TOIMINTAKERTOMUS 2018
Suomen Vaellustallien Liitto ry – Trail Riding Union of Finland

Jäsenmäärä
Liiton jäsenmäärä oli vuonna 2018 47 tallia, joista 10 oli Priimatalleja. Silloin tällöin jokin vanha
talli lopettaa tai muuttaa toimintaansa eroten liitosta, mutta jatkuva kiinnostus aloittavien tallien
keskuudessa kertoo liiton tärkeästä työstä. Toivomme jäsentallien määrän tästä edelleen nousevan
ja saavamme liiton toiminnan kansallisesti merkittäväksi. SRL-henkilöjäseniä SuoVa ry on
ottanut vastaan vuodesta 2014 saakka. Henkilöjäseniä oli vuoden 2018 lopussa 36 (26 senioria ja
10 junioria) ja heidän määräänsä pyritään jatkossakin aktiivisesti kasvattamaan.
Messut ja muut tapahtumat
Liitto osallistui vuonna 2018 vain yksille messuille (Hevoset-messut Tampereella 7.-8.4.2018).
Retkeile Ratsain-viikon järjestäminen oli vuonna 2018 tauolla.
Ratsutila Toivonharjussa pidettiin maastotaitoharjoituskisat 29.4.2018, joiden järjestelyissä myös
SuoVa oli mukana. Tapahtuma oli onnistunut ja kaikkiaan 17 ratsukkoa osallistui kisoihin.
Koulutukset ja kurssit
Jäsenistölle järjestettiin EA-kurssi (EFR) Ratsastuskeskus Lupiksessa Kiuruvedellä 31.11.2018,
johon osallistui 16 henkilöä. Ensiapukurssien järjestäminen on tärkeä osa liiton edunvalvontaa,
johon tulee panostaa jatkossakin.
Yhdistyksen pikkujoulut vietettiin Tahkolla 5.-6.11.2018.
Markkinointi
Virtuaaliseen näkyvyyteen on panostettu koko ajan lisää: liiton Facebook-sivu on kerännyt tähän
mennessä 1019 tykkääjää. Lisäksi Facebookissa toimii SuoVa-hallituksen moderoima kaikille
vaellusratsastuksesta kiinnostuneille avoin keskusteluryhmä nimeltä Retki- ja vaellusratsastajat,
jossa vuoden loppuun mennessä oli 386 jäsentä. Vuonna 2017 avattu Vaellustallien Instargam-tili
on saavuttanut tähän mennessä jo 283 seuraajaa.
Yhdistyksen painettu esite on edelleen käytössä ja esitteet ovat tänäkin vuonna olleet tuttuun
tapaan jaossa messuilla ja jäsentalleilla. Vuonna 2016 yhdistys teetti myös omakustanteisia
SuoVa-kylttejä jäsentalleille tilattavaksi. Myös Priimatalli-kylttejä teetettiin ja nämä olivat
Priimatalli-jäsenille yhdistyksen kustantamia. Kyltit ovat edelleen jäsentallien käytössä
markkinointielementteinä. SuoVa/Priimatalli-jäsenyyden jostain syystä päättyessä on kylttiä
käyttänyt talli velvollinen omalla kustannuksellaan palauttamaan kyltin takaisin yhdistykselle.
Maaseudun Tulevaisuus-lehteen ostettiin taas tänäkin vuonna yhteisilmoitus.
Priimatallit
Priimatalli-hyväksynnän saannin edellytyksiä tarkennettiin 2016. Näiden sääntöjen mukaisesti
kaikilta uusiksi Priimatalli-jäseniksi liittyviltä talleilta vaadittiin myös vuonna 2018 lomakkeen
täyttämisen sekä Priimatalli-maksun maksamisen lisäksi seuraavat asiat:
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- kopio voimassaolevasta EA2-kortista
- kopio vähintään yhden tuotteen turvallisuussuunnitelmasta, riskianalyysistä ja
pelastussuunnitelmasta
- kopio hygieniapassista
Lisäksi SuoVa ry suosittelee jäsenilleen Matkailualan Turvallisuuspassikoulutuksen (MaTuPa)
suorittamista.
Nämä uudet säännöt ovat jo vuodesta 2017 asti koskeneet myös kaikkia vanhaa Priimatallijäsenyyttään jatkavia jäsentalleja, niin myös nyt. Kopioita yllämainituista asiakirjoista ei
kuitenkaan vaadita SRL:n hyväksymiltä talleilta, koska SRL-jäsenyys varmistaa nämä asiat.
Vuosikokous 2018
Liiton vuosikokous pidettiin 1.2.2018 Ratsastuskeskus Lupiksessa Kiuruvedellä. Paikalla oli 6
henkilöä. Vuosikokouksessa hyväksyttiin liiton toimintakertomus sekä tilinpäätös ja
tuloslaskelma vuodelta 2017, sekä tilintarkastajan lausunto ja myönnettiin hallituksen jäsenille
vastuuvapaus.
Puheenjohtajaksi vuodelle 2018 valittiin Emma Korhonen sekä hallitukseen Kaija Föhr, Janne
Lappi, Olga Pohjola ja Noora Ruuth. Varajäseniksi valittiin Markku Janhunen, Pipsa Wagner ja
Tiina Kari. Toiminnantarkastajaksi valittiin Marja Lehtonen ja varalle Kirsi Mannila.
Hallitus 2018
Uusi hallitus järjestäytyi ensimmäisessä kokouksessaan helmikuussa. Varapuheenjohtajaksi
valittiin Janne Lappi, sihteeriksi Olga Pohjola ja messuvastaavaksi Kaija Föhr. Hallituksen
ulkopuolelta valittiin jäsensihteeriksi Kirsi Niskanen ja rahastonhoitajaksi Nina Blomqvist.
Kaikki hallituksen kokoukset on pidetty Skype-kokouksina lukuun ottamatta yhtä Facebookissa
hallituksen sisäisessä ryhmässä pidettyä kirjallista kokousta. Yhteensä hallitus kokoontui
toimikaudellaan 5 kertaa. Asioita on käsitelty myös sähköpostiviestein sekä hallituksen omissa
FB- ja WhatsApp -ryhmissä.
Kokouksissa on käsitelty mm. seuraavia asioita:
- jäsentilanne ja talousasiat
- markkinointimateriaalit ja markkinointistrategia
- messukäytänteet ja messumateriaalit
- vuosikokouksen 2019 suunnittelu
- maastotaitoharjoituskisojen järjestelyt
- Retkeile ratsain-viikon konsepti
- SuoVan henkilöjäsenyyden kehittäminen
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Hallituksen jäsenten ja varajäsenten osallistuminen hallituksen kokouksiin toimikaudella 2018:
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Puheenjohtaja kiittää hallituksen jäseniä arvokkaasta työstä liiton ja jäsenistön hyväksi.

Outokummussa 7. tammikuuta 2019

Emma Korhonen
Suomen Vaellustallien Liitto, hallituksen pj
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