
Suomen Ratsastajainliitto ry 

APU, Alueiden puheenjohtajisto muistio 6/2021 
  
Aika: maanantai 16.8.2021 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), Eija Sevon (Keski-Suomi), Tarja Järviö (Lounais-
Suomi), Tuula Tella (SRL toimisto), Carina Nyholm (SRL hallitus, §1-7) 
Poissa: Olli Niskasaari (Pohjois-Suomi), 
 
 
1. Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.04. 
 
2. Liittovalmennus 
Ypäjä on alentanut liittovalmennuksen majoituksien hintoja (käytössä ale-koodit). Liittovalmennushaku 
päättyy sunnuntaina 22.8. Tällä hetkellä hakijoita on alueittain vähän. Hinnasto on julkaistu Hevosopiston 
sivulla. Kausimaksu on 25 euroa/hlö. Selvitetään, onko mahdollista ottaa täyteratsukoita, jotta valmennus 
toteutuu (Tuula) ja samoin voisiko valmennusvastaavat saada kipatunnarit ja itse merkitä jälkkärit. 
 
Ainu Kangas-Heiska jää syksyn aikana Hevosopistolta pois ja Sara palaa töihin vuoden lopussa. 
 
Keskiviikkona aluevalmennusvastaavien, valmentajien ja hevosopiston kanssa tilaisuus valmennusasioista. 

 
3. Talous 
Alueiden talousyhteenveto on vielä kesken. Keski-Suomen luvut vielä puuttuvat. 
Alueiden laskutuksissa on sovittavaa vielä toimintatavoista. Laskuja on lähtenyt turhaa kiertoon ja 
tiliöinnissä on ollut virheitä. 

 
4. Pienten lajien aluemestaruudet 
Askellajeissa ei ole aluemestaruuksia. Valjakossa ja lännenratsastuksessa on aluemestaruuksia. 
Molemmissa lajeissa mestaruudet ovat käyty Esran alueella, ja alue on kustantanut ruusukkeet ja voittajalle 
loimen. KSI antaa mahdollisuuden yhdistää alueiden mestaruuksia. Lajisäännöissä ei ole määritelty kuinka 
monta aluetta voidaan yhdistää mestaruuskilpailuun. Kilpailukutsussa täytyy käydä esiin mitkä alueet ovat 
yhdistettyinä mestaruusluokkaan ja palkinnot toimittaa se alue, jonka alueella kilpailu järjestetään. 
Tämän vuoden Reining-mestaruudet käydään Hämeen alueella. Kilpailukutsun hyväksynnässä on vielä 
keskustelu kesken.  
Sovittiin, että jokainen laji kertoo lajisäännöissään, kilpaillaanko ko. lajissa aluemestaruudesta ja minkä 
alueen/alueiden aluemestaruudesta. Se alue, missä kilpailut järjestetään, hoitaa mitalit, ruusukkeet ja 
palkintoloimen voittajalle. Ko. lajikomitea on vähintään kahta kuukautta ennen kilpailua yhteydessä ko. 
alueeseen palkintojen suhteen. 
 
5. Vastuualueiden tilannekatsaus   
Pirjo Tammela, puheenjohtaja, koulutukset (koulutusvaliokunta), vastuullisuus 
Vastuullisuustyöryhmän kokous oli kesäkuun puolessa välissä. Esiteltiin 10 kohdan vähimmäiskriteerien 
täyttyminen kestävään kehitykseen. 
Koulutuomarien IVk-kurssin ensimmäinen jakso on 9.-10.10. Kurssi on siirretty alkuvuodesta ja valinnat 
kurssille on tehty.  
 
Olli Niskasaari, varapuheenjohtaja, kilpailutoiminta; esteratsastus 
- 
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Titta Ahola, seuratoiminta (seurakehittämisen johtoryhmä, seura- ja tallipalveluiden alueryhmä (Setap)) 
Storyn kokous oli 11.8 ja Setap ei ole ollut kokousta. Story osalta iltateet jatkuvat. 11.9. Storyn ja Setapin 
yhteiskokous, jossa mietitään Setapin kohtaloa.  
Seurakäyntejä toivottiin kaikilta alueilta, aktivointia. Puhelinkäyntejä mikäli paikan päälle ei voi mennä. 
Seuratapaamisia pyritään järjestää syksyllä, mikäli tilanne sallii. 
Setapin tukirahoja on tilitetty kesäkuussa. Tapahtumia on ollut hyvin. Seuraavat keskitetyt tilitykset 30.10. 
 
Marissa Henttinen, tallitoiminta (tallipalvelujen johtoryhmä), pararatsastus 
Tallitoiminnan ohjausryhmä oli 4.8. Vastuullisuusohjelmaa on käyty läpi. Pararatsastuksessa ei ole ollut 
kokousta.  
Hevostaitokilpailuaika on elokuun loppuun asti. Järjestäjiä on tullut vain kaksi lisää. Valtakunnallisen 
mestaruuden lista on lyhyt. 
 
Tarja Järviö, Reilu Peli -työryhmä 
työryhmä on ollut kesätauolla. Seuraava kokous elokuun lopulla. 
 
Heidi Leiniäinen, kilpailutoiminta; koulu- ja matkaratsastus sekä valjakko 
Kouluratsastuksen kuulumiset: SM-kisoja odotellaan ja yksi sääntömuutos pöydällä: että sama hevonen 
saisi mennä alue/seuratasolla He A radan kaksi kertaa 
 
Sanna Ruotsalainen, kilpailusäännöt, vikellys 
Sääntöasioiden Q&A palstalle on edelleen kysyntää. 
 
Anne Sara-aho, talous, kenttäratsastus, all round, reining ja islanninhevoset 
Asiat käsitelty kohdissa 3 ja 4. 
 
6. Alueiden kuulumiset 
Etelä-Suomi 
Esrassa seuraava kokous 1.9. Akuutteina asioina aluemestaruudet ja osa on jo pidetty. Seurakäyntejä on 
tehty.  
 
Häme 
9.8. kokous. Elokuussa lähti viides jäsenkirje ja hyvä palaute. 7.8. osallistuttu Teivossa Haista hevonen -
tapahtumaan ennen raveja ja mukana oli nuorisotiimi. Hämeen pisteessä oli Hevostivoli. Koulutuksiin 
suunnitteilla seuran toiminnasta ja ensi vuoden puolelle seuratoiminnan peruskurssi. Etäluennot 
hevosomistajien ja yhteistyötoimijoiden kanssa jatkuvat. Hevosmessut siirtyvät ensi vuoden huhtikuulle.  
 
Itä-Suomi 
Seuraava kokous on 18.8. Kilpailuja on ollut normaalitavalla. Syksyn koulutukset katsotaan seuraavaan 
kokoukseen. 
 
Kaakkois-Suomi 
Seurakäyntejä tehty 3 kpl. Yritetään järjestää tänä vuonna ratsastuskoulumestaruuskilpailut Mikkelissä. 
Gaalaa yritetään järjestää marraskuussa. Mikkelissä ratsastajaravit, jossa henkisestä valmentautumisesta 
luento. Hevoset Bastionissa -järjestelyt menossa eteenpäin. Jäsenkirjeitä on lähetetty 2 kpl. 
Ratamestarikurssi peruuntui keväältä ja siirretty marraskuulle. 
 
Keski-Suomi 
Aluemestaruuskisojen järjestämisessä ongelmia. Koulussa henkilökohtaiset mestaruudet siirretään 
joukkuemestaruuskisan päälle. Koulutuksia ja seuratapaamisia on suunnitteilla. 
 
Lounais-Suomi 
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4.8. jaoston kokous. Ponit Paimiossa tapahtuma siirretään ensi vuoteen. Suunniteltu syksyn luentoja ja 
koulutuksia pääosin etänä. Ratsastajaravit tulossa 10.12., jossa seurat voivat pitää samalla pikkujouluja. 6.9. 
on Suomenhevosen päivä, johon alue voisi osallistua. Aluemestaruuksista osa on pidetty ja osa vielä 
tulossa. 
 
Pohjanmaa 
Kisat pyörivät ja kevään hallimestaruuden on jouduttu siirtämään syksyyn. Kaikille cup-osakilpailuille löytyi 
järjestäjät. Viikko sitten jaoston kokous ja kokousten välillä on viestintä ollut ahkeraa. Jaosto hankkinut 
kuitulanan ja peräkärryn. Jaoston hankkimat estekalusto, ATUt, Alget sekä kuitulana/peräkärry on 
vuokrattavissa muille alueille. Nuorisotiimi on ollut aktiivinen ja keppihevosmestaruudet mahdollisesti 
PowerParkin GP-kilpailujen yhteydessä. Seuraava kokous 4.-5.9. Alueen syyskokous 6.11. 
Palkitsemistilaisuus järjestetään syyskokouksen yhteydessä, johon otetaan porrastetusti mukaan. 
Syyskokoukseen seurasta mukaan vain yksi henkilö, Tilaisuutta on mahdollisuus seurata Teamsin 
välityksellä. 
 
Pohjois-Suomi 
- 
 
7. Muut asiat 
Hallituksen kokous on ollut 9.8. ja hallituksen kokousmuistiot tulevat nopeasti nettisivuille ajankohtaisiin ja 
hallituksen sivulle. Noin 700 jäsentä vähemmän kuin viime vuonna. Liiton talous on hyvällä mallilla. 
Sähköinen oppimisalusta on valittu ja tästä on hyötyä kaikille. Syyskokous 21.11. järjestetään etänä ja ehkä 
osittain läsnä. Kurinpitoasioita on vireillä. Lapsiratsastajat ovat pärjänneet hyvin EM-kisoissa ja heidät 
palkittiin esteratsastuksen SM-kilpailujen yhteydessä. HHT työryhmä on kokoontunut kesän aikana. 
6.9. hallituksen suunnittelukokous klo 14-17 ja APU liittyy mukaan klo 17. 
 
Hallitus hyväksyi viime kokouksessa oppimisalustan hankkimisen koulutuksia varten. Sähköisen alusta 
toimittaa Mediamaisteri. Ensi alkuun sisältöä lisätään toimihenkilökoulutuksia varten ja lisätään sisältöä 
ensi kevään aikana. Alustaa voidaan hyödyntää etä- ja läsnäolokoulutuksiin ja suorittaa tarvittaessa kokeita. 
 
Syksyn ja kevään koulutuskalenterien suunnittelua. 
 
Aluepäivät 28.-30.1.2022? Hotellivaraukset ovat edelleen voimassa. Koronarajoituksia seurataan 
aktiivisesti. Aluepäivät on koettu tarpeelliseksi yhteistoiminnan kannalta. 
 
8. Seuraava kokous  
Hallituksen kanssa suunnittelukokous 6.9.  
Seuraava kokous maanantaina 20.9. klo 18 Teamsilla. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.42. 
 


