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* Alueiden yhteistyöelin ja ohjausryhmä
* Ohjaa ja koordinoi aluetoiminnan toteutusta liiton strategian ja

toimintasuunnitelman mukaisesti hyviä käytäntöjä jakaen

* APU valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jota kutsutaan
aluetoiminnan puheenjohtajaksi (2023; Anne Sara-aho), ja lisäksi 

valitsee keskuudestaan edustajat kansallisen urheilun ja        
seura- ja tallipalveluiden johtoryhmiin

* APU kokoontuu 4-8 kertaa vuodessa. Alueiden puheenjohtajiston 
kokousmuistio lähetetään liiton hallitukselle. APU:n aloitteesta

aluetoiminnan asiat ovat esillä liiton hallituksen kokousten esityslistalla.

* Puheenjohtajisto osallistuu liiton kevät- ja syyskokouksiin.

* Aluetoiminnan puheenjohtaja osallistuu liiton hallituksen
suunnittelukokouksiin kaksi kertaa vuodessa 

(toukokuussa ja elokuussa).



APU
Alueiden puheenjohtajat vuonna 2023

 Etelä-Suomi: Anne Sara-aho 
Häme: Marissa Henttinen

Itä-Suomi: Sanna Ruotsalainen 
Kaakkois-Suomi: Titta Ahola 

Keski-Suomi: Heidi Leiniäinen
Lounais-Suomi: Ulla Tamminen 

Pohjanmaa: Nina Grankvist 
Pohjois-Suomi: Satu Myllykangas

Liiton hallituksen nimeämä edustaja: Carina Nyholm
Yhteystiedot: https://www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/alueiden-puheenjohtajisto-apu/ 



APU:n VASTUUALUEET 2023
Aluetoiminnan puheenjohtaja, talous, askellaji, western:  

Anna Sara-aho 
Varapuheenjohtaja, SeHa ja STORY: Titta Ahola

Reilu Peli -työryhmä, este: Satu Myllykangas 
Tallipalveluiden johtoryhmä, para: Marissa Henttinen 

Koulutusvaliokunta: Ulla Tamminen
Kilpailusäännöt ja aluevalmennus: Sanna Ruotsalainen 

Lajit koulu ja matka: Heidi Leiniäinen 
Lajit kenttä, valjakko, vikellys: Nina Grankvist
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ALUEJAOSTOT

Aluejaostojen kokoonpano vuonna 2023
* puheenjohtaja + 7-9 jäsentä ja mahdollisesti 2 
varajäsentä

Etelä-Suomi: pj + 8 aluejaoston jäsentä + 2 varajäsentä 
Häme: pj + 9 aluejaoston jäsentä + 2 varajäsentä

Itä-Suomi: pj + 9 aluejaoston jäsentä + 2 varajäsentä 
Kaakkois-Suomi: pj + 8 aluejaoston jäsentä + 2 varajäsentä 

Keski-Suomi: pj + 9 aluejaoston jäsentä + 2 varajäsen
Lounais-Suomi: pj + 8 aluejaoston jäsentä  

Pohjanmaa: pj + 9 aluejaoston jäsentä + 2 varajäsentä 
Pohjois-Suomi: pj + 10 aluejaoston jäsentä

90 
vapaa-

ehtoista!



Alueiden toiminta



ALUEIDEN TOIMINTA

Suomen Ratsastajainliiton toiminta on jakaantunut 
maantieteellisesti kahdeksalle alueelle. 

Alueilla on omat jaostot, jotka järjestävät ja koordinoivat liiton 
toimintaa paikallistasolla yhdessä alueen seurojen kanssa.

Aluejaostot järjestävät jäsenille ja seuratoimijoille 
koulutuksia, kohtaamisia, tapahtumia ja retkiä sekä 

tukevat seurojen toimintaa harrastetuilla. Aluejaostot 
vastaavat aluetason kilpailukalenterista ja

aluemestaruuksista ja 
osallistuvat aluevalmennusten järjestämiseen.



Koulutukset, kilpailut vuonna 2021

• Alueiden järjestämät koulutukset

• 88 koulutustilaisuutta, osallistujia 3 541

• Kilpailut:
• aluetason kisoja 129
• aluetason luokkia 1 130
• joissa lähtöjä 17 824



Aluepäivät



Aluejaostojen vuoden tärkein kohtaaminen on 
Aluepäivät, joissa eri alueiden jaostojen jäsenet 

keskustelevat ja ideoivat toimintaa. 

Aluepäivät järjestetään vuosittain tammikuun viimeisellä 
viikolla. Aluepäiville osallistuvat aluejaostot, aluetoimijat 

ja liiton hallitus. Aluepäivillä päätetään alueiden 
yhteisistä suunnitelmista tulevalle vuodelle sekä 

arvioidaan edellisen vuoden tavoitteiden toteutumista. 
Aluepäivien ohjelmassa on lisäksi koulutusta 

aluetoimijoille sekä pienryhmäkokouksia. 
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Alueiden viestintä

Viestintä
• www.ratsastus.fi > alueet
• Sähköiset tiedotteet
• Facebook
• Instagram
• Twitter

• Alueiden toimintaa tuodaan esille 
Ratsastajainliiton Hippos-lehdessä

http://www.ratsastus.fi/


APU:n vuosikello



x



Kiitos!




