
SRL Matkaratsastuskomitea tiedottaa 1/2018 

Moikka! 
 

Kirpeistä keleistä huolimatta kotimaan kisakausi on jo hyvässä 

vauhdissa. Uusi komitea on nimetty, ja nyt saatte vihdoin 

ensimmäisen tiedotteen. 

 Odottelimme Ratsastajainliiton päätöstä tämän vuoden SM-kilpailuja 

koskevista kvaaleista ennen tiedotteen julkaisemista.  Olemme iloisia 

että ehdotuksemme meni läpi. Toivottavasti tämä tarkoittaa 

mahdollisimman runsasta osallistujamäärää SM-kilpailuihin! 

Kirsi  

 

Uuden komitean esittely:  
 

Tämän vuoden matkaratsastuskomitea kokoontui ja järjestäytyi 15.2 Helsingissä, ratsastajainliiton tiloissa.  

Seuraavassa esittäytyy uusi komitea vastuualueineen: 

Minna Oksanen, Komitean puheenjohtaja, HUJO ja KUJO yhteyshenkilö 

Matkaratsastuksessa olen ollut mukana  jo 20 vuotta. Kilpailijana nykyisellä 3-tasolla, huoltajana, 
 kilpailunjärjestäjänä  ja  toimihenkilönä kaikissa mahdollisissa tehtävissä mitä kisoista löytyy ja 
 valmennettaviakin on muutama ollut. Viimeiset  5 vuotta on tullut keskityttyä seuratoimintaan sen kaikissa 
muodoissa.  Olen myös tuomari sekä lajistewardi ja starttikursseja olen käynyt pitämässä monellakin 
paikkakunnalla.   
Samassa taloudessa kanssani asustelee miehen ja teinin lisäksi 24v eläkeläis kisa-arabini Khamsin, koira 
Rommi, 2 kissaa Wagner ja Viljo sekä  kanit Petu ja Tyttö Nimeltä Tarmo. 
Uutena haasteena matkaratsastusmaailmassa aloitin kaksivuotisen pestin komitean puheenjohtajana. 
Minuun voi olla yhteydessä komitean sähköpostin kautta tai suoraan minna.o70(ät)gmail.com.  

Osmo Metsälä, SRL hallituksen edustaja 

Kai Torp, Seurayhteyshenkilö  

Olen 1950 syntynyt eläkeläinen Etelä-Espoosta. Kotoa löytyy satunnaisesti vaimo, koira ja nuorin poika 

sikäli kun opiskelulta ja töiltä ehtii. Matkaratsastuksen pariin toi 2009 Terskinhevonen Breget, joka oli 

hiukan liian ”urheilullinen” perinteisiin lännenratsastuksen lajeihin. Lyhyitä, maksimissaan 60 km kisoja on 

takana vajaa 30 ja pidempiin koetetaan tänä vuonna. Matkaratsastuksen lisäksi harrastamme karjalajeja, 

Mountain tai Extreme Trailia. Takana on kolme vuotta matkaratsastuskomiteaa kahdessa erässä. Kesästä 

2015 alkaen minulla on myös ollut ilo ja kunnia toimia matkaratsastusmaajoukkueen johtajana ja kuulun 

myös SuMaRan hallitukseen. 



 

Olli-Pekka Salopää, Talous ja kilpailutoiminta 

Matkaratsastuksen pariin olen päätynyt vuonna 2007, jolloin vanhempi tyttäreni starttasi ensimmäisissä 

kilpailuissaan ja itse sain toimittaa autokuskin ja huoltajan roolia. Huoltohommissa onkin tullut kierrettyä 

kilpailuja molempien tyttärieni huoltajana aluetasolta alkaen, ja muutama vuosi sitten tuli tutustuttua myös 

kv - kilpailujen maailmaan.. Vastuualueeseeni on kuulunut kilpailuissa osallistuminen tiimin jäsenenä niin 

hevosen kuin ratsastajankin valmistautumiseen kilpailusuoritukseen, tavoitteiden ja taktiikan laadintaan ja 

tietenkin kilpailun aikaiseen ratsukon huoltoon. Huolenaiheenani on ollut erityisesti ratsastajan jaksaminen 

ja ”tankkaaminen” kilpailussa hevosen hyvinvoinnin lisäksi. 2017 olen aloittanut matkaratsastuksen 

kabinetissa komitean uutena jäsenenä, ja jatkan 2018 vastuualueena nyt talous ja kilpailutoiminta. 

Aiempaa kokemusta kilpa-urheilusta on niin jääkiekosta kuin salibandystäkin junioripuolella. Kummassakin 

lajissa toimin osin samanaikaisestikin yli 10 vuotta joukkueiden erilaisissa toimihenkilörooleissa huoltajasta 

joukkuejohtoon em. liittojen alaisissa sarjoissa aina A-SM tasolle saakka. 

Sari Lahtinen, Koulutus ja tapahtumat 

Olen tullut matkaratsastuksen pariin reilut 12 vuotta sitten. Ystäväni tarvitsi liikuttajia hevosilleen 

raskautensa vuoksi. Ja sille tielle jäin. Itse en ole kisannut kovin paljoa, mutta olen ollut huoltajana, 

toimihenkilönä ja kilpailujen järjestäjänä. Toiminnassa olen tiiviisti mukana Riemuratsukoiden pj:n 

ominaisuudessa. Tämä pesti on jatkunut jo useamman vuoden. 

Miia Kouvalainen, Valmennus 

Hei kaikille matkaratsastuksen parissa touhuaville. 
 

Taustaltani olen hevosenhoitaja/-valmentaja. Hevosalan huonohkon talouden vuoksi päädyin 
uudelleen koulun penkille vuonna 2010 lukemaan ensihoitoa, valmistuin ensihoitajaksi 2013, siitä 
lähtien olen työskennellyt vakituisesti ambulanssissa. 
Olen seurannut matkaratsastusta lajina jo pidempään. Varsinaisen harrastamisen pääsin kuitenkin 
aloittamaan vasta vuonna 2015, oman enemmän lajiin soveltuvan hevosen myötä. Kilpailu 
aloitettiin oman hevosen kanssa keväällä 2016, ensimmäisenä vuonna meillä ei ollut tavoitteita, 
kilpailtiin vain omaksi iloksi ja hevoselle rauhalliseen tahtiin. Viime kaudella oli tavoitteet jo 
korkeammalla, mutta valitettavan sairastumisen johdosta kausi katkesi heinäkuun kisoihin. 
Kilpailuita olen ollut järjestämässä yhdessä Matkalaukka ry:n kanssa, jossa olen jäsenenä. 
 

Komiteassa minun vastuualueenani on valmennus. Valmennuksiin liittyvissä asioissa voi ottaa 
minuun yhteyttä joko henkilökohtaisen sähköpostini kautta tai komitean sähköpostiin viestiä 
laittamalla. kouvalainen.miia@gmail.com 044 5800 607 
 
 
Sissi Kähkönen, Kilpailutoiminta 

Tulossa myöhemmin 

 

mailto:kouvalainen.miia@gmail.com


 

Kirsi Oittinen, Tiedottaminen 

Olen harrastanut ratsastusta aktiivisesti lapsesta saakka, ja kilpaillut aiemmin esteitä, koulua ja vähän 

kenttääkin. Vuonna 2010 hevosen vaihto oli ajankohtaista, ja ostin sattumalta nuoren arabiruunan. 

Muutaman vuoden muita lajeja harrastettuamme rupesin miettimään mihin arabi voisi parhaiten soveltua, 

ja näin löysin itseni matkaratsastuksen starttikurssilta. 2012 Vuodesta saakka olen kilpaillut aktiivisesti 

matkaratsastusta, aluksi 2- tasolla, ja melko pian myös 3- ja kansainvälisellä tasolla. Kotona minulla on kaksi 

matkaratsuna toimivaa arabia, yksi kv- tasolle ehtinyt ja yksi kilpailu-uraansa 2-tasolla aloitteleva. Näiden 

lisäksi meiltä löytyy myös poni, puoliverinen ja pari koiraa.  

Komiteassa vastuualueenani on tiedottaminen. Minulle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen 

kirsi.oittinen@gmail.com. 

 

Komitean jäsenten yhteystiedot löytyvät SRL sivuilta. Jos et ole varma kenelle asiasi kuuluu, voit ottaa 

yhteyttä komitean yhteiseen sähköpostiosoitteeseen matkaratsastuskomitea@gmail.com, jolloin asiasi 

ohjataan oikealle henkilölle.  

Sääntövaliokunnan edustaja, kilpailukutsujen tarkistaminen: Heidi Laurinen 

Vuoden 2018 Kotimaan kilpailu- ja tapahtumakalenteri (tämän hetkinen 

tilanne): 
 

10.3.2018  Myrkky / MyRat, tasot 1-2 

24-25.3.2018  Starttikurssi ja kilpailuharjoitukset, Ii As, SuMaRa  

14.4.2018  Laitila / SuMaRa, tasot 1-3 

5.5.2018 Pinsiö / PiPuRa, tasot 1-2 

15-17.6.2018 Morva / RieRat, tasot 2-3 + kv, SM-kilpailu ja NBCH 

22.7.2018 Lieto / VARMA, tasot 1-3 

26.8.2018 Kouvola / SuMaRa, tasot 1-3 

8.9.2018 Isojoki / MyRat, tasot 1-2 

29.9.2018 Urjala/ ML, tasot 1-3 

27.10.2018 Lohja / SuMaRa, tasot 1-2 
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Uusi kilpailukeskus otettu käyttöön 
 

Tänä vuonna on päästy starttaamaan jo kolmet kotimaan kilpailut, joista Hollolan kisat järjestettiin 
uudessa kilpailukeskuksessa. Ohessa järjestävän seuran Matkalaukan terveiset uudesta 
kisakeskuksesta: 
 
17.2 Hollolassa kilpailtiin Matkalaukka ry:n järjestämissä matkaratsastuskilpailuissa 1- ja 2-tasolla. 
Kilpailupäivästä tuli hieno, kevyttä pakkasta ja puoli aurinkoista säätä. Päivään mahtui monta 
hienoa onnistumista. Kilpailuissa hyväksytyn tuloksen saaneet ratsukot palkittiin Suomalaisen 
yrityksen Masajon sponsoroimalla Green Stallion elektrolyytillä. 
 
Kilpailukeskuksena toimi pienen yksityistallin tarjoama kesälaidunalue. Tilaa oli reilusti ja pienen 
hienosäädön jälkeen kilpailukeskuskin saatiin toimimaan hyvin. 
Reitit kulkivat tällä kertaa hiekkateitä pitkin Paimelan ja Vaanian alueella. Alkuperäinen 
suunnitelma oli tehdä reitit osittain Vesijärven jäälle, mutta ajankohta oli muutamaa viikkoa liian 
aikaisin jäätilanteeseen nähden. Vesijärven jää oli osittain vielä kaksikerroksinen, joten turvallisuus 
syistä jäälle ei päästy tänä vuonna. 
 
Iso kiitos kaikille mukana olleille, niin järjestäjille kuin kilpailijoillekin! 
 
Aurinkoisin terveisin Matkalaukka ry 

SM- ja NBCH-kisat ja osallistumisoikeus 
 
Tämän vuoden Suomenmestaruudet ratkotaan Pohjoismaiden mestaruuskisojen yhteydessä 
Morvassa 15-17.6.2018. Matka on tänä vuonna pituudeltaan 120 kilometriä. Ratsukoilla on 
mahdollista osallistua luokkaan joko tason 3.2 luokkana, tai FEI2* luokkana yhdistetysti NBCH- ja 
SM- kilpailuun.  
 
Liitto on hyväksynyt komitean ehdotuksen poikkeusluvasta koskien osallistumisoikeutta tämän 
vuoden SM-kilpailuun. Ratsukolla on mahdollisuus osallistua 3.2 tason SM- luokkaan 
yhteistuloksella tason 3.1 luokasta. Tämä sen takia, että ratsukoilla ei ole enää mahdollista 
saavuttaa kvaalitulosta kilpailua vastaavalta tasolta. 
 
NBCH (FEI2*) osallistumisoikeuteen ei tullut muutoksia. Ratsukot saavat osallistua FEI-sääntöjen 
määräämällä tavalla, eli tuloksella FEI1* luokasta. Liitto nimeää kilpailuun joukkueen tulostason 
mukaan.  
 
Nuorten SM- kilpailu ratsastetaan tasolla 3.1. Ratsukoilta vaaditaan tulos vastaavalta tasolta. Tulos 
on mahdollista saavuttaa vielä ennen kilpailuja esimerkiksi Sumaran kilpailuissa Laitilassa 14.4 tai 
Virossa Körvemaalla 12.5.  
 
Nuorten NBCH luokka ratsastetaan tasolla FEI 1*. Tähän on mahdollista osallistua noviisikvaaleilla. 
Liitto nimeää kilpailuun joukkueen tulostason mukaan.  
 



REILU PELI- TEEMAVUOSI 
 

Ratsastajainliiton teemana tänä vuonna on reilu peli, kaikessa hevosiin ja ratsastukseen liittyvässä 
toiminnassa niin hevosten kuin ihmistenkin kanssa.  
Pitää muistaa, että meidän pitäisi kohdella toista ihmistä niin kuin haluamme toisen ihmisen 
kohtelevan meitä. Matkaratsastuksessa ei ole vastustajia vaan kilpakumppaneita. Toiminnan pitää 
 perustua keskinäiseen luottamukseen sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön ja sääntöihin. 
 

On hyvä palauttaa muistiin, että matkaratsastus on kaikille avoin harrastus. Jokainen voi osallistua 
toimintaan omista lähtökohdistaan;  riippumatta iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta 
asemasta, varallisuudesta, terveydestä, kansallisuudesta, äidinkielestä, etnisestä taustasta, uskonnosta, 
seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta vastaavasta henkilökohtaisesta ominaisuudesta tai asiasta. 
 

Reilun Pelin edellytyksiä ovat tasa-arvo, avoimuus, rehellisyys, toisen ihmisen kunnioitus, hyvät 
käytöstavat ja oikeudenmukaisuus. Reilu Peli vahvistaa positiivista ja kannustavaa toimintaa.  Hyvä 
ja asiallinen käytös lisää toiminnan arvostusta myös lajin ulkopuolella. Hyvästä toiminnasta syntyy 
hyviä tuloksia! 
Jokaisen on syytä muistaa, että kiusaaminen, syrjiminen, haukkuminen, nimittely, fyysinen 

ja henkinen väkivalta, alistaminen, vähättely, seksuaalinen ja sukupuolinen ahdistelu sekä 

syrjintä ja rasismi eivät kuulu matkaratsastukseen - ei edes huumoriksi puettuna. 
 

Lajissamme ei tulisi olla vaiettuja ja piilotettuja asioita. Luomme omalla toiminnallamme 

ilmapiirin, jossa voidaan käydä avointa keskustelua vaikeistakin asioista. Meidän pitää puuttua 
ajoissa tilanteisiin, mikäli näemme tai kuulemme jonkun joutuvan epäasiallisen käytöksen 
kohteeksi. Jokaisella on myös velvollisuus puolustaa tällaisen teon kohteeksi joutunutta. 
Muistetaan myös rohkeasti kertoa kilpailu- ja muissa säännöissä tapahtuneista 
epäurheilijamaisista käytöksistä.  On kuitenkin muistettava suunnata katseet eteenpäin ja 
unohdettava menneet tapahtumat ja vääryydet, vain siten voimme saada lajia eteenpäin. 
 

Matkaratsastuksessa toimii joukko vapaaehtoisia toimijoita. Heidän arvonsa tunnetaan ja 
tunnustetaan, ja heidän jaksamistaan ja hyvinvointiaan pitäisi tukea.  Ilman heitä meillä ei olisi 
kilpailutoimintaa ja jokaisen olisi hyvä muistaa, että kaikkia toimijoita tarvitaan jotta laji pysyy 
elävänä. 
Kaikkia pitää kohdella tasaveroisesti ja oikeudenmukaisesti. Meidän pitää uskoa ihmiseen ja antaa 
uusi mahdollisuus virheen jälkeen. Avoimuus lisää lajin uskottavuutta.  
 

Lisää Reilun Pelin periaatteista voit lukea  
https://storage.googleapis.com/valo-
production/2016/12/urheiluyhteison_reilun_pelin_ihanteet_ja_tavoitteet.pdf 
 tai 
http://www.ratsastus.fi/reilu_peli 
 

Minna Oksanen 
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