Suomen Ratsastajainliitto

APU, Alueiden puheenjohtajisto muistio 4/2022
Aika: 31.5.2022 klo 19.30 - 22.22
Paikka: Teams
Läsnä: Läsnä: Pirjo Tammela (pj, Pohjanmaa), Sanna Ruotsalainen (Itä-Suomi), Satu Myllykangas (PohjoisSuomi), Anne Sara-aho (Etelä-Suomi), Heidi Leiniäinen (Keski-Suomi), Marissa Henttinen (Häme), Titta
Ahola (Kaakkois-Suomi), Carina Nyholm (SRL hallitus), Jukka Koivisto (SRL toimisto), Minna Peltonen (SRL
toimisto), Tuula Tella (SRL toimisto), Marja Nuuttila (STORY, § 1-2) ja Kirsi Siivonen (STORY, § 1-2)
Poissa: -

1.Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Pirjo Tammela avasi kokouksen klo 19.30.

2. Talous - tilinpäätökset alueilla 2021 (Jukka Koivisto)
Jukka Koivisto esitteli alueiden talouden alueittain vuodelta 2021. Kaikkien alueiden talous on jäänyt
plussalle. Ensi vuoden taloudessa huomioidaan alueiden toiminta hyvissä ajoin.

3. Talous -2022 ja tulevaisuus
Lähitulevaisuus luo epävarmuutta maailman tilanteen takia. Epävarmuus näkyy jäsenkehityksessä ja
kilpailutoiminnassa. Valtion avustukset takaavat lähitulevaisuuden. Jäsenkertymä on noin 3 prosenttia
pienempi, mutta lisenssikertymä on positiivinen edellisiin vuosiin nähden. Hevosten vuosimaksuissa on
normaali kertymä.
Jäsenyyden kehittämisryhmässä on käyty keskustelua vakuutusyhtiön kanssa. Liiton täytyy markkinoida
jäsenyyttä myös ratsastuskouluilla ratsastaville. Lajin tuominen esille paremmin esille. Tutkitaan myös
muiden lajiliittojen jäsenyyksiä. Työ on hyvässä vauhdissa.

4. Vastuualueiden kuulumiset
Vastuualueiden kuulumiset ovat pyydetty toimittamaan ennen kokousta kirjallisesti.
Pirjo Tammela, puheenjohtaja, koulutukset (koulutusvaliokunta)
Hallituksen suunnittelupalaveriin osallistuttu, jossa Jukka esitteli tulevan vuoden suunnittelua: Uuden
strategian soveltaminen alkaa, eduskuntavaalit, sähköisen koulutusalustan laajamittainen käyttö, vastaus
huutoon: lisää markkinointia ja viestintää.
Koulutusvaliokunta kokoontunut kaksi kertaa (joista toinen sähköpostikokous). Yhdenmukaistetaan
komiteoiden lisenssipäivityksiä, hyväksyttiin estekomitea ehdottamat estehevosten suorituskykyarvioijien
kriteerit, päivitettiin KV-koulutuksen periaatteet, hyväksyttiin valjakkokomitean esitys Fast Track
koulutuksen B-valjakkoratamestareille.
Satu Myllylangas, Reilu Peli -työryhmä, kilpailutoiminta; esteratsastus
Olemme saaneet tiimiin mukaan 2 nuorta ”somettajaa” jotka omalta osaltaan markkinoi ja tuo tapahtumia
ja muita kekkereitä ison yleisön tietoon. Homma on vähän vielä alussa, mutta siitä se lähtee.
Ollaan iloittu Hugo Kogelnigin menestyksestä maailmalla, samoin toinen nuori miehenalku Eemil Porola
14v. on kunnostautunut lännenratsastuksen saralla. Ja löytyihän vuoden 2021 seuratoimija Pohjois-Suomen
alueelta! Someen ollaan saatu paljon kivoja juttuja ja seuraajia on ollut paljon.
Saadaan loput estekaluston osat (linjat ja uudet kannattimet) tässä kesän aikana, kerettiin niitä jo vähän
kaivata.

Reilu Peli työryhmä kokoontui Hevosmessuilla. Keskusteltiin paljon työryhmän roolista ja ”tekemisestä”
sekä tulevaisuuden visiosta (ehkä vielä tekeytyy…) NP:t ovat kiinnostuneita yhteistyöstä ja pohdittiin mitä
se voisi olla. Huomioidaan, ettei tehdä samoja toimintoja eri työryhmissä, minkä vuoksi eri työryhmien
puheenjohtajien kokouksen ovat tärkeitä.
Ollaan mukana Pride-viikon kulkueessa.
Ryhmä kokoontuu seuraavan kerran Horse Showssa, jossa ollaan tiettyinä aikoina liiton ständillä aiheen
tiimoilta.

Titta Ahola, SeHa
- Tampereen Hevoset Messuilla alueiden seuravastaavat ja Storyn jäsenet
- SeHan ensimmäiset tapahtumat kirjattava exceliin, että tuet saadaan maksuun
- Story
-- Tie tähtiseuraksi -työpajat järjestetty seuroille
-- Nykyisiä tähtiseuroja auditoitu
-- Osallistutaan olympiakomitean Tähtiseurapäivään
-- Osallistuttu Vastuullisesti ratsastusseuroissa -kampanjaan
Marissa Henttinen, tallitoiminta (tallipalvelujen johtoryhmä), pararatsastus
Tallipalvelujen johtoryhmän kokous pidettiin Tampereen Hevoset -messujen yhteydessä 10.4. Kokous
järjestettiin hybridikokouksena, osa oli paikan päällä ja osa osallistui etänä. Seuraava kokous on 7.6.
Pararatsastuskomitea 2022 esitti eronpyyntönsä SRL:n hallitukselle.

Ulla Tamminen, vastuullisuus, reining ja all round
Heidi Leiniäinen, kilpailutoiminta; koulu- ja matkaratsastus sekä valjakko
Kouluratsastuksen Future sarjakilpailu tulossa Jyväskylään.
Sanna Ruotsalainen, kilpailusäännöt, kenttäratsastus
•

•

Sanna on lähettänyt aiemmin keväällä kenttäkomiteaan muutamalle henkilölle sähköpostiviestillä
tiedon, että Sanna on tälle vuodelle APUn kenttäratsastuksen yhteyshenkilö ja mikäli jotain asiaa,
voi olla yhteydessä
säännöistä ei uutta asiaa

Anne Sara-aho, talous, vikellys, islanninhevoset
Talous käytiin läpi Jukka Koiviston esityksen myötä. Islannin hevosilla on tulossa PM-kilpailut
Ahvenanmaalla.

5. Alueiden kuulumiset
Esra
Edellisen selonteon jälkeen jaosto on kokoontunut hybridimallilla 3 kertaa, osa livenä ja osa etäyhteydellä.
- Liittovalmennukset ovat tältä keväältä pidetty, osallistujia oli koko kauden mukavasti kaikissa lajeissa,
mutta valmennusten osalta on saatu myös palautetta ja kehittämistoiveita.
- Muutamia seurakäyntejä on nyt toteutettu.
- Nuorisotiimin saatiin uusia jäseniä ja se toimii aktiivisesti.
- Käytiin läpi APU:n teettämän seurakyselyn vastauksia ja poimittiin sieltä muutamia kehityskohteita EteläSuomen osalta.

- Aluekilpailujen elvyttäminen ja tukeminen, järjestetään Aluecup sekä kouluun että esteille
loppukesällä/alkusyksyllä, kohderyhmänä aluetason ja aloittelevat kilpailijat.
- Koulutuksien osalta estetuomarikurssi on toteutunut vielä edellisen selonteon jälkeen.
- Aluemestaruudet toteutuu koulu-este-kenttä sekä seurojen väliset joukkuemestaruudet koulu-este.
Lisäksi alueella kilpaillaan ainakin lännenratsastuksen aluemestaruudet.
- Alue osallistuu pienen joukon voimin Hevoset Bastionissa -tapahtumaan.
Häme
Hämeen aluejaosto on pitänyt kevään aikana viisi kokousta. Näistä neljä on pidetty etäyhteydellä, ja
toukokuun kokous läsnä kokouksena. Seuraava aluejaoston kokous on 8.8. Kesän aikana jokainen
aluejaoston jäsen vastaa oman vastuualueensa asioista, ja tarvittaessa asioista päätetään sähköpostin
välityksellä.
Hämeen uutiskirje on lähetetty jokaisen kuukauden alkupäivinä, ja näin on saatu viestittyä alueen yleisistä
asioista kaikille alueen SRL:n jäsenille.
Seurakäyntejä on jatkettu, ja seuraavia seurakäyntejä on jo sovittu. Hämeen alueella on aluejaoston
alaisuudessa toimiva erillinen seuratoiminnan alueryhmä.
Aluemestaruussäännöt yms. on päivitetty ja lisätty alueen internetsivuille. Aluejaoston kilpailutoiminnan
ryhmä seuraa kilpailukauden tilanteita, ja vastaa tarvittaessa kilpailuja koskeviin kysymyksiin.
Hämeen aluejaosto osallistui Tampereen Hevoset -messuille. Alueen nuorisotiimi oli mukana toiminnassa.
Ratsastajaravit järjestettiin Teivossa 26.4. SRL Häme osallistui tapahtumaan.
Hevoset Hämeenlinnassa tapahtuman suunnittelu ja valmistelu jatkuvat. Tapahtuma järjestetään
sunnuntaina 28.8. klo 11–15 Museo Militarian alueella. Tapahtuma on osa alueiden välistä Tunne Poni kehittämishanketta. Talleja ja seuroja on kutsuttu mukaan tapahtumaan.
Koulutukset, tapahtumat, yhteisölliset kilpailut:
- Equipe-koulutus pidettiin etänä 13.3. Kouluttajana oli Marja Nuuttila. Osallistujia oli 14.
- Taitotuomarikurssi pidettiin 13.3. Tampereella. Kouluttajana oli Marja Tetri-Rantanen. Osallistujia oli 12.
- Teivon luennot etänä – verkkoluento ratsastuskenttien ja maneesien pohjista pidettiin 21.3. Kouluttajana
oli Ismo Lätti. Osallistujia n. 200.
- Teivon luennot etänä – verkkoluento raviratojen pohjista pidettiin 7.4. Kouluttajana oli Juha Keskimaunu.
- Teivon luennot etänä – verkkoluento varsojen koulutuksesta pidettiin 11.5. Kouluttajana oli Mia Jurvala.
Osallistujia oli 95.
- Turvallisuuspäällikkökoulutus pidettiin etänä 24.5. Kouluttajana oli Reijo Suutari. Osallistujia oli 35.
- Kuninkuusravit Forssassa 29.-31.7.2022
- Hevoset Hämeenlinnassa sunnuntaina 28.8.
- Seurojen puheenjohtajien ja sihteerien sekä talliyrittäjien tapaaminen on suunnitteilla syyskokouksen
yhteyteen 29.10.2022, paikkana Kangasala.

Itä-Suomi
•
•

•

•
•

•

•

jaostolla ollut kokoukset 28.3. ja 28.4.
nuoriso- ja harrastetiimi:
o tullut muutamia uusia jäseniä, SRL:n suosituksen mukaisesti avataan haku syksyllä samaan
aikaan muiden liiton hakuaikojen kanssa
o Nuorten tiimin ja harrastetiimin jäsenet (12 henk) käyneet vierailemassa omien seurojensa
hallituksen kokouksissa - vierailuita jatketaan edelleen teemalla nuoriso/harrasteasioista
keskustelua ja kuulemista
o seuratukia saaneet seurojen järjestämät koulukiusattujen Ystäväksi hevonen -ryhmät:
osassa tapaamisia jo toteutettu, osassa vasta tulossa kesällä/syksyllä
o suunniteltiin mahdollista tapahtumaa syksylle -22 yhteistyössä eri hevosalan toimijoiden
kanssa - mahdollisesti tapahtumapäivänä eri puolilla aluetta
seuratoiminta
o keskusteltu seurakyselyn tuloksista, mm.: kokousmuistiot kannattaisi laittaa nettisivujen
lisäksi someen, tapahtumia jaettava ympäri aluetta, tehdään jaoston jäsenten esittely
someen tällekin vuodelle, tehdään jäsenkirje 4 kertaa vuodessa: vuodenvaihteessa, ennen
kevättapaamista, kesällä, ennen syyskokousta, kirjeen tekemisvastuu jaetaan eri kerroille
niin että 2-3 jaoston jäsentä tekee yhdessä
kilpailuasiat:
o mestaruussäännöt ym. materiaalit päivitetty ja julkaistu
toimihenkilökoulutukset
o 2.4.2022 IV-IVK-V koulutuomarilisenssikoulutus ja skaalantarkastus etänä
o ratamestarikurssi, selvitetään kouluttajaa ja päivämäärää
o estetuomarikurssi, selvitetään kouluttajaa ja päivämäärää
o Nuorten estehevosten suorituskyvyn arviointi -kurssi ja kenttätaitotuomarikurssi +
Avant/60cm tuomareille tarkoitettu koulutus olisi tarpeen, selvitetään
muut koulutukset ja tapahtumat
o 6.3.2022 Equipe / Kipa -koulutus, Varkaus + etämahdollisuus
o 19.3.2022 sääntökoulutus kilpailijoille etänä, tallenne julkisesti katsottavissa Youtubessa
Itis aluejaosto -kanavalla
o 20.3.2022 valmennussuunnitelman pohja -luento etänä
o 13.4.2022 alueen kevättapaaminen, palkitsemistilaisuus ja luento “Ratsasta omin tavoittein
ja onnistu” etänä
o turvallisuuspäällikkökurssi, selvitetään päivämäärää
o syksylle mahdollisesti kouluklinikka ja hevoskerhonohjaajien koulutus
suunnitellaan alueen järjestämää matalan kynnyksen valmennusta aloitettavaksi syksyllä
2022: tehty kysely, jossa kysytään onko valmennukselle tarvetta, missä päin olisi hyvä järjestää,
toiveita valmentajiksi jne.

Kaakkois-Suomi
- Seurakäynnit: Mikkelin Urheiluratsastajat ry:n, Villit Ry:n, Kiviharjun Ratsastajat ry:n,
Koivukosken Kopse ry:n ja Rajavaelluksen Rattastajat ry:n
- Aluejaoslaiset aktiivisesti mukana Hevoset Bastionissa -järjestelyissä
- Uutiskirjeitä lähetetty
- Hallimestaruuksista järjestettiin vain koulumestaruudet, sillä estamestaruuksille ei löytynyt järjestäjää

Keski-Suomi
Kokoustettu kolmannen kerran. Alueen islanninhevosaktiivit

olivat esittelemässä omaa toimintaansa. Kisakalenteri aluetasolla todella suppea. Vain mestaruuskilpailuja
tarjolla, muutoin seura/kansallinen kisa.
Koulutukset:
Kilpailusäännöt, kouluratsastus etänä 2.3. 48 osallistujaa
Kilpailusäännöt, esteratsastus etänä 23.3. 32 psallistujaa
Kilpailujärjestämiskoulutus 24.5. etänä 27 osallistujaa
Kevätkohtaaminen 2.4. Kuokkalan kartanolla, Jukka liitosta kertoi kuulumiset, ranking palkittavat, kiva
tapahtuma, osallistujia 30, ja livenä oltiin!
Alueen seura/infokirje systeemi aloitettu ja lähetys 4kertaa vuodessa, kirjoitusvuorot vietiin käsistä!
Puheenjohtaja aloitti kirjeenvaihdon alueen ihmisten kanssa, Sari auttaa lähetyksissä.
Lounais-Suomi
Aluemestaruuspäivät ja järjestäjät on sovittu (tulossa henk.koht. koulu, este, kenttä ja matka, joukkue-este
ja -koulu sekä aikuismestaruus. Tuntiratsastajien mestaruuskilpailut on jo pidetty).
Lisäksi järjestetään Suomen Ratsutarvike -cup esteissä ja koulussa. Estefinaalin järjestäjä puuttuu vielä sekä
yksi kouluosakilpailu siirtyy tai joudutaan perumaan.
Seuroja on kontaktoitu ja tämän vuoden ensimmäisiä seurakäyntejä ollaan sopimassa.
Valmistellaan Poni Paimiossa -tapahtumaa.
Tänä vuonna on järjestetty ohjasajokurssi ja toiminnallinen luento oheisliikunnan merkityksestä sekä tuettu
ratsastusjousiammuntatoiminnan aloittamista. Ensiapu1 -kurssi ja ohjasajoklinikka jouduttiin perumaan
vähäisen kiinnostuksen vuoksi.
Edellisen kokouksen jälkeen on lähetetty yksi uutiskirje.
Jaoston tehtävien jakoon on tehty muutoksia ja tehtävien kuvauksia on päivitetty.
Listausta alueen omaisuudesta ja varastoista ollaan laatimassa.
Aluejaosto on tähän mennessä kokoontunut tänä vuonna 7 kertaa. Seuraava kokous kesäkuussa.
Pohjanmaa
Kisakausi täydessä vauhdissa, kaikkiin aluecup-kilpailuihin ja aluemestaruuksiin löytynyt järjestäjät.
Pidetyt koulutukset: Taitotuomarikoulutus pidetty Seinäjoella 12.3.2022 ja EA1-koulutus Kokkolassa 910.4.2022.
Tulevat suunnitellut koulutukset syksylle: steward-koulutus suomeksi ja ruotsiksi sekä kenttäratsastuksen
lajistewardkoulutus suomeksi ja ruotsiksi.
Pidetyt tapahtumat: Ratsastajaravit 20.5.
Nuorisotiimi osallistunut hevosmessuille ja suunnittelee kepparikisoja kesäksi.
Seuratapaamisia pidetty kaksi ja lisää suunnitteilla.
Aluejaosto kokoontunut alkuvuonna 5 kertaa, seuraava kokous elokuussa.
Pohjanmaalta tehdään hankematka (Liiveri) Hamina Bastioniin.
Pohjois-Suomi
Kesä tulee vähitellen, lämmintä on ollut täälläkin.
Mitä on tapahtunut edellisen kokouksen jälkeen
-Kevätkohtaaminen 22.5.
-Ratsastajaravit 16.5.
-Taitotuomarikurssi 23.4. osallistujia 14
-Seuratapaaminen 20.4. Sodankylän Ratsastajat ry
-P-S:n uutiskirje 11.4.
Tulossa
-Seuratapaaminen 29.5. Kainuun Kopse ry
-Ratamestareiden täsmä-koulutus Oulussa 10.-12.6. Teppo Hakala koulii.

6. Muut asiat
SRL arvotyöpaja keskiviikkoina 8.6. ja 31.8. klo 16-18.30. Anne Sara-aho edustaa APUa.

Aluevalmennuksessa on toivottu palattavan vanhaan systeemiin, jossa valmennuksien organisointi
tapahtuisi alueilla. Vastuut ja talous on keskusteltava perusteellisesti ja otettava huomioon alueiden koko.
Keskustelua jatketaan valmennuskeskuksen kanssa. Järjestelyt on sovittava hyvissä ajoin. Työryhmään
pohtimaan Anne Sara-aho (APU), Sanna Ruotsalainen (APU), Carina Nyholm (hallitus), Jutta Koivula (SRL),
Tuula Tella (SRL), Tarja Koskinen (Esran aluevalmennusvastaava), Jaana Seppänen (Itä-Suomen
aluevalmennusvastaava), Sirkku Häkkänen (Kaakkois-Suomen aluevalmennusvastaava). Jaostoissa
keskustelua halukkuutta hoitaa aluevalmennukset itsenäisesti. Anne Sara-aho toimii kokoonkutsujana.
Talent-kisasarjan aluekarsinnoissa on ollut vähäisesti osallistujia. Sarjalle mietitään uutta toimintamallia.
Seurakäyntien somejulkaisuja toivotaan julkaistavan.

7. Tallitapaamiset alueilla (Minkki)
Alueellisia tallitapaamisia on toivottu ja toteutus Teamsin välityksellä. Tallitapaamiset aamupäivisin klo 1011.30. Tapaamiset toteutetaan syksyn aikana. Minna Peltonen laittaa talleille suoraan kutsut ja alueen
puheenjohtaja voi myös osallistua.
Alueelliset Teams-tallikohtaamiset syksyllä 2022 klo 10-11.30:
Itis ke 17.8.
Kaakko ke 31.8.
Häme ke 7.9.
Pohjois-Suomi ma 12.9.
Lounais-Suomi ke 21.9.
Keski-Suomi ma 26.9.
ESRA ke 5.10.
Pohjanmaa ma 10.10.

8. Seuraava kokous
Seuraava kokous torstaina 25.6. klo 19.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.22.

