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Aika   25.1.2021 klo 18.15

Paikka Etäyhteys 

Paikalla Laura Jussilainen  
Sari Lahtinen  
Lauri Lehtinen  
Tanja Turunen  
Mirja Virtanen  
SRL:n edustaja Terhi Koipijärvi

Poissa Miia Kouvalainen

1. Kokouksen avaus  
Laura Jussilainen avasi kokouksen klo 18.26.  

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Todettiin.  

3. Kokouksen sihteerin valinta  
Sihteeriksi valittiin Lauri Lehtinen.  

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi  
Hyväksyttiin.  

5. Talous / Budjetti  
Todettiin, että budjettia ei ole vielä käyty läpi SRL:llä. Vahvistettiin KV-kisabudjetin perustelut 
SRL:lle.  

6. Kilpailutoiminta  
Vahvistettiin SM kilpailumatkaksi 100km. Vahvistettiin osallistumisoikeus sääntöjen mukaisesti.  
Kilpailutoiminnan yhteyshenkilö estynyt, joten siirretään seuraavaan kokoukseen asiat: 
laitehallintaryhmä, kilpailutoiminnankehitysryhmä.  
Yleistä keskustelua kilpailutoiminnasta.  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7. Tiedotus  
Vahvistettiin komitea@matkaratsastus.info sähköpostiosoite komitean käyttöön.  
Vahvistettiin matkaratsastus.info Internet-sivujen julkaiseminen.  
Keskusteltiin tietopakettien ”kuinka kilpailemaan” ja ”kuinka stewardiksi” luomisesta.  
Yleistä keskustelua tiedottamisesta.  

8. Koulutus ja tapahtumat

8.1. Kouluttajalista liittoon  
Vahvistettiin kouluttajalista, joka ilmoitetaan liittoon.

8.2. Muut asiat 
Yleistä keskustelua stewardikoulutuksesta.  
Todetaan, että 13.2.2021 on tulossa toimihenkilökoulutus.  

9. Valmennus  
Todettiin, että ei valmennuksia toistaiseksi koronatilanteen takia.  

10. Seurat ja alueet  
Todettiin, että on koostettu paketti seurakokoontumista varten, joka lähetetään seuroille viikolla 4.  

11. Säännöt ja Sääntövaliokunta 

11.1.  Säännöt 

11.1.1.  2021 sääntöjen taulukko  
Selvitettiin kilpailutasojen vaatimuksien taulukkoa. 

11.1.2. 2022 sääntömuutosten aikataulu  
Todettiin, että sääntöehdotuksia on kerättävä jo kevään aikana.  
Keskusteltiin vuoden 2022 sääntöjen uudelleenkirjoittamisesta ja sitä varten 
perustettavasta työryhmästä.

11.1.3. Muut asiat  
Todettiin, että liiton pyytämä sääntölisäys vuoden 2021 sääntöihin on lisätty.

11.2.  Sääntövaliokunta  
Ei keskusteltavaa.  

mailto:komitea@matkaratsastus.info
http://matkaratsastus.info
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12. HUJO  
Ei keskusteltavaa.  

13. Kilometri ranking  
Todettiin, että tietokantapohjainen järjestelmä on kehitteillä korvaamaan nykyisen 
taulukkolaskentapohjaisen järjestelmän.  

14. Komitealle osoitetut kysymykset ja asiat  
Todettiin, että FEI on vahvistanut lajin MM kilpailut Italiaan 21.-22.5.2021, josta tiedotetaan.  
Todettiin, että koronatilanteesta huolimatta Suomessa on toistaiseksi ollut normaalisti kilpailuja, 
joten tarvetta SM tai AM -kvaalien helpottamiseen ei toistaiseksi ole.  

15. Muut asiat  
Yleistä keskustelua tulevista asioista.

16. Seuraava kokous  
Seuraava kokous 23.2.2021 klo 18.00 etänä.  

17. Kokouksen päättäminen  
Laura Jussilainen päätti kokouksen klo 20.01.  


