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APU, Alueiden puheenjohtajisto muistio 7/2021 
  
Aika: maanantai 20.9.2021 klo 18.00 
Paikka: Teams etäkokous 
Läsnä: Pirjo Tammela (pj, Pohjanmaa), Marissa Henttinen (Häme), Sanna Ruotsalainen (Itä-Suomi), Titta 

Ahola (Kaakkois-Suomi), Tarja Järviö (Lounais-Suomi), Olli Niskasaari (Pohjois-Suomi), Tuula Tella (SRL 
toimisto), Carina Nyholm (SRL hallitus) 
Poissa: Anne Sara-aho (Etelä-Suomi), Heidi Leiniäinen (Keski-Suomi) 
 
  
  
1. Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. 

 
2. Talous 
Talousasiat käsitellään seuraavassa kokouksessa. 
 
3. Nuorisotiimi 
Pohjois-Suomessa nuorisotiimi ei ole kokoontunut. Marraskuussa on tapaaminen, jossa päätetään, 
jatketaanko nuorisotiiminä vai osana hallituksen kokousta, jossa toisivat nuorisonäkökulmaa esille. 
Lounais-Suomessa on ollut innokas, mutta nyt haasteellista. Alkuvuodesta tuli 4 uutta tiimiläistä, mutta 
eivät ole päässeet kokoontumaan. 
Hämeen nuorisotiimissä on 8 jäsentä. Haista hevonen -tapahtumassa oli nuorisotiimin jäseniä mukana. 
Itä-Suomessa nuorisotiimi pitää keskenään yhteyttä, mutta mitään konkreettista ei ole pystynyt koronan 
takia tekemään. 
Kaakkois-Suomessa ehdittiin pitää 1-2 kokousta. Ryhmässä on muutama aktiivista jäsentä.  
Pohjanmaalla nuorisotiimi kokoontuu ja kaksi jäsentä on aluejaostossa. Nuorisotiimi järjesti seurakisoissa 
nuorisocupin. Uusien nuorisotiimiläisten haku on ollut käynnissä, mutta on ollut vähän hakijoita. 
NAPU on kokoontunut 19.9. Ilmeisesti osallistujamäärä alueilta on jäänyt heikoksi.  
Aluejaostoissa arvioitava nuorisotiimin tilanne. Seurataan syksyn ajan tilannetta. Tarve on tavata toisiaan. 
 
4. Setap-muutokset 
Setap-tuki ei muutu paljon, mutta talliosuus toteutetaan omana ryhmänään. Uusi nimi on SeHa-tuki. 
Jokainen alue saa aiempaan tapaan tukirahan, jonka jaosta vastaa aluejaosto. Tuki voi olla 50-400 per 
tapahtuma ja noudattelee vuoden teemaa sekä tukee seurapuolen koulutusjärjestelmää. Alueella ei valita 
enää Setap-vastaavaa, vaan seuravastaavia 1-2 per jaos. Heillä on vastuu seurakäynneistä ja -tapaamisista 
ja SeHa-tukien jakamisesta. Alueelliset seuravastaavat toimivat aktiivisesti yhteistyössä Storyn kanssa. 
Storysta tulee apua mm. seuratapaamisiin ja -käynteihin. Näihin saa tänä vuonna tukea, ensi vuodesta ei 
vielä varmuutta. APUn seuravastaava jatkaa SeHa-ryhmän vastaavana ja huolehtii, että alueet lisäävät 
tapahtumansa Exceliin ja saavat sitä kautta rahoituksen. Kokoontumisia 4 kertaa vuodessa (alueelliset 
seuravastaavat, Storyn aluevastaavat (4hlöä) + Nuorten Päättäjien edustaja ja vieraileva toimiston edustaja) 
ja tarvittaessa Teamsilla SeHa-vastaavat. Hyödynnetään oppimisalustaa koulutuksissa. 
 
5. Koulutukset syksy 2021 ja vuosi 2022 
Kaakon C-ratamestarikoulutus järjestetään 13. marraskuussa. Ensi vuoden puolella lisenssikoulutus. 
Itä-Suomessa turvallisuuspäällikkökoulutus, ratamestarikurssi- ja stewardikoulutukset keväälle. 
Häme järjestää stewardikurssin keväälle. 
Lounais-Suomessa stewardikurssi tämän vuoden keväällä oli jouduttu perumaan. Tarve kurssille on 
edelleen ja mahdollisesti Hämeen kanssa yhteinen. Ratamestarikurssia on toivottu. 
Pohjois-Suomessa keväälle lisenssikoulutukset. 
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Pohjanmaalla 28.10. turvallisuuspäällikkökoulutus. Suunnitteilla taitotuomarikoulutus alkuvuoteen. 
Hämeen ja L-S stewardikoulutus palvelisi myös Pohjanmaata, jos on lähellä.  
Lisenssikoulutukset mielellään vuorovuosittain. Tänä vuonna järjestänyt Pohjanmaa, Häme ja Kaakkois-
Suomi. Ensi vuoden lisenssikoulutukset järjestää Lounais-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi. 
Koulutuspäivämäärät hyvissä ajoin kalenteriin ja kutsut julkaistu vähintään 4 viikkoa ennen koulutusta. 
Lisenssikoulutushinnat suht samalla tasolla alueiden välillä huomioiden kouluttajien määrät. 
 
6. Toimintasuunnitelma 
Lyhyt versio toimintasuunnitelmien pohjana seuraaville toimintasuunnitelmille. Palautus 17.10. 
 
7. Vastuualueiden tilannekatsaus   
Pirjo Tammela, puheenjohtaja, koulutukset (koulutusvaliokunta), vastuullisuus 
Koulutusvaliokunta ei ole kokoontunut. Vastuullisuus etenee pikku hiljalleen. 
 
Olli Niskasaari, varapuheenjohtaja, kilpailutoiminta; esteratsastus 
Ei tiedotettavaa. 
 
Titta Ahola, seuratoiminta (seurakehittämisen johtoryhmä, seura- ja tallipalveluiden alueryhmä (Setap)) 
11.9. seuratoiminnan palaveri Setap ja Storyn kesken. Storyn palaverissa on sovittu iltateetapahtumien 
jatkoa. 28.9. on seurapaitapäivä ja toive saada myös ratsastuksen osalta esille. Syksylle on tulossa 
seuratoiminnan superviikko, sisältö ei ole tarkkaan tiedossa. Joulukuun alussa seurawebinaari. Toivottu, 
että alueet aktivoituvat seurakäynneille. 
 
Marissa Henttinen, tallitoiminta (tallipalvelujen johtoryhmä), pararatsastus 
Pararatsastuksen kokous oli lauantaina ja heillä on toive kilpailunjärjestäjäkoulutuksia paraluokille. 
Alueiden yhdistettyjä mestaruuskilpailuja on toiveena. Huoli SO-ratsastajien Kipan maksujen suhteen. 
Aluejaoston paravastaaville avustajakurssi 2.-3.11. on ilmainen. Kurssia ei tarvitse suorittaa loppuun. 
 
Tarja Järviö, Reilu Peli -työryhmä 
Reilu Peli -ryhmän kokous peruuntui ja uutta kokouspäivää ei ole sovittu. 
 
Heidi Leiniäinen, kilpailutoiminta; koulu- ja matkaratsastus sekä valjakko 
- 
 
Sanna Ruotsalainen, kilpailusäännöt, vikellys 
Pienten lajien mestaruussääntömuutokset lajikomiteoille.  
 
Anne Sara-aho, talous, kenttäratsastus, all round, reining ja islanninhevoset 
- 
 
8. Alueiden kuulumiset 
Etelä-Suomi 
- 
 
Häme 
Alueen kokous oli viime maanantaina ja seuraava 11.10. Seurakirje lähti syyskuun alussa. Alueen 
syyskokous 25.10. Tampereella, johon on mahdollisuus osallistua myös etänä. Äänestys kokouksessa paikan 
päällä. Tulevia koulutukset 27.9. hevosen käsittelystä, marraskuussa seuran toiminnasta liittyvä koulutus, 
seuratoiminnan ja kilpailutoiminnan kurssi. Etäkokoukset ovat sujuneet hyvässä hengessä.  
Hevostaitokisa päättyi elokuun loppuun, johon osallistui 46 henkilöä. Osakilpailuja Hämeessä, Kaakkois-
Suomessa ja Lounais-Suomessa. 
 



Suomen Ratsastajainliitto ry 

Itä-Suomi 
Nuorisotiimillä on ollut ajatuksia aktivoitumisesta. Hallimestaruudet järjestetään syksyllä. Setap tukea on 
myönnetty yhdelle seuralle. Seuratapaamisia ei ole järjestynyt. Ratsastajan oheisliikunta -tapahtuma on 
kokeiltu. Syyskokous alustavasti suunniteltu 12.11. ja siirtoa yritetään lokakuulle.  Koulutuksia ja 
tapahtumia yritetään keväälle. 
 
Kaakkois-Suomi 
Savon osan aktivointi 5.10. ravitapahtuman puitteissa, jossa Anna Anderssenin luento. Kaakon Gaala 6.11., 
jossa vuoden 2020 palkittavat. 26.10. syyskokous. Jaostoon yritetään värvätä uusia henkilöitä. 
 
Keski-Suomi 
- 
 
Lounais-Suomi 
Kaksi seurakäyntiä on pidettyä ja kolme suunnitteilla. Seuratapaaminen 23.9. etänä. Muutama luento on 
suunnitteilla syksylle sekä ratsastajaravit. 25.10. syyskokous Säkylässä. Aluemestaruudet ovat pidetty. 
Toiminta on virkistymässä ja ensi vuosi on suunnitteilla. 
 
Pohjanmaa 
Seuratapaamisia herätellään syksylle. Lounais-Suomen kanssa yhteinen ruotsinkielinen tapahtuma. 
Sääntökoulutukset Teamsin välityksellä ruotsiksi. EA-koulutukset ja heppakerho ensi vuodelle. 
Valmennuksiin oli kouluun hyvin hakijoita. Alueella ei toteudu este- ja kenttävalmennukset. 25 ratsukko on 
osallistunut cuppeihin. Syyskokous 6.11. Seinäjoella, osallistuminen 1/seura ja muut Teamsin välityksellä. 
Palkitsemiset vuosilta 2020 ja 2021 mahdollisesti ratsastajaraveissa tai porrastetusti syyskokouksen jälkeen 
riippuen koronan tilanteesta. 
 
Pohjois-Suomi 
Esteperäkärry on saatu kasattua ja 2800 kg painoa kymmenellä esteellä. Koekäyttö Ruukin kisassa. Esteistä 
saa 7 yksittäisestettä ja yksi sarjaeste.  
6.-7.11. seura- ja yrittäjätapaaminen ja alueen syyskokous. Gaalassa on tarkoitus suorittaa palkitsemiset. 
Alueiden välisten kenttämestaruudet on lähinnä tarkoitettu poni- ja junioriratsukoille. Harkintaan myös 
suokin lisäämistä joukkueeseen tai vapaa joukkuevalinta. 
 
9. Muut asiat 
HHT:ssä viitataan aluetoimijoiden ohjesääntöön, joka on vanhentunut. Ohje vaatii päivittämistä pienellä 
ryhmällä. Pirjo Tammela, Sanna Ruotsalainen, Carina Nyholm ja Tuula Tella työstävät ohjesääntöjä 
keskiviikkona 6.10.  
 
Aluepäivät 28.-30.1.2022 Imatralla. Osallistujamäärät 25.11. mennessä Titalle. Ohjelman aiheita otetaan 
vastaan, jotta tapaamisesta on kaikille hyötyä. Alueiden välisiä vastuualueiden keskusteluja. 
 
10. Seuraava kokous  
Seuraava kokous torstaina 21.10. klo 18. 
 
11. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.36. 


