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Lajikomiteat
Lajikomitea on asiantuntijaelin, joka vastaa lajinsa kotimaisesta kilpailu- ja koulutustoiminnasta.
Lajikomiteat työskentelevät itsenäisesti ja raportoivat kansallisen urheilun johtoryhmän lisäksi
hallitukselle, HUJOlle ja toimiston Sport Officelle.
-

laativat toiminnalleen vuosisuunnitelman sekä siihen liittyvän talousarvion,
jotka toimitetaan KUJOlle
linjaavat kansallisen kilpailukalenterin rakentamista sekä sarjakilpailutoimintaa
laativat kilpailukalenterin
kehittävät kotimaan kilpailutoimintaa (pienet lajit myös alemman kv-tason
valmennus ja kilpailutoimintaa)
laativat ohjeita olosuhteiden parantamiseksi
rekrytoivat uusia kilpailupaikkoja ja -järjestäjiä sekä kilpailutoimihenkilöitä
tekevät esityksiä sääntömuutostarpeista sääntövaliokunnalle
esittävät sääntövaliokuntaan lajin sääntövastaavaa
tekevät esityksiä KUJOlle lajin koulutustarpeista
kokoavat toiminnastaan vuosikertomuksen.

Tammikuu:
-

-

Hallitus vahvistaa lajikomitean (esitys komitean kokoonpanosta edellisvuoden
joulukuussa)
Komitean järjestäytyminen.
o Liiton hallituksen edustaja:
o Lajiyhteyshenkilö SRL:
o HUJO yhteyshenkilö:
o KUJO yhteyshenkilö:
▪ Sääntövaliokunta (Lajin sääntövastaavalta edellytetään oman lajin
laajaa kansallista ja kansainvälistä sääntötuntemusta.)
▪ Työryhmät
o Vastuualueet ja tehtävät
● Talous, Kilpailutoiminnan kehittäminen (Kilpailut ja kilpaileminen,
Säännöt), Tiedotus, Koulutus ja tapahtumat, Valmennus, Seura- ja
alueyhteyshenkilö
● KM seuranta
o Laitehallintaryhmä
● Tracker-lisenssi
● Laiteinvestoinnit
● Laitehuolto ja ylläpito (yhteystyökumppani Forssan Ase ja Erä)
● Käyttöohjeiden päivitys
Toimintakertomus edelliseltä kaudelta jätettävä
Komitean jäsenten vastuualueet yhteystietoineen SRL:n toimistoon, komitean yhteinen
matkaratsastus@gmail.com
Budjettisuunnitelman aloitus seuraavalle kaudelle.
Kouluttajalistan toimitus SRL:ään
Koulutusmateriaalin tarve ja päivitys. Tallennus komitean drive ja SRL:n Sharepointin
Kouluttajat-kansioon.
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-

Toimihenkilöiden lisenssikoulutukset, Sääntökoulutukset
NBCH valintakriteerit SRL
SM-kilpailun Seniorit/Juniorit-Nuoret osallistumisoikeudet, Vahvistaa kilpailumatkan
Kilpailukauden avaus, kilpailut

-

Tuomareiden lisenssikoulutus
Kotimaan kv-kilpailut (SRL ja seurat)
Alueiden toimihenkilökoulutukset
SM-kisojen Seniorit/Juniorit-Nuoret toimihenkilöiden vahvistus, aluemestaruus
Toimintasuunnitelman aloitus
SRL teema kuluvalle vuodelle, toimenpiteet
Kilpailut

Helmikuu:

Maaliskuu:
-

Budjetin valmistelu seuraavalle kaudelle
Valmentajapaikkojen hakuilmoitus
Tuomari- ja seuratapaaminen
Kuluvan kauden palkittavat
NBCH toimihenkilökelpoisuuslista liittoon
Toimintasuunnitelma
Kilpailut

-

Lajien koordinointikokous (hankkeet ja seuraavan vuoden budjettitoiveet!)
Budjetti
Toimintasuunnitelma
SRL vuosikokous
Kilpailut

-

Seuraavan kauden SM-kilpailujen kartoitus Seniorit/Juniorit-Nuoret
Kilpailut

-

Kilpailut
SM-kilpailujen palkinnot Seniorit/Juniorit-Nuoret: Liitolta (kilpailuassistentti) mitallit ja
loimi. Komitea kukittaa Suomenmestarin. Komitea vastaa em.
Aluemestaruuden palkinnot tulevat alueelta. Seura vastaa tästä.

-

Sääntömuutosehdotuksien tiedotus

Huhtikuu:

Toukokuu:

Kesäkuu:

Heinäkuu:
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-

Valmennusrenkaiden haku alkaa
Kilpailut

-

Kilpailukalenterin suunnittelupohjan julkaisu. Kansallisten kilpailuiden haku päättyy 30.9
Komitean jäsenehdokashaku tiedotus
Matkaratsastusseminaarin suunnittelu
Kilpailut

-

-

Sääntömuutosehdotukset sääntövaliokunnan käsittelyyn.
o Puhdas versio
o Muutokset versio
Seuraavan kauden kansallisten kisojen hakuaika päättyy.
Toimintakertomuksen koonti
Kilpailut

-

Komitean jäsenehdokashaku
Toimihenkilökoulutus seuraavalle kaudelle
Toimintakertomuksen koonti
Kilpailut

Elokuu:

Syyskuu:

Lokakuu:

Marraskuu:
-

Ratsastusfoorumi ja lajiseminaari
Matkaratsastusseminaari
Palkitsemiset lajiseminaarissa
Toimintakertomuksen koonti
Kilpailukalenterin julkaisu
Kilpailut

-

Sääntöjen viimeinen tarkastus FEI:n muutosten johdosta
Liiton hallituksen kokous (sääntöjen vahvistaminen) (tai tammikuu)
Uuden komitean esitys (edellinen komitean pj ja SRL)
Toimintakertomus ko. kaudelta
SM-kilpailujen vahvistus liittoon. Järjestävä seura, kilpailumatka, Seniorit/JunioritNuoret.
o Liitto hankkii mitalli, ruusukkeet ja voittajan loimet
Matkalasku

Joulukuu:

-

SRL yhteyshenkilöt:
Sport office
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Jutta Koivula, Urheilujohtaja, jutta.koivula@ratsastus.fi, puhelin 040 716 0831
- Kansainvälinen ja kotimaan kilpailutoiminta, urheiluasiat
Aki Ylänne, Urheilujohtaja, aki.ylanne@ratsastus.fi, 0500 517 690
- Kansainvälinen ja kotimaan kilpailutoiminta, urheiluasiat
Minttu Kuusisto, Kilpailuassistentti, minttu.kuusisto@ratsastus.fi
, 09-2294 5250, 040-154 9554
- Kansainvälinen ja kotimaan kilpailutoiminta, kilpailuluvat, hevosten vuosimaksut, ankingtilastot
Tuula Tella, IT-päällikkö, tuula.tella@ratsastus.fi, 050 5228 622
- Kilpailu- ja internetjärjestelmät, neuvonta, sarjakilpailuseuranta, koulutusjärjestelmä
Toimisto
Sonja Holma, viestintäpäällikkö, sonja.holma@ratsastus.fi, +358 40 5600 225
-Viestintäpalvelut, mediasuhteet, SRL-100 juhlavuosi
Emmi Kupiainen, Koulutus- ja tapahtumakoordinaattori, emmi.kupiainen@ratsastus.fi,
045 122 5772
- Alueelliset ja valtakunnalliset tapahtumat ja messut, seura- ja harrastetoiminnan koulutukset,
materiaalit (ma, ti, to, pe)
Jukka Koivisto, Toiminnanjohtaja, jukka.koivisto@ratsastus.fi,
040 592 2721

Hallitukselta:
-

vahvistaa arvokisavalinnat
vahvistaa kilpailusääntömuutokset lajisääntöihin
vahvistaa alue- ja maajoukkuevalmentajat
vahvistaa maajoukkueiden ja edustustehtävien valintakriteerit
vahvistaa liiton valmennus-, kilpailu- ja koulutusjärjestelmän
vahvistaa toimihenkilöoikeudet, uudet jäsenet ja eroamiset.
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