
APUn muistio 2/2020 
  
Aika: keskiviikko 22.4.2020 klo 17.00-19.30 
Paikka: etäkokous 
Läsnä: Kirsi Siivonen, pj, Sanna Ruotsalainen, Pirjo Tammela, Olli Niskasaari, Heidi 
Leiniäinen, Titta Ahola, Anne Waldén, Marissa Henttinen, Carina Nyholm, Jutta Koivula, 
Marja Teljamo, siht.  
  
1. Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.04. 
 
2. Seurojen tilanne alueilla 
Pohjois-Suomi: osaan seuroista tilanne ei ole vaikuttanut ollenkaan. Kisoja järjestäville 
tilanne hankala. Tallia pitäville tilanne ongelmallinen. Yrittäjien tilanne vielä suhteellisen 
hyvä, kävijämäärät jopa kasvaneet. Matkailuun perustuvien yritysten tilanne voi olla 
hankalampi. 
Pohjanmaa: osa talleista pitää edelleen tunteja, osa ei. Ei juuri uutta. 
Itä-Suomi: ei uutta mainittavaa.  
Keski-Suomi: ei muutoksia. Iso ELY-hanke menossa, rahoituksen edellytyksenä olevien 
talkootuntien järjestäminen haastavaa. 
Häme: ei yhteydenottoja nyt. Ei tietoa tilanteesta. 
Kaakkois-Suomi: odottava tilanne. Alueen seurojen tallit toimivat osittain. Usko 
tulevaisuuteen on hyvä. 
ESRA: ei yhteydenottoja nyt. Odottava tilanne. Osa seuroista on budjetoinut tuloja 
kilpailuista, joten vaikuttaa heidän talouteensa, mikäli tilanne jatkuu. Yrittäjät ovat suoraan 
liittoon yhteydessä. 
Lounais-Suomi: on hiljaista.  
Liittoon tullut jonkin verran yhteydenottoja.  
 
3. Kyselyt; seurat ja tallit 
Talleille hevosalan toimijoiden yhdessä laatima kysely toteutettiin ensimmäisen kerran 
maaliskuussa 2020. Kysely uusitaan kesällä ja kolmannen kerran vielä syksyllä. Jatkossa 
tarkoitus toteuttaa kerran vuodessa.  
 
Liitto lähettää seuroille kyselyn, jossa kartoitetaan seurojen tilannetta, digivalmiuksia ja 
koronan vaikutusta seurojen toimintaan. 
 
4. Liiton toiminnan uudelleenorganisointi koronan vuoksi 
Koronapandemia vaikuttaa myös Ratsastajainliiton talouteen ja toimintaan. Lisätietoja liiton 
23.4. julkaisemassa tilannekatsauksessa. 
 



5. Tiedotus 
Alueet toivovat, että liitto tiedottaa seurojen jäseniä suoraan tiedonkulun parantamiseksi. 
Selvitetään toteutusta. Jäsenet eivät saa tietoja, eivät käy nettisivuilla ilman muuta 
viestintää.  
 
6.  Vastuualueiden tilannekatsaus 
 STJ/Marissa 
Ensimmäinen virtuaalinen tallikohtaaminen VIRTA järjestetään 23.4.2020.  
Alueet lähettävät avainluvut Marissalle, jotta saadaan tiedot STJ:n muistion liitteeksi ja 
nettisivuille päivitettyä. 
 
 SETAP/Titta 
Alueilla ja seuroissa on hiljaista. Tapahtumia ja koulutuksia siirretään syksyyn ja määrärahat 
käytetään silloin. Joitain jo suunniteltuja voi siirtää etänä järjestettäviksi ja niihin on 
mahdollista saada harrastetukea. 
 
 Koulutus/Pirjo 
Pidetään KIPA2-koulutusta Itä-Suomessa etänä. Muutkin järjestävät ehkä etäkoulutuksia. 
Loppukesälle, syksyyn kyselty koulutuksia. Alueet voivat vuorotella. 
 
Koulutusvaliokunta aloittaa toimintansa toukokuussa, Jutta vetäjänä. Olisi hyvä miettiä 
myös alueiden koulutuskalenteria ja koulutuksia, joita voi järjestää verkossa. Ideoita ja 
ehdotuksia voi lähettää Jutalle. 
 
Korona-aikana järjestetyt liiton etäkoulutukset olleet hyviä.  
Normaaleissa koulutuksissa on ollut hiljaista. 

 
 Kilpailusäännöt ja kilpailutoiminta/Sanna ja Olli 
Talent Cup: Karsinnat; perutaanko vai järjestetäänkö esim. heinäkuussa?  
PÄÄTÖS: Odotetaan Suomen hallituksen päätöksiä kesän tapahtumista.  

 
 Valmennuskeskus ja aluevalmennus/Heidi  
Työryhmän kuulumiset: yksi TEAMS pidetty, asia ei keskustelussa edennyt, tarkoitus ottaa 
Jutta mukaan keskusteluihin. Budjetti, raamit? Kuluja liitolle noin 10-20 000 €. 
 
Aluevalmennukset; ei lisärahoitusta tulossa. Maajoukkue- ja aluevalmentajien yhteistyötä 
halutaan tiivistää. Ei selkeätä päätöstä vielä. Tarkoitus brändätä aluevalmennusta 
paremmin. Miten alueelliset erot huomioidaan? Kuka oheistoiminnot maksaa, koska ei ole 
alueiden tarjoamaa valmennusta? Toivomus on, että sisältyisi samaan pakettiin. Järjestäjä 
Ypäjä tai alue? Toivotaan valtakunnallista pakettia. 
 



PÄÄTÖS: Jutta, Heidi ja aluevalmennusväki valmistelevat asiaa. 
 

 Talous/Anne 
Koronan vaikutus alueiden talouteen:  

 Alueiden kevään perustukitilisiirrot 3 000 €/alue on tehty.  
 Suunniteltujen koulutusten ja tapahtumien arvioidut tuotot sekä D-lupien 

hankkimatta jääminen voivat vähentää alueiden tuloja (tällä hetkellä monella 
alueella noin puolet puuttuu normaaleihin vuosiin verrattuna). Lisäksi TAPUsta 
tehdään ehkä vielä jo osallistumismaksujen maksaminen palautuksia. Palautusten 
viivästymiset ovat aiheuttaneet palautetta. 

 Kaakkois-Suomessa Gaala järjestettiin ja ne kulut oli tarkoitus kattaa kesän tuotoilla. 
 
 Reilu Peli –työryhmä/Kirsi 
Seuraava kokous tarkoitus pitää toukokuussa. Toimistolta vastuuhenkilö edelleen auki. 
 
7. Tilannekatsaus 
 Alueiden etäohjelmisto 

Asia etenee, kun yhteistyökumppani ehtii toteuttaa tilatut toiminnot. Korona aiheuttaa 
viivästyksiä. Koulutusta järjestetään tarvittaessa. 

 Strategiatyö 
Työ jatkuu tällä hetkellä skenaariotyönä teemavetäjien, Jukan ja hallituksen edustajien 
kanssa. Valmistellaan tukea korona-ajan ja sen jälkeisen ajan päätöksentekoon sekä 
strategiatyön jatkoa varten. 

 TAPU 
Asia etenee, kun yhteistyökumppani ehtii toteuttaa tilatut muutokset. Korona aiheuttaa 
viivästyksiä. 
Hämeen etäkoulutuksessa jälki-ilmoittautumisissa oli ongelmia.  

 SRL100 
Valmistelu etenee edelleen. Jos vaan mahdollista, kaikkia suunnitelmia toteutetaan; 
kouluvierailut, syyskokouksen yhteydessä pidetään tulevaisuusfoorumin jatko, HIHS-
näytöstä suunnitellaan. Seuratoiminnan materiaaleja ja SRL100-tuotteita työstetään. 

 
8. Nuoret Päättäjät ja APU 
Nuoret osallistuvat aluetoimintaan jaostojen kautta. Jokaisella alueella on nuorisovastaavat 
ja tieto kulkee heidän kauttaan. APUssa suhtaudutaan positiivisesti nuorten osallistumiseen 
myös APUn toimintaan. Nuoren päättäjän rooli APUssa pitää selkeyttää, jotta hänen olisi 
mielekästä tulla mukaan.  
 
Idea: Nuorisotiimeistä voisi muodostaa oman ”APU”n ja he voisivat olla vuorovaikutuksessa 
APUn kanssa.  
 



PÄÄTÖS: Tällä hetkellä NP:ä ei oteta APUun (mutta samalla todettiin, että myöhemmin 
tilannetta voidaan tarkastella uudelleen). Sen sijaan tavoitteena on saada nuorisotiimit 
vieläkin merkittävämmin mukaan aluejaostojen toimintaan. 
 
9. SRL:n kevätkokous, syyskokous ja juhlagaala 
Kevätkokouksen järjestämisestä odotetaan Oikeusministeriön tilapäistä lakimuutosta, jonka 
mukaan kokousasiat hoidetaan.  
 
Syyskokous 21.-22.11. Juhlagaala tarkoitus järjestää 12.-13.12. risteilynä. Ohjelma edelleen 
auki. 
 
10. Muut asiat  
Positiivista palautetta liiton toimistolle: 
 Tiedottaminen korona-asioista hyvää. 
 Live-lähetykset hyviä. 
 Minna Peltosen tiedottaminen talliyrittäjille hyvää ja riittävää. Virtuaalisten 

tallitapaamisten järjestäminen hyvä. 
 
11. Seuraava kokous 
Sovitaan seuraava tapaaminen, kun syksyn ohjelma selviää. Voitaisiin pitää myös lyhyempiä 
keskustelukokouksia tarvittaessa. 
 


