SRL Lounais-Suomi

(päivitetty 1.9.2022 UT)

ALUEJAOSTOLTA HAETTAVAT TUET JA LAINATTAVA KALUSTO
SEURA- JA HARRASTETUKI
Aluejaosto ohjaa Suomen Ratsastajainliiton seura- ja harrastetukea alueen seurojen
toteuttamaan harraste- ja vapaaehtoistoiminnan koulutukseen ja tapahtumiin sekä seurojen
kehittämishankkeisiin. Lisätietoja ja lomakkeet löytyvät sivulta
https://www.ratsastus.fi/alueet/aluetoiminta/seura-ja-harrastetuki/ )
Tapahtumatuen saamiseen liittyvää käytäntöä:
- Seura hoitaa tilaisuuden käytännön järjestelyt.
- Alue tukee toteutunutta tapahtumaa useimmiten 200 €:lla, mutta summa voi olla välillä
50 – 400 €.
- Kutsu julkaistaan vähintään 1 kk ennen tilaisuutta.
- Tilaisuuden osallistujamäärän tulee olla vähintään 10 hlöä.
- Yhtenä järjestäjänä kutsussa mainitaan SRL Lounais-Suomi.
- Tilaisuus on kaikkien seurojen jäsenille saman hintainen (kukin seura voi sitten toki
tukea omien jäsenten osallistumista tilaisuuteen haluamallaan summalla).
- Alue tiedottaa tapahtumasta omissa kanavissaan (www-sivut, sähköposti, facebook).
- - Alue maksaa seuralle tuen mahdollisimman nopeasti tilaisuuden jälkeen. Tuki
maksetaan, kun tilaisuuden arviointilomake on täytetty.
TUKI PARALUOKAN JÄRJESTÄMISEEN
₋ SRL Lounais-Suomi myöntää hakemuksesta tukea kalenterivuoden aikana korkeintaan
viiteen kilpailuun, jossa ratsastetaan pararatsastusluokka.
- Tukisumma 100 €/kilpailu.
- Hakemukset pararatsastusvastaava Marja Mikolalle (marja@mikolat.fi).
- Seuran tulee toimittaa maksatukseen tarvittavat tiedot rahastonhoitajalle
(maarit.teuri@koivusilta.fi), kun kilpailu on pidetty.

SRL Lounais-Suomi

(päivitetty 1.9.2022 UT)

LAINATTAVAA KALUSTOA KOSKEVAT YLEISET OHJEET
-

SRL Lounais-Suomi lainaa alla olevaa kalustoa veloituksetta alueemme SRL:n
jäsenseuroille ja -talleille. Lainaaja on kuitenkin velvollinen maksamaan
mahdolliset kuljetuskustannukset/rahdit (haku+palautus). Lainaaja maksaa
aina kuljetuksen itselleen. Jos kalusto lähetetään suoraan seuraavalle
lainaajalle, seuraava lainaaja maksaa tämän kuljetuksen. Muuten
ensimmäinen lainaaja maksaa kuljetuksen myös takaisin säilytyspaikkaan.
- Kaluston voi varata maksimissaan viikoksi, mikäli muuta ei erikseen sovita.
Varausaika alkaa ensimmäisenä varauspäivänä kello 9.00 ja päättyy
viimeisenä varauspäivänä klo 21.00.
- Huomaa varata käyttöösi myös rahtiajat (eli esim. yksi päivä ennen ja jälkeen
tarvitsemasi varausajan).
- Kaluston voi varata keneltä tahansa aluejaoston jäseneltä, ellei kyseisen tuotteen
kohdalla ole ohjeistettu toisin.
- Lainaaja sitoutuu pitämään huolta kalustosta ja palauttamaan ne puhtaina ja
käyttökuntoisina. Lainaaja korvaa rikkoutuneet tai kadonneet osat. Normaalia kulumista
lainaaja ei korvaa.
- Mahdollisista rikkoutumisista on heti ilmoitettava aluejaostolle. Viimeinen lainaaja
korvaa rikkoutuneen kaluston, mikäli rikkoutumisesta ei ole aiemmin ilmoitettu. Tarkista
siis kaluston kunto, kun saat sen.
KILPAILUKALUSTO
VESIHAUTA
SRL Lounais-Suomella on vesihauta + ponnahduselementit (3kpl + 1 kpl varalla),
joita lainataan kilpailuihin ja muihin valvottuihin tilaisuuksiin (esim. valmennukset).
Lisätiedot ja varaukset Riika Räisänen (046 810 2432, riika@punkintila.fi).
Vuokraushinta muille kuin jäsentalleille ja -seuroille: 50 euroa/kerta

ATU
ATU varataan Dan Björklöfiltä (ajatec@gmail.com, 040 7351702). Danilta voi
myös kysyä ohjeita ATU:n käyttöön.
Vuokraushinta muille kuin jäsentalleille ja -seuroille: 50 euroa kilpailupäivä tai
60 euroa kilpailuviikonloppu.

MAASTOESTEET
Aluejaostolla on viisi maastoratsastusestettä, joita myös lainataan. Esteet ovat Porin
raviradalla. Lisätiedot Juha Säntti (040 510 3644)

KEPPARIESTEET
Alueella on kolme sarjaa keppariesteitä sekä keppihevosia. Kepparikalustosta ja sen
varauskalenterista vastaa Teija Peräkylä (040 8286 140, teija.perakyla@gmail.com)
Hinta yksityiskäyttöön ja muille kuin hevosalan yrityksille 10 €/kerta.
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MUU LAINATTAVA KALUSTO:
Varaukset: Ulla Tamminen (ulla.tamminen@gmail.com, puh. 040 7313 648)

TERMOSPULLOT
Kaksi 12 litran ja yksi 3 litran termari.
VALKOKANGAS
Siirrettävää valkokangas (Hama 180*180)
VIDEOTYKKI
Kannettava projektori Philips PicoPix Micro 2TV
(https://www.philips.fi/c-p/PPX360_INT/picopix-micro-2tv-kannettavatprojektorit
KOKOUSMIKKI
Kokousmikki Jabra Speak 410
https://www.jabra.fi/business/speakerphones/jabra-speak-series/jabra-speak410##7410-209
VIDEOKAMERA
Videokamera/striimauskamera ZOOM Q8
https://www.zoom.co.jp/q8-handy-video-recorder
LAMINOINTILAITE
Elfen Vison G20, A3 ja A4 kokoiset 80, 100 ja 125 micronin laminointitaskut

