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Aika   23.5.2022 klo 18.00 

Paikka  Etäyhteys 

Kutsuttu  Lauri Lehtinen 

   Laura Jussilainen 

   Miia Kouvalainen 

   Tanja Turunen 

   Heidi Laurinen-Nokua (HUJO, koulutus- ja sääntövaliokunta) 

   Satu Vaihkonen (SRL) 

   Aki Karhanpää (SRL) 

1. Kokouksen avaus 

Lauri Lehtinen avasi kokouksen klo. 18:05. 

2. Kokouksen sihteerin valinta 

Sihteeriksi valittiin Lauri Lehtinen. 

3. Esityslistan hyväksyminen ja päätösvaltaisuus 

Hyväksyttiin esityslista ja todettiin päätösvaltaisuus. 

4. SRL, HUJO, koulutus- ja sääntövaliokunta 

Todettiin, että Heidi Laurinen-Nokua osallistuu PM-kisoihin, jotka pidetään Norjassa.. 

Todettiin, että ensi viikon maanataina on HUJO:n kokous. Keskusteliin kvaalien 

vanhentumisen sääntötarpeesta. Keskusteltiin eläinlääkärisäännön helpottamisesta 

seuraluokille /-kisoille. Todettiin, että HUJO:n kokoukseen ei valitettavasti kukaan 

komiteasta pääse osallistumaan. 

5. Vuosikello 

Ei keskusteltavaa. 

6. Kilpailutoiminta, seurat ja alueet 

Todettiin, että ensi viikonloppuna on kilpailut ja sitä seuraava on AM. Keskusteltiin 

seuraavan vuoden kilpailuista. Todettiin, että vastaus Tairatin esittämään 

kysymykseen keskustellaan ja lähetetään tänään. Todettiin, että selvyyden vuoksi 

kaikki päätökset tehdään ainoastaan kokouksissa ja että tästä tiedotetaan. 



SRL Matkaratsastuskomitea Kokousmuistio 4/2022 Sivu  / 2 2

7. Koulutukset ja tapahtumat 

Todettiin, että Pahuksella on 11.6 kilpailunomainen harjoitus. Todettiin, että juuri 

pidetty vuosien 2020 ja 2021 seminaari oli saanut positiivista palautetta positiivista 

palautetta ja että erityisesti ulkomaalaisen luennon pitäjän esityksestä pidettiina. 

Todettiin, että ne palkinnot, joita ei voitu jakaa seminaarissa tullaan toimittamaan 

kilpailujen yhteydessä. 

8. Talous 

Todettiin, että laskutusasiat ovat vielä hyvin epäselviä ja että asiasta on kysytty 

liitolta, mutta vastausta tai ohjeistusta ei ole saatu. 

9. Komitealle osoitetut kysymykset ja asiat 

Keskusteltiin osallistusoikeuden vanhentumisesta ja niiden säännöistä, joiden 

luomista varten tullaan tekemään sääntömuutosehdotus. Todettiin, että sopiva 

vanhentumisaika ratsastajalle olisi FEI:n viisi vuotta tai mahdollisesti kolme vuotta ja 

hevoselle kaksi vuotta. Todettiin, että mikäli suorituksia ei löydy KIPA:sta, niin 

ratsastajan tulee todistaa tuloksiensa olemassaolo. Todettiin, että KIPA:n kehittäjiltä 

tullaan kysymään mahdollisuutta kvaalien näyttämiseen suoraan KIPA:sta. 

Keskusteltiin Tairatin kysymyksestä kilpailupäivämäärän muuttamiseksi. Todettiin, 

että kilpailupäivämäärää voi muuttaa, mutta sitä ei suositella. Todettiin, että vastaus 

lähtee Tairatille mahdollisimman pian. Todettiin, että sääntöjen puitteissa 

osallistumisoikeus ei tällä hetkellä vanhene ja olemme antaneet siitä lausunnon 14.5. 

Todettiin vielä, että osallistumisoikeuden vanhentumisesta tehdään 

sääntömuutosehdotus. 

10. Muut asiat 

Todettiin, että GPS tracker järjestelmään korvaavaa järjestelmää on tutkittu. 

11. Seuraava kokous 

Seuraava kokous on 20.6 klo 18.00.Kokouksen päättäminen 

Lauri Lehtinen päätti kokouksen kello 19:12.


