
Suomen Ratsastajainliitto   

Keski-Suomen aluejaosto  

3/2021  

     

     

   MUISTIO 

 

     

Kokouksen ajankohta: to 7.4. klo 17:30 

Kokouspaikka: Killerin Kilpatalli 

 

 

 

1. Liina Kuusela oli kertomassa islanninhevos- ja askellajiratsastuksesta Keski-Suo-

messa. Keski-Suomessa on kaksi islanninhevostallia Purola Farm, Saarijärvi ja Talli 

Thrá, Jyväskylä. Myös kaksi vaellusallia Keski-Suomessa: Furuvatni, Petäjävesi ja 

Saaga-talli, Joutsa. Suomen Islanninhevosyhdistys ry SIHY:n johtokunta toimii SRL:n 

alaisena lajikomiteana. SIHU kuuluu seurana ESRA:oon. SIHY:ssä jäseniä on 1114 ja 

toiminta on jakautunutta alueellisiksi paikalliskerhoiksi. Jyväskylän paikalliskerho 

on nimeltään Midja ry ja Saarijärvellä toimii Demantur ry. FEIF on alan kansainväli-

nen kattojärjestö. Ahvenanmaalla PM-kilpailut kesällä 2022. Keski-Suomessa on 

myös askellajiratsastusliittovalmennusta. 

 

2. Ilmoitusasiat  

• APU: Keskusteltiin paljon seuroille lähteneestä kyselystä, yksi seura Keski-Suo-

mesta vastasi, vastausprosentti noin 12. Keskustelua myös alueiden tulevasta ra-

hanjaosta, jotta toimintaa pystyttäisi järjestämään joka alueella hyvin. Päätettiin 

myös alueiden välisten mestaruuskilpailujen paikat, kouluratsastus Ypäjällä, kent-

täratsastus Nykarleby, esteet jäi vielä auki (Lupis/Tahko/PowerPark). Kouluun 

saadaan hyvin mestarit aluemestaruuskisoista, koska ovat niin kauden lopulla, 

mutta esteisiin ja kenttään pitää olla jokin muu valintaperuste (haku? vai karsinta-

kilpailu?). 

• Palkinnot: Ensimmäiset uudet aluemestaruusruusukkeet jaettu, herättivät ki-

soissa ansaitusti huomiota.  

• SeHa: Setap tai nykyään SeHa, tukia haettu muutamia, niiden osalta vuosi alkanut 

lupaavammin kuin aiemmin. SeHa-vastaavien kokous ensi la 9.4. Tampereella. 

• Koulu: Kevään viimeinen oma K-S liittovalmennus pääsiäisenä 17.-18.4. ja yhteis-

leiri Ypäjällä tulossa 12.-13.6. 

• Este: Maaliskuussa viimeinen aluevalmennus, kesällä vielä leiri Ypäjällä. Ajankoh-

taa ei ole vielä sovittu. 

• Nuoriso: Nuorisotiimi järjestää bussikuljetuksen hevoset messuille ja K-S pipot lai-

tetaan myyntiin (muutama myyty jo Marko Björsin tapahtumassa). 



Hevosmessuilla su 10.4. tapaaminen nuorisotiimi, nuoret päättäjät ja nuorisovas-

taavat. Sinne lähdössä Jenny ja 5 nuorta meidän alueelta. 

• Pararatsastus: Kokous messuilla, mutta paravastaava ei pääse osallistumaan. 

• Kenttä: Aluekisojen suunnittelu aloitettu. Alueella järjestetty maastoestevalmen-

nuksia maneesissa kahdet, joissa oli ratsukoita yhteensä 30. Nämä eivät liittoval-

mennuksia. Kenttäratsastukseen Kalle Nykäsen valmennuspäivät sovittu touko-, 

kesä-, heinä- ja elokuulle, lisäksi Veera Peltokankaan valmennusviikonloppu hei-

näkuulla. Nämäkään eivät liittovalmennuksia. 

 

3. Koulutukset/tapahtumat 

• Sääntökoulutukset järjestetty: koulusäännöt 2.3., osallistujia 48, estesäännöt 23.3., 

osallistujia 32 

• Seurakehittämisilta siirretään syksylle, koska kevään iltaan (17.3.) ilmoittautu-

neita oli niin vähän. Päivämääräksi suunniteltiin ke 2.11.2022 syyskokouksen yh-

teyteen. Varmistus vielä seurakehittäjä Laura Härköseltä. 

• Kisajärjestäjien ilta toukokuussa ti 24.5. klo 18:00 etätoteutuksena. Kouluttajana 

Satu Kosunen. 

 

4. Kilpailut/säännöt  

• Ratsastuskoulumestaruussäännöt 2022 katsotaan kuntoon, Hankasalmen Ratsas-

tajat voivat ottaa kouluosuuden järjestettäväksi elokuussa. Kysytään LVR esteisiin. 

 

5. Talousasiat ovat kunnossa. 

 

6. Muut asiat 

• Aluepäivät pe-su 27.-29.1.2023 Varjolan tilalla, TEHO-tiimiin niitä suunnittele-

maan valittiin Pirjo Heinonen, Jenny Mäkelä ja Heidi Leiniäinen. 

• Kevätkohtaaminen SRL Keski-Suomi to 21.4. klo 18:00-20:00, SRL:sta Jukka Koi-

visto kertomassa ajankohtaisia kuulumisia, ranking-palkitsemiset 

• Seurakirjeen käynnistäminen: Keski-Suomen alueen seurojen jäsenille lähetettävä 

tiedotekirje, joka lähetetään neljä kertaa vuodessa. Ensimmäinen kirje lähetetään 

viikolla 15. 

• Hevoshulinat su 15.5. ravien yhteydessä Killerillä. Nuorisotiimi voisi mennä mu-

kaan, Jenny kutsuu heitä. Sanna Kirvesoja myös mukana. 

• Pikkubussi Hevoset messuille Tampereelle su 10.4. 

 

7. Seuraava kokous Varjolan tilalla kesän alussa. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myö-

hemmin. Nuorisotiimi kutsutaan mukaan. 

 

 


