
Suomen Ratsastajainliitto 
Keski-Suomen aluejaosto 

 

KOKOUS 2/2022 

Kokouksen ajankohta: to 24.2 17.40-19.55 
Kokouspaikka: Teams-kokous 

 

1. Vastuualueiden katsaus 
I. Heidi kertoi, että APUn kokous ensi viikolla, jossa tarkastellaan yhteisiä 

aluemestaruussääntöjä. Tulossa mestaruuskilpailuihin yhteiset sääntölin-
jaukset. Taitotuomarikoulutukseen voi hakea estekomitealta tukea. Keskus-
teltiin myös taitotuomarikoulutuksesta tulleesta palautteesta ja Heidi vie 
asian APU:n kokouksessa keskusteltavaksi.  

II. Pirre kertoi, että Setap kokous myös ensi viikolla.  
III. Mintun mukaan kaikki on toiminut hyvin kouluvalmennuksissa. 
IV. Pinja kertoi, että estevalmennukset sujuvat hyvin. 
V. Sanna oli organisoimassa Marja Tetri-Rantasen taitotuomarikoulutuksen su 

21.2., osallistujia oli neljä. Onnistunut ja toimiva koulutus, demoratsukot 
monen tasoisia, mikä palveli koulutustarkoitusta. SRL:n taitotuomarivaati-
mukset pitäisi päivittää ja julkistaa, mitkä ovat taitotuomarin ja taitotuoma-
rikoulutuksen vaatimukset.  

VI. Jenny kertoi, että Nuorisotiimi suunnittelee retkeä Hevoset messuille nuori-
sotiimiläisten tapaamiseen, mihin SRL:ltä tulossa tuki. 

6. Koulutukset ja tapahtumat 
I. Nuorisotiimille esitetään idea järjestää retki Hevoset messuille, mihin saa 

Setap-tukea. 
II. Tulevat koulutukset   

• Kilpailusääntökoulutus, kouluttajana koulutuomari Mari Varonen, ylei-
nen osa + kouluratsastus ke 2.3., koulutus on maksuton kaikille ja järjes-
tetään verkkovälitteisesti.  

• Kilpailusääntökoulutus esteratsastukseen, yleinen osa + esteratsastus, 
päivämäärä sovitaan kouluttajan mukaan. Koulutus on maksuton kaikil-
le ja järjestetään verkkovälitteisesti.  

• Kisajärjestäjäkoulutus verkkovälitteisesti, Osmo Metsälä kouluttaa, päi-
vämäärä kysytään Osmolta. Hinta 10 euroa/osallistuja. 

• Laura Härkösen seurakehittämisilta to 17.3. KesLin tiloissa Savelassa klo 
17.00-19.00. Kahvitarjoilu. 

• Marko Björsin kouluratsastusiltamat järjestetään ke 30.3. klo 17.30-
21.00, Four Winds Stable. Samat ratsukot. Tarkistetaan, voidaanko ot-
taa lisäilmoittautumisia vastaan. Hanna tulossa ottamaan ilmoittautu-
misia. Parkkiin myös tarvitaan joku. Jenny tulee apuvoimiksi.  

• Kevätkohtaaminen ehdolla to 31.3.: kevätkokous, sitten ranking-
palkittavien palkitseminen. Etsitään kiinnostavaa puheenvuoroa. Tiedo-
tus, kun esiintyjä varmistunut. 

7. Kilpailut/säännöt  



I. Kilpailukalenterin kooste someen, kun kilpailukalenteri valmis mestaruuk-
sien osalta. Mestaruudet nyt muutoin kilpailukalenterissa, mutta KoRan lu-
paamat henkilökohtaiset ja joukkue-estemestaruudet puuttuvat vielä. 

II. Mestaruussäännöt, päivitys. Kysytään luokat henkilökohtaisiin ja jouk-
kuemestaruuksiin. Ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailuihin etsitään 
järjestäjiä. 

III. Esteratsastuksen taitoarvostelu on suuri muutos, mikä on herättänyt myös 
vahvaa kritiikkiä. Pitää odottaa, mitä muutos tuottaa esteratsastukseen, 
etukäteen ei voida tietää kaikkia seurauksia. Turvallisuus tärkeä tekijä rat-
sastuksessa.  

IV. Estehallimestaruuskilpailukutsu nyt tarkastuksessa.  
 
8. Muut asiat 

I. Aluepäivät 25.-27.3.2022 
II. Aluepäivät 2023: järjestämisvuorossa Keski-Suomi. järjestämispaikaksi valit-

tiin Varjola 

9. Seuraava kokous to 7.4. klo 17.30 Killerin kilpatallin maneesikahvio. 

 


