskomitean kokous
Aika 28.5.2020 klo 17.00
Paikka Teams
Läsnä:
Laura Jussilainen 3/3, sekä 9.1.2020
Miia Kouvalainen 3/3, sekä 9.1.2020
Kai Torp 3/3, sekä 9.1.2020
Olli-Pekka Salopää 3/3, sekä 9.1.2020
Kirsi Oittinen 3/3, sekä 9.1.2020
Sari Lahtinen 3/3, sekä 9.1.2020
Tanja Turunen 2/3
Poissa:
Osmo Metsälä 0/2, sekä 9.1.2020

Esityslista
1. Kokouksen avaus:
- Kokous avattu 28.5 klo 17:00
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus:
-Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
3. Kokouksen sihteerin valinta
-Miia Kouvalainen
4 Työjärjestyksen hyväksyminen:
-Hyväksytty

5. SRL:n tiedote, Koronavirustilanne: SRL suositukset
- SRL on toimittanut ja jakanut tiedotteen koronan vaikutuksesta urheilutoimintaa
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 näitä.

-

Hevostarkastusohje Lisäys 2.4.2020

-

Tarkastuskortti Lisäys 2.4.2020
-

Työn alla

8. Komitean jäsenten vastuualueet
8.1 Talous (huolehtii budjetin ajan tasalla olosta)
8.1.1 Budjetti 2020
- Tracker-laitteen toimitus seuraaviin kisoihin. Pidemmän aikavälin tavoitteena saada jokaiselle kilpailijalle
tracker-laite käyttöön lisäämään turvallisuutta kilpailureitillä.
- Lisenssin päivitys tilattu. Toimitus seuraaviin kisoihin
- Tracker seurannan käyttöpääte. Hankinta pakollinen. Hankinta saanut Jukka Koivistolta hyväksynnän
5.6.2020. Sopivaa laitetta etsitään.
- Budjettiin ei muita muutoksia 18.5.2020 (3 650€)
8.1.2 Budjetti 2021 - Budjetti 2021 on toimitettu liittoon 5.5.2020
8.2 Kilpailutoiminnan kehittäminen
8.2.1 Kilpailut ja kilpaileminen
SM-kilpailuiden toimihenkilöt on komitea hyväksynyt:
-

TPJ: Nina Mickelsson

-

Stewardi Heidi Laurinen

-

Kilpailunjohtaja Heli Töppärä

-

ELL Johanna Bäckström
- Etsinnässä on vielä toinen ELL

8.2.2
-

2020 alueiden mestaruus samoissa kilpailuissa
Säännöt
Määräaikainen sääntömuutos koskien 2020 SM-kilpailun osallistumisoikeutta
-

-

Sääntömuutos ehdotukset 2021
-

-

Tehty ja tiedotettu

Linkin kautta, joka aukeaa SRL:n sivuille myöhemmin tai sähköpostitse
matkaratsastuskomitea@gmail.com

Saapuvat 2021 sääntömuutosehdotukset komitean käsittelyyn tulevissa kokouksissa

8.2.4

Sääntövaliokunta

8.2.4 HUJO - HUJO 15.5.2020 muistio (Gmail)
-

Lajiesittelyn pohja toimitetaan HUJO edustajalle

-

Liittojohtoinen aluevalmennus
-

Maajoukkue valmennuksen ja alue valmennuksen yhdistäminen sopii
matkaratsastukselle lajina

-

HUJO yhteyshenkilö vie asiaa eteenpäin

8.3 Tiedottaminen
-

Tiedote

8.4 Koulutus ja tapahtumat
-

-

Tuomarikoulutus, tuomari- ja stewardi lisenssien päivitys syksylle
-

Kaikki aktiiviset lisenssit jatkuvat automaattisesti vuoteen 31.32021, joten tämän
syksyn päivitystä ei tarvita. Uusille lisenssin hankkijoille järjestetään tarvittaessa verkko
koulutus.

-

Kevään 2021 tuomarikoulutus sekä tuomari- ja stewardi lisenssien päivitys 13.02.2021
Kärppälässä. Kouluttaja Heidi Laurinen. Tarkempi aikataulu lähempänä ajankohtaa.

Seuratapaaminen 2020
-

Seuratapaaminen 8.8.2020 Kärppälän ratsutila. Tarkempi aikataulu ja ilmoittautumiset
lähempänä ajankohtaa.

-

Komitean valmennusvastaavan ideoimat ja käyntiin laittamat epäviralliset
etävalmennukset ovat käynnistyneet. Etävalmennuksia on tarkoitus jatkaa edelleen.
Etävalmennus treeniryhmässä on 110 aktiivista jäsentä.

-

Seuravalmennusten lähivalmennusten aloitus siirtyy vallitsevan tilanteen vuoksi
kauteen 2021.

-

Maajoukkuevalmennukset aloitetaan 26.-28.6.2020 kaikille avoimella
matkaratsastusleirillä.

8.5 Valmennus

8.6 Seura- ja alueyhteyshenkilö
-

Seura- ja tuomaritapaaminen yhdistetään. Tapaaminen 8.8.2020 Kärppälän ratsutilalla.

-

2021 SM-kilpailun järjestäjiä etsitään.

9. Muut asiat
9.1 Toimintasuunnitelma 2021
-

Toimintasuunnitelma on toimitettu liittoon 5.5.2020

9.2 Budjetti 2021 - Käsitelty kohdassa 8.1.2
-

Käsitelty ja toimitettu liittoon

9.3 SRL100, hevosmessut, tapahtumat
-

Hevosmessut siirretty vuoteen 2021

9.4 Kuluvan kauden palkittavat 2020
-

Jatketaan käsittelyä seuraavassa kokouksessa

9.5 ”Tammi-elokuun keskeneräiset”
-

SRL vuosikokous
-

-

Sääntömuutosehdotukset
-

-

Peruttu/siirretty ei uutta päivämäärää vielä tiedossa

Aloitetaan keräys

Valmennuspaikkojen haku
-

Ei vielä haussa

-

Kilpailukalenterin suunnittelupohjan julkaistu. Haku päättyy 30.9

-

Komitean jäsenehdokashaku
-

-

Alkaa 1.8

Matkaratsastusseminaarin suunnittelu
-

Jatketaan seuraavassa kokouksessa

9.6 2020 SM-kilpailut
-

SM-kilpailujen siirto 14. – 16.8
-

-

Palkinnot
-

-

Siirto hyväksytty

Työn alla

Painorajat
-

Seniorit 70kg, junorit 60kg. Yhdistettynä 70kg

9.7 PM-kilpailut 2020
-

Kilpailut on peruttu 2020

9.8 Kilpailijoiden omat seurantalaitteet kilpailutapahtumassa
-

Sallitaan, koska liitolla ei vielä ole seurantalaitteita riittävästi, joten on hieno asia, että
kilpailijoilla on omia laitteita kilpailutapahtuman turvallisuuden parantamiseksi. Tieto
ratsukon sijainnista, kuten on moneen kertaan todettu, on onnettomuustilanteessa erittäin
tärkeää. Huoltojoukoille gps-paikantimen kautta välittynyt tieto ratsukon sijainnista on
vähentänyt autojen turhaa liikennettä ja pienentänyt ajonopeuksia huoltoreiteillä.

9.9 Tieliikennelaki
-

Tiedotteeseen

10. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen
-

Kärppälän ratsutila 8.8.20. klo päätetään myöhemmin

11. Kokouksen päättäminen
-

Kokous päätetään klo 19:50

