Suomen Ratsastajainliitto

APU, Alueiden puheenjohtajisto muistio 3/2022
Aika: lauantai 26.3.2022 klo 9.00
Paikka: Scandic Valtionhotelli, Imatra
Läsnä: Läsnä: Pirjo Tammela (pj, Pohjanmaa), Sanna Ruotsalainen (Itä-Suomi), Satu Myllykangas (PohjoisSuomi), Anne Sara-aho (Etelä-Suomi), Heidi Leiniäinen (Keski-Suomi), osan aikaa: Carina Nyholm (SRL
hallitus), Kaisa Kähö (SRL toimisto), etäyhteydellä: Marissa Henttinen (Häme), Titta Ahola (Kaakkois-Suomi),
1.Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Pirjo Tammela avasi kokouksen klo 9.00.
2. Seurakyselyn tulokset
- yhteisöllisyyttä, seurojen välistä verkostoitumista kaivataan.
- Emmi Korpiola tekee 1x seurakäynti per alue, mutta tämän voisi käyttää käynnistyksenä ja sen
jälkeen alue tekisi pienryhmätapaamisia lähiseurojen kesken. Emmiä voi pyytää tekemään rungon
tapaamisille
− kontaktoitava soittamalla, henkilökohtaisesti, muuten seurat ei kiinnostu
- tallitapaamiset, tallien välinen yhteistyö
− työssajaksaminen
− -> aiheiden/kouluttajien etsimiseen apua liitolta. Keskustellaan Minna Peltosen kanssa,
voisi vaikka olla yksi koulutus per alue etänä
- seuratoiminnan koulutukset:
− katso oman alueen liikunnan ja urheilun järjestön tällaiset koulutukset. Alueen
koulutusvastaava seuraamaan näiden järjestöjen koulutuksia tai tilata oma koulutus
alueelle
− seuratiedotteen tekeminen alueelta: voisi vaikka kalenteroida niin että jokaisella
aluejaoston jäsenellä olisi yksi kuukausi jolloin vastuulla on tehdä seuratiedote yhteiseen
pohjaan (Siltalan Sarin kautta menemään kaikille alueen seurojen jäsenille).
- esim. sähköpostitiedote (uutiskirje, jonka voi tilata tai peruuttaa).
− ruotsinkielistä toimintaa lisää
- Lounais-Suomessa jaoston ulkopuolinen kääntää tiedotteita ruotsiksi, Pohjanmaalla
jaoston jäsenet kääntävät.
- ruotsinkielisten seurojen koulutus- ja tiedotuskimppa, valitaan yhteishenkilöt
Esrasta, Lounais-Suomesta ja Pohjanmaalta asiaa pohtimaan.
− tiedottaminen:
- pienten lajien toimihenkilökoulutuksista tieto alueille.
- tapahtumakutsuun tieto, että avoin kaikkien alueiden jäsenille
- Taloustyöryhmän työ kesken, esitellään seuraavassa kokouksessa
− Pirjo Tammela pyytää Tuula Tellaa tekemään vertailun alueiden kilpailumääristä,
tapahtumista jne. vuosilta 2018-2021, pohditaan jaostoissa ja APUssa.
3. Alueiden välisien joukkuemestaruuksien järjestäjien valinta
Kenttä Nykarleby Ridklubb 2-3.7.
Este Tahko 3.-4.9. mikäli kyseinen kisa oikeasti järjestyy
Koulu Hevosopisto 28. - 30.10.2022
4. Talentcup aluekarsinnat alueilla
Finaali kesäkuun puolivälissä, aluekarsinnat oltava huhti-toukokuussa.
5. Muut asiat
- Muita asioita ei ollut.
6. Seuraava kokous
- Sovitaan myöhemmin.

