
 

 
Aluejaoston kokous 1/2019 
Aika: 23.1.2019 
Junamatkalla Turkuun 
 
Paikalla: 
Satu Myllykangas 
Merja Koistinen 
Hanna Niskasaari 
Ossi Moilanen 
Hinni Koskenniemi 
Anita Valkama 
Susanne Orelma-Törmänen 
Oona Tuomaala 
 
Poissa, kommentoineet etukäteen: 
Mari Päivärinta 
Ulla Alanko 
Tiina Heikkilä 
Petra Kopsala 
 
 
Aluehallitus on kokouksessaan käsitellyt seuraavia asioita: 
 
 
Seuraava kokous 
- Seuraavat kokoukset pidetään: 

o Perjantai 22.2. Scandicissa klo 19 
o Lauantai 16.3., tarkempi aika ja paikka sovitaan myöhemmin 
o Tiistai 16.4., tarkempi aika ja paikka sovitaan myöhemmin 

 
Aluehallituksen järjestäytyminen 
Satu Myllykangas  pj. esteratsastus –kutsujen tarkistus, koulutus 
Ulla Alanko  vpj. tiedotus, kokoussihteeri, Setap 
Susanne Orelma-Törmänen  kenttäratsastus ja –valmennus 
Mari Päivärinta kouluratsastus, pararatsastus 
Petra Kopsala   esteratsastus -valmennus 
Merja Koistinen tapahtumat, nuorisotoiminta 
Ossi Moilanen  kalusto, Equipe 
Tiina Heikkilä  rahasto, Netvisor, nuoriso 
Hanna Niskasaari kalusto, vikellys, issikat ja lännenratsastus 
Anita Valkama  ratsastuskoulut 
Hinni Koskenniemi valmennus, tiedotus, koulutus 
Oona Tuomaala nuorisotoiminta 
 
 



 

Talous 
- Matkalaskujen osalta SRL:ssa siirrytään vuoden vaihteen jälkeen uuteen käytäntöön, jossa 
laskut tehdään suoraan Netvisoriin. Samalla siirrytään käytäntöön, jossa toteutunut 
matkalasku on tehtävä noin 1kk sisällä tapahtumasta, etteivät laskut jää venymään. Sama 
koskee kaikkea muutakin laskutettavaa liikennettä. 
 
Seura- ja tallipalvelut 
- SETAP:n seuraava kokous Turussa 25.1.2019 aluepäivillä. Ulla ei pääse osallistumaan mutta 
Merja toimii alueen edustajana. 
- Ulla tekee tukihakemuksille Google forms-pohjaisen hakemuksen, koska alueen nettisivuille 
ei edelleenkään ole saatu päivitysoikeuksia. 
- Käsiteltiin sisällä olevat SETAP:n tukihakemukset 
 
 
Johtoryhmän kokousuutiset 
Ei käsiteltäviä asioita. 
 
 
Koulutukset 
-Lisenssikoulutus (Olli, Hinni ja Eija Varis) 
-Sääntökoulutus (Ulla) 
-Equipe –koulutus (Ossi) 
-Tallikohtaaminen (Minkki, Anita ja Ulla) 
-Koulutuomareiden lisenssikoulutus, kouluttajan Osmo Metsälä. Järjestetään vain 
lisenssikoulutus, ei erikseen klinikkaa tms. 
- Sunnuntain 24.2. yleisöluento: mietitään aiheita ja luennoitsijoita. 
 
Kultaisen Kavion Gaala  
- Tapahtuma järjestetään 23.2.2019 2019 Scandic Oulussa. 
- Tehtiin tilannekatsaus järjestelyihin, ohjelmaan ja hankintoihin.  
- Kutsuvieraina tänä vuonna alueen entinen puheenjohtaja Olli Niskasaari, aluetoiminnan 
alullepanija Minna Räätäri ja SRL:n edustajana hallituksen jäsen Marjukka Manninen. 
 
 
Turpatuntuma 
Todettiin, että hanke on päättynyt ja se koettiin onnistuneeksi ja antoisaksi vaikkakin hyvin 
työllistäväksi. 
 
 
Tapahtumat 
Ei käsiteltäviä asioita. 
 
 
 
 
 



 

Kilpailutoiminta 
- Todettiin, että tulevan kauden kisakalenterit on julkaistu. 
- Esteratsastus:  

o Joukkuemestaruus PRT 13.7.2019 
o Hallimestaruus ORK 30.3.2019, Ruukki (ei vielä kalenterissa) 
o henkilökohtainen mestaruus vielä avoin 

 
- Kouluratsastus:  

o Henkilökohtainen mestaruus 15.9.2019 
o Ehdotetaan hallimestaruutta 7.4. Kajaani 

 
-Ratsastuskouluoppilaiden mestaruus 

o Ylirannan ratsutila 26.5.2019 
 
 
Kalusto 
- Hanna on listannut kontin estekaluston. Selvitetään, miten estekontin myyminen 
käytännössä onnistuu.  
 
 
Aluevalmennus 
- Kipa:n luokkiin on saatava yhtenäisyyttä. Hinnat kutsuissa on mitä sattuu ja 
katsastusluokkia on edelleen tarjolla. 
- Linjaus valmennuksiin: osassa lajeissa on treenejä toukokuulle ja osassa vain maaliskuulle. 
Satu ottaa asian esille APU:ssa. 
 
 
Aluepäivät  
- Tämän vuoden Aluepäivät pidetään Turussa 25.-27.1.2019 
 
 
Muut asiat 
- Päätettiin alkaa julkaisemaan yhteenvedot aluehallituksen kokousmuistioista alueen 
nettisivuilla: www.ratsastus.fi/alueet(pohjois-suomi 
- Ratsastajaravit: Keskusteltiin mahdollisista yhteistyökuvioista ravipuolen kanssa. Merja 
ottaa selvää, millainen yhteistyö heitä kiinostaisi. Asiasta on tullut yhteydenotto myös 
raviradan puolelta Viena Kaupin toimesta. 
- Edustustakit: Päätettiin tilata uusille hallituksen jäsenille edustustakit Äimraution 
Ratsutarvikkeen tarjouksen mukaisesti. Myös vanhat jäsenet voivat halutessaan tilata takin. 
Omavastuuosuus 50 euroa. Hanna hoitaa tilausasiaa eteenpäin. 

http://www.ratsastus.fi/alueet(pohjois-suomi

