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Aika   14.2.2022 klo 18.00 

Paikka  Etäyhteys 

Paikalla  Lauri Lehtinen, Laura Jussilainen, Miia Kouvalainen 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin kello 18.03. 

2. Kokouksen sihteerin valinta 

Valittiin Lauri Lehtinen. 

3. Esityslistan hyväksyminen ja päätösvaltaisuus 

Esityslista hyväksyttiin ja todettiin päätösvaltaisuus. 

4. Järjestäytyminen kaudelle 2022 

Jaettiin seuraavat vastuualueet komitean jäsenille kaudelle 2022: 

 Lauri Lehtinen :  puheenjohtaja, tiedotus 

 Laura Jussilainen : talous, säännöt 

 Miia Kouvalainen : kilpailutoiminta, seurat ja alueet 

 Tanja Turunen : koulutus ja tapahtumat 

5. Talous 

Keskusteltiin budjetista ja sen rakentumisesta. 

6. Kilpailutoiminta 

Todettiin, että Heidi Laurinen-Nokua toimii edelleen KIPA:ssa lajihenkilönä. 

6.1.Kilpailut 2022 

Todettiin, että kalenterissa on tällä hetkellä 6 kilpailua, joihin lukeutuu 

aluemestaruus 23.7 ja suomenmestaruus 13.08. 

6.2.Kilpailut 2023 

Keskusteltiin vuoden 2023 kilpailutoiminnasta. Todettiin, että AM ja SM pitäminen 

erillään lisää AM:n näkyvyyttä ja mahdollistaa arvokisojen jakautumisen eri 

seuroille. 
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7. Tiedotus ja viestintä 

Todettiin, että edellisvuosien kaltainen tiedottaminen ei ole komitealle tällä kaudella 

mahdollista jäsenien vähyyden vuoksi. 

7.1.SRL yhteistyö 

Todettiin edellisen pohjalta, että SRL yhteistyötä viestinnässä hyödynnetään 

lähinnä vain AM- ja SM-kilpailuiden tiedotuksessa sekä mahdollisissa KV-

kilpailuissa. 

7.2.Vuoden 2022 tiedotus 

Päätettiin, että tiedotus tapahtuu kaudella 2022 ainoastaan asiapohjalta Facebook-

ryhmien ja sähköpostilistojen kautta. 

8. Koulutus ja tapahtumat 

Keskusteltiin starttikursseista ja niiden järjestämisestä. Päätettiin, että lajiseminaari 

järjestetään ennen kesää, jotta vuosien 2020 ja 2021 palkitsemisemiset voidaan 

vihdoin tehdä koronarajoituksien päättyessä. 

8.1.Lisenssi ja toimihenkilökoulutukset 2022 

Todettiin, että Heidi Laurinen-Nokua toimii pääsääntöisesti lisenssi- ja 

toimihenkilökouluttajana omien aikataulujensa puitteissa. Todettiin, että 

nykymuotoinen etäkoulutus on koettu hyväksi ja sen toivotaan jatkuvan. 

9. Valmennus 

Todettiin, että valmennus ei suoraan kuulu komitean tehtäviin vaan ainoastaan 

välillisesti ja että omitea voi ottaa kantaa valmennuksien järjestelmiseen esimerkiksi 

tapahtumien myötä ja antaa valmennukseen kehitysehdotuksia tai ohjeita tarvittaessa. 

10.Seurat ja alueet 

Todettiin, että seurat ja alueet liittyvät vahvasti kilpailutoimintaan, jonka alla asiaa 

käsitellään jatkossa. 

11. Säännöt ja sääntövaliokunta 

11.1. Sääntöehdotukset 2022 

Päätettiin, että Laura jatkaa sääntöjen parissa. 
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12.HUJO 

Todettiin, että Heidi Laurinen-Nokua on edelleen matkaratsastuksen edustaja 

HUJO:ssa. Todettiin, että jatkossa kohta HUJO käsitellään komitealle osoitettujen 

kysymysten ja asioiden yhteydessä. 

13.Kilometriranking 

Todettiin, että kilometriranking pohjautuu ainoastaan julkisiin tietoihin. Todettiin, että 

kaudella 2021 toteutettu kilometriranking järjestelmä toimii automaattisesti ilman 

käyttäjää, mutta vaatii edelleen seurantaa mahdollisten virheiden varalta. 

13.1. 2021 palkittavat 

Päätettin, että kilometrien perusteella palkitaan vuoden 2021 ratsukko: Emilia 

Boucht / BDH Naomi Blue; vuoden 2021 suomenhevonen: Onnentyttö; vuoden 

2021 kilpaileva seura: RIERAT; vuoden 2021 tulokas: Jenna Puurunen. 

13.2. 2022 ja jatkossa palkittavat 

Päätettiin, että 2022 ja jatkossa palkitaan eniten kilometrejä kerännyt: 

suomenhevonen, seura, tulokas, kv-ratsastaja, ratsastaja, hevonen ja ratsukko. 

Päätettiin, että mikäli ratsukko palkinnon saaja olisi saamassa myös ratsastaja ja 

hevonen palkinnon, niin jaetaan ainoastaan ratsukkon palkinto. 

14. Komitealle osoitetut kysymykset ja asiat 

14.1. Toimintakertomus 2021 

Todettiin, että toimintakertomus on toimitettu liittoon ajallaan. 

14.2. Erovuoroiset 2023 

Päätettiin, että erovuorossa 2023 kaudelle on Laura ja Miia. 

14.3. Vuosikello 

Todettiin, että toimitaan liiton toimittaman vuosikellopohjan perusteella ja 

aikaisemmista vuosikelloista tullaan karsimaan turhat kohdat pois. 

14.4. Hyvä hallintotapa 

Todettiin, että komitean jäsenet ovat tutustuneet liiton toimittamaan Hyvä 

hallintotapa -ohjeeseen. 



SRL Matkaratsastuskomitea Kokousmuistio 1/2022 Sivu  / 4 4

14.5. Koordinaatiokokous 

Päätettiin, että kaudella 2022 koordinointikokoukseen koostetaan esitys toiminnan 

kehittämiseksi. 

15.Muut asiat 

15.1. Muut kuin kilometrien perusteella palkittavat 2021 

Päätettiin, että palkitaan vuoden 2021 järjestävä seura: TaiRat; vuoden 2021 

toimihenkilö: Saara Anttila. 

15.2. Muut kuin kilometrien perusteella palkittavat 2022 ja jatkossa 

Todettiin, että kaudella 2022 palkitaan samoilla kriteereillä ja että vuoden 

matkaratsastusteko palkinto on varattu ainoastaan poikkeuksellisiin tekoihin 

matkaratsastuksen hyväksi.  

16.Seuraava kokous ja kokoukset 2022 

Päätettiin, että seuraava kokous on 21.3 maanantaina kello 18.00 yleensä. Päätettiin, 

että jatkossa kokoukset pidetään pääsääntöisesti maanantaisin kello 18.00 noin kerran 

kuukaudessa. 

17.Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi kello 20.38.


