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1. Vastuualueiden katsaus 
▪ Pirre / SeHa: Seurakäyntejä jatketaan edelleen.  

 
▪ Pinja kertoi estevalmennuskatsastuksista, jotka pidetään 29.–30.10.2022 Four 

Winds Stablella. 
 

▪ Jonna kertoi, että kuluneella kenttäratsastuskaudella on ollut ennätyksellinen 
määrä osallistujia. 

 
▪ Pararatsastuksesta ei ole uutisia.  

 
▪ Hannan mukaan palkintoloimiin oltiin pääsoin tyytyväisiä, muutamia kokoja vaih-

dettiin jälkeen päin. Haasteena on ollut toimittaa sopivan kokoisia loimia riittävä 
määrä palkintojenjakoon. Viltit/raviloimet voisivat olla hyvä vaihtoehto voitto-
loimille. Ruusukkeista saatu palautetta, että kulta-, hopea- ja pronssimitalistien 
ruusukkeet olisivat erilaisia.  

 
▪ Nuorisotiimeihin tulee haku ensi kaudella yhtä aikaa kaikilla alueilla ja tieto tästä 

on tulossa SRL:lta pian. Nuorisotiimeillä ja Nuorilla päättäjillä on yhteinen Get to-
gether -tapaaminen 7.11. Jenny on tiedottanut nuorisotiimiä tapaamisesta ja muis-
tuttaa heitä vielä.  

 
▪ Some-viestintään liittyy haasteita kuvien luvanvaraisuudesta johtuen. Olisi hyvä, 

jos alueella olisi kuvapankki, jossa oleviin kuviin on luvat olemassa.  
 

▪ Mintun huolena Ypäjän alueiden välisten koulujoukkuemestaruuksien 29.10. jouk-
kueesta, jossa joukkuejohtajana Piia Hautanen ja johon kolme poniedustajaa koot-
tuna, mutta junioriosallistujista ensimmäiseksi sijoittunut ei pysty osallistumaan. 
Tiedustellaan lapsiratsastajien mestaruuden voittanutta edustamaan aluetta. Loka-
kuun alussa 1.–2.10. ensimmäiset katsastukset, seuraavat 26.-27.11. Tammikuussa 
vielä tulossa katsastukset. 

 
3. Kilpailut/säännöt  
 Mestaruuskilpailutuki on myönnetty hakeneille seuroille ja tuet on jo maksettu.   



 
Kansalliset kilpailut ilmoitettuna Kipaan 30.9. mennessä, aluekilpailut ilmoite-
taan 30.11. ja seurakilpailut 31.12. mennessä. Kilpailusuunnitteluillan ajankohta 
sovitaan mahdollisimman pian.  

 
4. Pirre kertoi, että taloustilanne on vakaa.  
 
5. Tapahtumat ja koulutukset  

Seurakäynnit on toteutettu seuraavien seurojen kanssa: Kuhmoisten Kopse, Kuo-
reveden Ratsastajat, Jämsänseudun Urheiluratsastajat ja Hankasalmen Ratsasta-
jat. Toiveena SRL:lle esitettiin tietoa ja viestintää siitä, mistä ja miten voisi hakea 
rahoitusta isommille hankkeille tai projekteille. Seuraavaksi Sanna toteuttaa seu-
rakäynnin Ääneseudun Ratsastajissa, Jonna Keurusseudun Ratsastajissa, Jenny 
Korpilahden Ratsastajissa, Pirre Jyvässeudun Ratsukoissa, Hanna Laajavuoren 
Ratsukoissa.  
 
 Aluepäivät. Sovitaan erillinen suunnitteluilta päivien suunnittelua varten. 
 
Syyskokous 2.11.2022 klo 18.00 Scandic Laajavuori. Ilmoittautuminen auki 
ASAP, erityisruokavaliot. Ilmoittautuminen auki 26.10. asti. Kutsuun tieto, että 
tarjolla kevyttä iltapalaa (suolaista ja makeaa, kahvi ja tee). Syyskokouksessa klo 
18.00 Iltapala ja syyskokous, liiton terveiset, seurakehittäjä Laura Härkönen, 
KeSLi klo 18.30 alkaen. Kutsuun liitteeksi valtakirja. Eija hoitaa ilmoittautumislo-
makepyynnön SRL:n kanssa. 
 
 

 


