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APU, Alueiden puheenjohtajisto esityslista 5/2021 
  
Aika: torstai 3.6.2021 klo 18.00 
Paikka: Teams etäkokous 
Läsnä: Pirjo Tammela (pj, Pohjanmaa), Anne Sara-aho (Etelä-Suomi), Marissa Henttinen (Häme), Sanna 

Ruotsalainen (Itä-Suomi), Titta Ahola (Kaakkois-Suomi), Heidi Leiniäinen (Keski-Suomi, §1-5), Tarja Järviö 
(Lounais-Suomi), Tuula Tella (SRL toimisto), Carina Nyholm (SRL hallitus), Jutta Koivula (SRL toimisto, §1-2), 
Pirkko Herd (YHO, §1-2) ja Ainu Kangas-Heiska (YHO, §1-2) 
Poissa: Olli Niskasaari (Pohjois-Suomi) 
 
  
1. Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. 
 
2. Liittovalmennus 
Ainu Kangas-Heiska esitteli liittovalmennuksien tilanteen. Valmennukset ovat tuottaneet plussaa. Kulut 
sisältävät kuivaleirin kulut. Liiton taloudessa on mukana videoiden kulut. Ensi syksylle voidaan miettiä jotain 
mukavaa valmennuksien suhteen valmennettaville. Toivottavasti syksyllä on jo parempi tilanne koronan 
suhteen, jotta läsnäoloa voidaan harkita. Mahdollisuus miettiä myös alueellisia tapahtumia. Taloustilanne 
on hyvä, vaikka tapahtumia on jouduttu perumaan. Valmennustuntien hinta herätti keskustelua 
 
Alueille mietittäväksi luentoaiheita edellisen kauden liittovalmennettaville. 
 
Ensi kaudelle on valmentajaperumisia. Ville Vaurio, Maija Yli-Huhtala ja Tuomas Jauhiainen ovat 
lopettamassa tähän kauteen eivätkä hae seuraaville kahdelle kaudelle. Valmentajahaku on auki 
sunnuntaille 6.6. asti. Valmennuspaikat ja valmentajat pyritään sopimaan ennen juhannusta. Ratsastajien 
haku avataan heinäkuun alussa ja on auki n. 22.8. asti.  
 
Ennen seuraavan valmennuskauden alkua yhteinen Teams-palaveri valmentajien ja alueiden 
valmennusvastaavien kanssa sopien pelisäännöt. Palaveri heti elokuun puolen välin jälkeen. Tuula ilmoittaa 
päivämäärän valmentajavalintojen jälkeen. 
 
Pohjois-Suomen liittovalmennukset ovat toimineet ihan ok eli este ja koulu. Yhteystyö Ainun kanssa on 
kuulemma toiminut hyvin.  Mielenkiinnolla odotetaan uutta valmentajahakua mitä se tuo mukanaan. 
Toiveena, että saataisiin kenttävalmennus pyörimään.  Valmennuspaikkoja haki kaksi eli tuplaantui 
aikaisemmasta. 

 
3. SRL 2022 
Jäsenlajien muutos on suunnitteilla ja alueilta pyydetään kommentointia yhdenmukaistaa ja vähentää 
jäsenlajeja. 
 
Kansallinen A-lupa ja toimihenkilöoikeus vaatii täysjäsenyyden. Onko jatkossa tähän tarve? Voiko valita 
vakuutuksen erillisenä? Ratsastuskoulun ratsastajat tarvitsevat vähintään vakuutuksen, joten jonkin 
kevytjäsenyys edelleen tarvitaan. Perusvakuutuksen lisäksi voi ostaa lisävakuutuksen.  
 
Vakuutuksien irrottaminen jäsenmaksusta on tullut toiveena. Voisiko olla yksi perhejäsentaso? Vakuutus on 
laskettu kokonaismäärän suhteen. Jos kokonaismäärä tippuu, voi vakuutuksen maksaneilla osuus nousta. 
Vakuutusehtoja jouduttiin huonontamaan, jotta hinta saatiin pysymään samana jäsenelle. 
 
Pohjois-Suomessa jäsenmaksut ja vakuutus ei ole herättänyt keskustelua. 
 



Suomen Ratsastajainliitto ry 

SRL:n slogan ensi vuodelle ehdotettu vastuullisuuden ympärille. Ehdotukset pyydetään hallituksen elokuun 
kokoukseen mennessä. #Vastuullisesti, #Vastuullisesti yhdessä, #Muita kunnioittaen yhteisössä, 
#Yhteisöämme ja ympäristöä kunnioittaen 
 
4. Vastuualueiden tilannekatsaus   
Pirjo Tammela, puheenjohtaja, koulutukset (koulutusvaliokunta), vastuullisuus 
Vastuullisuustyöryhmän pajoja on ollut 3.-5.5. Seuraava kokous 14.6. Syksyllä on tarkoitus tuoda hallituksen 
kokoukseen. 
Koulutusvaliokunnalla on sähköpostikokous menossa ja vastausaikaa on ensi maanantaille. 
 
 
Olli Niskasaari, varapuheenjohtaja, kilpailutoiminta; esteratsastus 
- 
 
Titta Ahola, seuratoiminta (seurakehittämisen johtoryhmä, seura-ja tallipalveluiden alueryhmä (Setap)) 
Setap ei ole kokoontunut viime kerran jälkeen. Toukokuun lopussa laitettu tiedot alueille siirrettävistä 
tukirahoista. Storyn seuraava kokous 8.6. Seurakäynneillä täytettävät lomakkeet vielä koulutettava. 
 
Marissa Henttinen, tallitoiminta (tallipalvelujen johtoryhmä), pararatsastus 
Tallijärjestelmän ohjausryhmä 4.5. ja aiheena vastuullisuus. Seuraava kokous 28.6. 
Pararatsastuksen kokous 20.4. aluetoiminnassa keskustelivat aluemestaruuksien yhdistämisestä alueiden 
kesken. Haluttiin selventää ja nostaa esille alueen pararatsastuksen ohjaajakurssi. Tietopaketti 
pararatsastuksen vastaaville. Pararatsastajien fysiikkaluento. Pararatsastuksen apuvälineistä 
koulutuomareille keräävät materiaalia skaalantarkastukseen. SO 10-vuotisjuhla. 
 
Tarja Järviö, Reilu Peli -työryhmä 
Reilu Peli -ryhmän viime kokouksessa käyty läpi vastuullisuusohjelmaa. Viestintäsuunnitelma on aiheena 
seuraavassa kokouksessa ensi tiistaina. 
 
Heidi Leiniäinen, kilpailutoiminta; koulu- ja matkaratsastus sekä valjakko 
Kouluratsastuksen muistutus kisajärjestäjille sijoitussäännöistä: 1-3 osallistuja > sijoittuu 1 ja 4-8 osallistujaa 
> sijoittuu 2.  
 
Sanna Ruotsalainen, kilpailusäännöt, vikellys 
Aluejoukkuemestaruussääntöjä tarkennetaan kustannuksien osalta. Koulukomitea tukee järjestäjää 
tuomarikustannuksissa. Alueiden maksama maksu on mennyt suoraan palkintoihin. Järjestäjälle ei jää 
tuottoa luokasta. Estekomitea ei maksa tuomareiden tukea. Kenttäjoukkuekisa on avoin kaikille luokka.  
 
Talent cupin finaali on siirtynyt 1.8. järjestettäväksi. Talent karsinnoille olisi lisätarvetta. Sanna Ruotsalainen 
kysyy Jutta Koivulalta poikkeusluvan järjestää vielä kesäkuussa karsintoja.  
 
Stewardien ryhmässä kysytty suitsien sääntöjen mukaisuutta. Kisapaikoilla on eri käytännöt. Ulla Nurmelta 
on tiedusteltu Usein kysyttyjä kysymyksiä -palstaa, jotta vastaukset ovat saatavilla kaikille. 
 
Anne Sara-aho, talous, kenttäratsastus, all round, reining ja islanninhevoset 
Koulutuksien ja tapahtumien tuloutuksia alueilla ei ole edelleenkään saatu. Kilpailulupatilitykset ovat tehty 
huhti-toukokuun osalta. Alueiden tuloslaskelmat toimitettava pikaisesti, jotta ehtii työstää elokuulle.  
Komitean kokouksiin ei ole kutsuttu. Islanninhevosyhdistyksen kolmella paikalliskerhoilla on ongelma WR- 
kisojen suhteen. Tilapäiskarsinoiden paketti sisältää 48 karsinaa, josta tarvitaan vain 25. Karsinat eivät voi 
jäädä odottamaan kahden viikon päähän oleviin kisoihin.  
Kentässä on ollut 3.5. Kenttäkilpailujen kouluosuudessa on käytettävä kenttäkouluohjelmia. 
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Lännenratsastuksessa on valtakunnallinen aluemestaruus all roundissa, ei reiningissä. Esra määritti missä 
kolmessa alalajeissa mestaruudet järjestetään.  
 
5. Alueiden kuulumiset 
Etelä-Suomi 
Viime kokous on ollut 12.5., jossa käsiteltiin seuratoiminnan aktivointia. Syksyllä yritetään järjestää 
seuratapaaminen joko etänä tai läsnä riippuen koronatilanteesta. Uutiskirjeen lähettämisestä on 
keskusteltu ja tiedote lähetettäisiin syksyllä. Nuorisotiimiin on lisätty kolme uutta jäsentä. Uusi steward 
kurssi on tulossa kesällä. Muutama verkkoluento syksyllä. Pararatsastuksessa on oma aluemestaruus heinä-
elokuun vaihteessa hyvissä ajoin ennen SM:iä. Kilpailutoiminta on alkanut vireästi. Kouluratsastuksen 
aluekilpailuja on poikkeuksellisen paljon, jopa samalle viikonlopulle. Esteratsastuksessa on myös 
aluekilpailuja eikä pelkästään kansallisten kilpailujen yhteydessä alueluokkia. Jaosto kokoontuu kesällä 
kasvotusten. 
 
Häme 
Alueella jäsenille lähti jo kolmas kuukausikirje, jossa oli mm. kisakäytöksen kultaiset säännöt. Etiikka ja 
käyttäytyminen on ollut suuresti esillä. Kilpahevosen suuterveys ja kuolaintutkimuksen uusimmat tulokset -
verkkoluentoon menossa parhaillaan. Kuntavaaliteema on tavoittanut hyvin ehdokkaita. Nuorisotiimin haku 
on päättynyt ja hyvä tiimi on koossa. Seuraava kokous 9.8. Heinäkuussa tavoite nähdä kasvokkain. 
 
Itä-Suomi 
Kilpailuja on menossa. Ratsastajan oheisliikunta on menossa alueen seurojen jäsenille. Alueen seuroille on 
lähetetty seurapostia. Syksyllä este- ja ratamestarikurssi on suunnitteilla. Kuntavaalia on viety eteenpäin. 
Seuraava kokous 16.6. 
 
Kaakkois-Suomi 
Kisat ovat päässeet käyntiin. Jaoston kokous on ensi viikolla. Gaala on suunnitteilla, mutta odotellaan 
rajoituksien avautumista. Hamina Bastionia on herätteillä ensi vuodelle. Selvitetään, onko alueella 
mahdollisuus osallistua mukaan. 
 
Keski-Suomi 
Alueella oli eilen suunnitteluilta nuorisotiimin kanssa. Paikalla 11 henkilöä, joista 5 nuoria. Käyty läpi heidän 
tavoitteitansa ja toiveita. Hyviä idiksiä tuli esille ja toteutumaan jo alueella. Tulevaisuus näyttää valoisalta. 
Faskialuento ensi viikolla. 
 
Lounais-Suomi 
Lounais-Suomessa rajoitukset helpottavat ja kilpailuja on voitu jo järjestää. Alueella todella vähän aluetason 
kilpailuja. Seuratason kilpailuja on riittävästi. Toukokuun alussa oli luento hevosten tarttuvista taudeista ja 
osallistujia oli 40. Syksyllä jatketaan luentoja. Jaoston kokous 9.6. 
 
Pohjanmaa 
Kokous oli 24.5. Kisakausi alkoi huhtikuun viimeisenä viikonloppuna ja kisoja on hyvin. Kaikki cupit ja 
mestaruudet saadaan järjestettyä. Alueelle hankitaan oma kuitulana ja peräkärry. Kokkolan koronatilanne 
esti läsnäolokokouksen ja korosti ohjeistusta kilpailuihin. Turvallisuuspäällikkö ja EA-kurssi peruuntuivat-. B-
PJ kurssin toinen osio on menossa. Valmennukset peruuntuivat. Nuorisotiimi on ideoinut nuorisocupin 
seurakilpailuihin. Seurakäyntejä tavoitellaan 7-8 syksylle. Seuraava kokous on 2.8. Teamsilla. 9.11. alueen 
gaala. 
 
Pohjois-Suomi 
Stewardi(5) fyysisesti ja estetuomarikurssi(12)etänä saatiin pidettyä. Kesälle suunnitelmissa ratsastajaravit 
ja Ookkonä- hevostellut tapahtuma raviradan kanssa yhteystyössä elokuussa, jos korona suo. Ensimmäinen 
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hallituksen kokous nokikkain suunnitteilla heinäkuun alkuun, johon mennessä toivottavasti valmentajien 
valinta olisi valmis. 
 
 
6. Muut asiat 
Ei muita esille tulevia asioita. 
 
7. Seuraava kokous 
Seuraava kokous 16.8. klo 18.00 Teamsilla. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.56 toivottaen kaikille hyvää kesää. 
 


