
Alueen puheenjohtajisto   muistio 4/2019 
 
 
Aika: Lauantai 23.11.2019 klo 14.00  
Paikka: Crowne Plaza Helsinki 
 
Läsnä: Kirsi Siivonen (pj, Lounais-Suomi), Anne Waldén (Etelä-Suomi), Marissa Henttinen 
(Häme, etänä), Sanna Ruotsalainen (Itä-Suomi), Titta Ahola (Kaakkois-Suomi), Heidi 
Leiniäinen (Keski-Suomi), Pirjo Tammela (Pohjanmaa), Satu Myllykangas (Pohjois-Suomi), 
Olli Niskasaari (Pohjois-Suomi, tuleva pj), Emmi Kupiainen (sihteeri, SRL), Marja Teljamo 
(SRL), Mikael Forsten (SRL pj, kohdat 1, 6, 4: koulutus, valmennus) 
 
 
Kokouksen aluksi kiitettiin Satu Myllykangasta pitkästä alueen puheenjohtajaurasta ja 
toivotettiin Olli Niskasaari tervetulleeksi. 
 
1.Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja Kirsi Siivonen avasi kokouksen klo 14.50. 
Keskusteltiin kevätkokouksen ajankohdasta ja paikasta. 
 
2.Liiton organisaatiomuutokset 
Marja avasi liiton organisaatiomuutosta. 
 
3.Toimielinten yhteystietojen päivityksen aikataulu 
Mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään tammikuun hallituksen kokoukseen mennessä. 
 
4. Vastuualueiden tilannekatsaus 

- KUJO/Satu: Vierihoidettavista lisenssinuusijoista kouluttajalle maksettava 
korvaus, jolloin maksu myös koulutettavalta. Kouluttajien materiaaleihin 
kaivataan ryhtiä. KS I verkkokoulutusmateriaali saatava. C taitotuomari uusi 
oikeus, keskusteltiin. APU on huolissaan taitotuomarien määrästä ja toivoo 
toimenpiteitä, jotta matalamman tason kisoissa olisi mahdollista järjestää 
taitoluokkia helpommin. Keskusteltiin koulutusjärjestelmästä ja 
lisenssikoulutuksista.  
- STJ/Marissa: Tehdään toiminta näkyväksi -kampanja on edennyt ja jatkuu ensi 
vuonna. Suunnitellaan ensi vuotta yhdessä Aluepäivillä. Keskusteltiin STJ:n 
roolista sekä seuratoiminnan tukemisesta ja siihen panostamisesta.  
- SETAP/Titta: Keskusteltiin harrastetuista, tukisysteemi uudistuu. Jatkossa 
tukia ei myönnetä tapahtumakohtaisesti vaan isommissa erissä, ja alueet 
hoitavat itse mahdollisesti seuroille myönnettävät tuet eteenpäin. 
Nuorisotiimeille korvamerkitään tukea ja toivotaan alueiden myös budjetoivan 
niiden toimintaan rahaa. Seuraava Setap-kokous joulukuussa. 
- Koulutus/Pirjo: Keskusteltiin toimihenkilö- ja lisenssikoulutuksista. Alueet 
työstävät sääntökoulutusvideot (myös pienet lajit). 
- Kilpailusäännöt ja -järjestelmä/Sanna: Aisa kouluttaa mahdollisesti joulun 
välipäivinä alueelliset tulospalvelukouluttajat. Pienten lajien yhdistetyistä 
mestaruuksista tehdään esitys sääntöihin. 2020 suunnitellaan pieniin lajeihin 



yhdistetyt mestaruudet, joilla ei ole aluemestaruusstatusta. Keskusteltiin 
aluemestaruussäännöistä.  
- Valmennuskeskus ja aluevalmennus/Heidi: Keskusteltiin aluevalmennusten 
profiilin ja laadun nostosta. Kannustetaan aluevalmennettavia fyysisen kunnon 
testeihin.  
- Talous/Anne: SETAP-tuet käsiteltiin aiemmassa kohdassa. 
- Jäsenhankinta/Marissa ja Kirsi: ei ole kokoontunut 
- Viestintä/Heidi ja Anne: ei ole kokoontunut 
- Reilu Peli –työryhmä/Kirsi: Ensi vuonna uusi Reilu Peli -kysely. Päivitetään 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja ehdotetaan hallitukselle, että 
liitytään ”Et ole yksin” -palveluun. Kaikille SRL:n toimielimille haaste: jokainen 
tekee kaksi kestävän kehityksen toimenpidettä.  
 

5. Etäohjelmisto alueille 
Toimisto selvittää.  
 
6. SRL100 
Ratsastuksen tulevaisuus -foorumi 15.2. Vantaalla. Puhujia on jo varmistunut. Käytiin läpi 
juhlavuoden tapahtumarunkoa.  
 
7. Aluepäivät 2020 
Anne esitti kutsun Aluepäiville. Aluepäivät ovat Majvikissa 24.-26.1.2020. 
 
8. Muut asiat  
SRL kiitti kukin Satu Myllykangasta Pohjois-Suomen puheenjohtajuudesta ja Kirsi Siivosta 
APUn puheenjohtajuudesta.  
 
9. Seuraava kokous  
Järjestäytymiskokous Aluepäivien yhteydessä, ja Ratsastuksen tulevaisuus -foorumin 
yhteydessä pidempi kokous. 
 
10. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20. 


