
Suomen Ratsastajainliitto 
 

APU, Alueiden puheenjohtajisto muistio 1/2022 
 
Aika: Sunnuntai 23.1.2022 klo 18.30  
Paikka: Teams  
Läsnä: Läsnä: Pirjo Tammela (pj, Pohjanmaa), Marissa Henttinen (Häme), Titta Ahola (Kaakkois-Suomi), 
Sanna Ruotsalainen (Itä-Suomi), Satu Myllykangas (Pohjois-Suomi), Anne Sara-aho (Etelä-Suomi), Heidi 
Leiniäinen (Keski-Suomi), Carina Nyholm (SRL hallitus), Tuula Tella (SRL toimisto) 
 
 
1.Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja Pirjo Tammela avasi kokouksen klo 18.30. 
 
2. APU 2021, järjestäytyminen, vastuualueiden valinta 

- Titta Ahola, SeHa 
- Anne Sara-aho, talous, vikellys ja islanninhevoset 
- Marissa Henttinen, tallitoiminta (tallipalvelujen johtoryhmä), pararatsastus 
- Tarja Järviö, vastuullisuus, reining ja all round 
- Heidi Leiniäinen, koulu- ja matkaratsastus, valjakko 
- Satu Myllykangas, Reilu Peli -työryhmä, esteratsastus 
- Sanna Ruotsalainen, kilpailusäännöt, kenttäratsastus 
- Pirjo Tammela, puheenjohtaja, koulutusvaliokunta 

 
3. Koulutukset 
Koulutuksia on päivitetty hyvin koulutusexceliin. Taitotuomarikoulutuksia Pohjanmaalla, Hämeessä ja Itä-
Suomessa. Etelä-Suomeen on myös tulossa ja mahdollisesti myös muille alueille. 
Taitotuomarien koulutuksien sisältöä ja kestoa täytyy tarkentaa. Tuula selvittää asiaa. 
Lajistewardien etäkoulutusta selvitetään. 
Ohjeistus koulutuksien järjestämiseen on päivitetty ja laitetaan jakoon puheenjohtajille. 
Koulutuksista ja muista asioista tiedottaminen alueen seuroille/jäsenille hoituu hyvin Sarin & Sensen 
kautta.  
Estetuomarikoulutuksia on kysytty ja Itä- ja Etelä-Suomessa on sovittu päivämäärät. 
Estetuomarien ruotsinkielinen lisenssikoulutus 5.3. Esran järjestämänä. 
Ruotsinkielinen sääntökoulutus 24.2. Pohjanmaan järjestämänä. 
 
4. Aluemestaruussäännöt 
Keskusteltiin mahdollisuudesta rajata eri aluemestaruuskategoriaan. Säännöt mahdollistavat osallistumisen 
useaan mestaruusluokkaan. Päätettiin, että aluemestaruussäännöissä alueet voivat itse rajata kuinka 
moneen mestaruuteen voi osallistua.  
Mikäli mestaruusluokka on myös avoin kaikille, luokka ei voi olla mestaruusluokka ja oikeuttaa 
rankingpisteissä kertoimeen 1,5. Jokaisen alueen kutsuntarkistaja huolehtii, että luokka on oikein 
merkittynä.  
Mestaruusluokissa yli 90 cm luokissa arvosteluina AM5. 90 cm ja pienemmissä luokissa arvosteluina 
ihanneaika, taitoarvostelu, 367.1(A1/taito).  
 
Pienten lajien osalta lajikomiteat kirjoittavat lajisääntöihin, kilpaillaanko lajissa aluemestaruudesta ja 
voidaanko järjestää yhden tai useamman alueen yhdistettynä mestaruutena. Mitalit ja 
mestaruusruusukkeet toimittaa se alue, jonka alueella kilpailu järjestetään. 
 
Aluemestaruussäännöt lähetetään luettavaksi alueille ja julkaistaan lausuntokierroksen jälkeen. 



5. Alueiden väliset joukkuemestaruudet ja Hevostaitomestaruus 
Alueen estejoukkuemestaruuskilpailusäännöissä otetaan pohjaksi koulujoukkuekilpailun osallistujien 
kokoonpano. Joukkuekilpailusääntöjä muokataan seuraavaan kokoukseen.  
Joukkue koostuu poni- ja ja/tai lapsi- ja/tai junioriratsastajista ja joukkueessa tulee olla ratsukoita vähintään 
kahdesta eri ikäryhmästä, 3-4 ratsukkoa yhteensä. Kilpailu käydään 100 ja 100 cm tasoilla niin, että 
kummassakin luokassa on 1-2 ratsastajaa. Pikkuponit tasoituksen ja sarjavälit lyhennetään poneille. 
 
Koulujoukkueiden välisessä kilpailussa varmistetaan tuki järjestäjälle. 
 
Hevostaitomestaruuskilpailut todennäköisesti elo-marraskuussa. Seurataan koronavirustilannetta. 
 
 
6. Alueiden kuulumiset toimitettuina ennen kokouksen alkua 
Etelä-Suomi 
ESRA järjestäytyi joulukuussa ja saimme 2 uutta varsinaista jäsentä:  
Roy Kokkonen, jonka vastuulla on viestintä ja tapahtumat sekä Micaela Andersin, jonka vastuulla on 
nuorisotoiminta (siirtyi nuorisotiimistä). Uutena varajäsenenä aloitti Anna Granberg, jonka vastuulla on 
materiaalit ja palkinnot. 
Ensimmäinen varsinainen kokous pidettiin 12.1. 
Koulutuksia on tulossa mm uudet oikeudet stewardkurssi ja ruotsinkielinen estetuomarien lisenssipäivitys. 
Muita koulutuksia tulossa myös, mm kipa-equipe/kilpailunjärjestäjäkoulutus, sääntökoulutus, 
koulutuomarien lisenssikoulutus ym. mutta päivämäärät ovat kouluttajista johtuen vielä auki. 
Ensimmäisen kerran järjestämme esteillä hallialuemestaruudet maaliskuussa. Kesän aluemestaruuksien 
osalta kilpailujen järjestäjät ja päivät ovat vielä auki. 
Seuratoiminnan osalta oli tarkoitus järjestää nyt alkuvuonna seuratapaaminen, mutta koronasulku siirsi sen 
järjestämistä myöhemmäksi. 
Kevättapaaminen järjestetään 2.4. jolloin palkitsemme kauden 2021 rankingvoittajat ym. alueen 
menestyjät. 
 
Häme 
Hämeen aluejaoston järjestäytymiskokous pidettiin 10.1.2022.  
Hämeen Uutiskirje lähetettiin tammikuun alussa SRL-jäsenille. Seurakäyntejä on tässä vaiheessa 
suunnitteilla yhdeksään seuraan. Hämeen alueella on aluejaoston alaisuudessa toimiva erillinen 
seuratoiminnan alueryhmä.  
Alueen kilpailusääntöjen päivitys odottaa alueiden yhteisiä aluemestaruussääntöjä sekä 
ratsastuskouluoppilaiden valtakunnallisia mestaruussääntöjä. Aluejaoston kilpailutoiminnan ryhmä on 
valmiina päivityksiin.  
Aluemestaruuskilpailujen järjestäjiä on jo muutamia löydetty, ja muutama päivämäärä on työn alla. 
Aluekilpailut ovat keskittyneet tietyille paikkakunnille. Aluejaoston kilpailutoiminnan ryhmä miettii millä 
keinoilla kilpailuja saataisiin kattavammin koko alueelle. Lähes kaikkien aluetason kouluratsastuskilpailujen 
järjestäjiltä on kysytty mahdollisuutta ottaa paraluokka/paraluokkia kisan yhteyteen. 
Ratsastuskouluoppilaiden valtakunnalliset mestaruuskilpailut järjestetään Hevosopistolla 1.-3.7.2022 
(Hämeen Ratsastajat, Kanta-Hämeen Ratsastajat ja Ypäjän Ratsastajat) 
Vuonna 2022 Hämeen alueen nuorisotiimissä on seitsemän jäsentä.  
Aluejaoston seuraava kokous 14.2. etäyhteydellä. 
Hämeen alueen suunnittelukokous/kevättapaaminen järjestetään 21.3. Kangasalla tai Tampereella 
Alueiden välinen Tunne Poni -kehittämishanke etenee ja hankkeessa mukana oleville talleille ja seuroille 

lähetetään aiheesta sähköpostia. Vuoden 2022 tapahtuma Hämeenlinnassa elo-syyskuussa. 

Koulutukset, tapahtumat, yhteisölliset kilpailut: 
- Ratsastusseuran viestintä etäkoulutus järjestettiin 17.1.2022. Kouluttajana Tommi Lindroos, 

Hämeen Liikunta ja Urheilu. Osallistujia n. 20. 



- Lisenssikoulutus estetuomareille ja ratamestareille 22.1.2022. Kouluttajina Dan Björklöf ja Johanna 
Mikkola. Koulutus järjestetään etäyhteydellä. 

- Stewardi - uusi oikeus - koulutus 12.-13.2.2022 Ypäjällä. Koulutus järjestetään yhteistyössä SRL 
Lounais-Suomen kanssa. Koulutuskutsu on julkaistu tapahtumakalenteriin. 

- Equipe-koulutus pyritään järjestämään läsnäkoulutuksena kevään aikana, mahdollisesti 
maaliskuussa. 

- Turvallisuuspäällikkökoulutuksen järjestäminen suunnitteilla kevään aikana joko läsnäkoulutuksena 
tai etäyhteydellä. 

- EA-koulutuksien tarvetta kartoitetaan kyselyllä. 
- Taitotuomarikurssin järjestäminen suunnitteilla. 
- Teivon luennot etänä: Petri Tolmunen luennoi 28.2. aiheesta Kilpa- ja harrasteratsun 

kuntovalmennus, ja todennäköisesti maaliskuulla luento ratsastusalueiden pohjista  
- Hevoset-messut 9.-10.4.2022; Häme on mukana SRL:n osastolla, ranking-voittajien ja 

valtakunnallisten hevostaitomitalistien palkitseminen, paneelikeskustelu/tapaaminen poliittisten 
päättäjien kanssa 

- Kuninkuusravit Forssassa 29.-31.7.2022 
- Valokuvauskilpailu aiheella #vastuullisestiyhdessä 

 
Itä-Suomi 
Järjestäytymiskokous oli 7.1.2022, jaostoon tuli 2 uutta jäsentä. Seuraava kokous 31.1.2022. 
Nuoriso- ja harrastetiimi: nuorten tiimiin tulossa uusi haku. Tulossa seurojen järjestäminä 6 paikkakunnalle 
hevostoimintaa esim. koulukiusatuille tai muille erityisryhmille suunnattuna, aluejaostolta tukirahaa 
järjestämiseen. 
Kilpailuasiat: kisakalenteri muutamaa kysymysmerkkiä lukuun ottamatta julkaistu Kipaan. 
Seuratoiminta: yritetään löytää seuroja, jotka olisivat kiinnostuneita seurakäynneistä. 
Koulutukset ja tapahtumat: 
Toimihenkilökoulutukset (lisenssilliset toimihenkilöt) 

- 4.2.2022 Suonenjoella B- ja C-taitotuomarikurssi (lähi) sekä lisenssikoulutus taitotuomareille (etä) 
- 5.-6.2. Suonenjoella Stewardikurssi (lähi) 
- helmi-maaliskuussa IV-IVK-V koulutuomarilisenssikoulutus, mahdollisesti samaan yhteyteen 

koulutuomarin silmin -klinikka 
- ratamestarikurssi 
- estetuomarikurssi 
- olisi tarve kenttätaitotuomarikurssille sekä koulutukselle Avant/60 cm luokkien tuomareille, 

selvitetään 
Muut koulutukset 

- sääntökoulutus kilpailijoille etänä 
- turvallisuuspäällikkökurssi 
- 6.3. EquipeApp/Kipa2-koulutus Kuopio + etä 
- selvitetään eläinkuljettajalupakoulutuksen pitämistä + yleisöluentoa 

kuljetuksista 
- hevoskerhonohjaajakurssi 

Alueen liittovalmennukset: valmennettaville järjestetty edustustakin tilaamismahdollisuus 

Kaakkois-Suomi 
Järjestäytymiskokous pidetty 2.1. 
Harrastetoiminta: Nuorisotiimiin 3 uutta jäsentä, muutama vanha lopettanut. Jaoksen uusin 
nuorisovastaava vetäjänä. Seurakäynnit käynnistyvät kahden seuravastaavan voimin, kun pandemia antaa 
myöten. Tavoitteena vierailla ainakin kaikki uudet seurat. 
Kilpailuasiat: Kilpailukalenteri hyväksytty ja julkaistu kevään osalta. 
Palkitsemisgaala pidetään keväällä/kesällä. 



Lisenssikoulutus / estetuomarit ti 8.3. etä + Lappeenranta (jos mahdollista). 
Valmennukset: koulu- ja kenttävalmennukset pyörivät. 
 
Keski-Suomi 
Järjestäytynyt on. Uusi jäsen Iris on ihanan aktiviinen.  
Puuhattu aluepäivät 2023 tarjouspyyntöjen tiimoilta, finaalikierroksella kolme hyvää ja melko erilaista 
paikkaa. 
Valjakkoajo aktivoitumassa meidän alueellamme, jaosto tukee uutta pienlajia, hankkimalla heille 
tarkkuuskeilat treeneihin/harjoituskilpailuihin.  
Keväälle tulossa mahdollisesti Hevoshulinat tapahtuma hevosjalostusliiton kanssa yhteistyössä. Sekä 
mahdollinen palkitsemisgaala (ensi kertaa yhteistyössä). 
Seuratoimijoiden ilta tiedossa Keslin Seurakehittäjän avulla helmikuussa, sekä seurakäyntejä luvassa. 
Kilpailukalenteri-ilta tiedossa 27.1. 
Alemman tason ”opas kilpailumaailmaan” tyyppinen ilta tulossa erään seuran kanssa yhteistyössä.  
Paikallinen kilpailusääntökoulutus myös suunnitteilla yhteistyössä erään seuran kanssa.  
Seuraava kokous 24.2.  
 
Lounais-Suomi 
Lounais-Suomen alueen kuulumiset: 
23.1. Koulutuomareiden skaalantarkistus etänä 
5.-6.2 ratamestarikurssi Salo 
12.-13.2. Steward kurssi uusille stewardeille Ypäjällä yhdessä Hämeen kanssa 
26.2. ratamestarien lisenssikoulutus etänä 
Tulossa lisäksi sääntökoulutusta kilpailijoille, stewardi lisenssikoulutus ja samalla mahdollisesti uusien 
lajistewardien (koulu ja Este) koulutus maaliskuussa. Mietitty myös tarvetta järjestää taitotuomarikurssi. 
Muita luentoja ja koulutuksia mietitty, mutta etäily vienyt vähän intoa näiden järjestämiseen.  
Jaoston järjestäytymiskokous ollut 12.1. seuraava kokous 10.2. ja alueen kevättapaaminen 16.3. 
Kilpailukalenteri-ilta pidetty 5.1. ja saatu mukavasti seuroja mukaan järjestämään mestaruuksia. 
Alumestaruussääntöjä täytyy vielä käydä läpi ja miettiä mitä muutoksia vaatii sääntömuutosten myötä.  
Seurakäyntejä suunnitteilla, vähintään STORY:n ehdottama 6 käyntiä.  
 
Pohjanmaa 
Järjestäytyminen pidetty, valitsimme kolme henkilöä seura- ja harrastepalveluja hoitamaan. Alueen 
kilpailusäännöt melkein valmiit, niistä kokoustetaan teamsilla vielä viikolla 4. Alueen kilpailukalenterista 
puuttuu vielä arvokisojen järjestäjiä. 
Alueen koulutustarpeesta olemme pitäneet facebook-kyselyn ja sen perusteella meillä on koulutuksia: 

- C- ja B-taitotuomarikoulutus sekä lisenssikoulutus taitotuomareille 12.3, kouluttajana Marja Tetri-
Rantanen. Paikka Seinäjoki. 

- Stewardikoulutuksia järjestetään Esran, Itä-Suomen ja Lounais-Suomen alueilla, todennäköisesti ei 
tarvetta pitää Pohjanmaalla erikseen. Arvioidaan tarvetta loppuvuodesta uudelleen. 

- Ratamestarien lisenssikoulutus järjestetään 21.1 klo 17-20, kouluttajana Johanna Mikkola. 
Estetuomareiden ja stewardien lisenssikoulutus järjestetään 13.2, kouluttajina Anu Tuomi ja Pia 
Myrskog. Lisenssikoulutukset pidetään etäkoulutuksina.  

- Sääntökoulutukset pidetään Teamsin kautta erikseen suomeksi ja ruotsiksi. Suomenkielisen 
koulutuksen aloitteleville kilpailijoille pitää Pirjo Tammela keskiviikkona 16.2 klo 18-21 aloitteleville 
ja 17.2 klo 18-19.30 päivittävä koulutus suomeksi. Nina Grankvist pitää ruotsinkielisen koulutuksen 
keskiviikkona 23.2 klo 18-21.  

- Kilpailujärjestäjien koulutus järjestetään 24.2 klo 18-20 etänä Teamsin kautta, kouluttajana Jonna 
Potila. 

- EA1-koulutus järjestetään Kokkolassa 5-6.2.2022. Hanna Renlund toimii kouluttajana. Tätä 
joudutaan varmaan siirtämään koronarajoitusten vuoksi. 

- Turvallisuuspäällikkökoulutus pidetään keväällä 2022.      



- Heppakerho-ohjaaja koulutus pidetään mahdollisesti keväällä 2022. 
Nuorisotiimi pitää suunnittelupalaverin Seinäjoella. 
Aluejaoston seuraava kokous teamsilla 7.2. Alueen kevättapaaminen on 21.3. Seinäjoella. 
 
Pohjois-Suomi 
Meillä pieneni porukka ja vaihtuikin aika lailla. Tähän saakka on menty maksimi miehityksellä 12+1, mutta 
nyt jatketaan 9+1. Kertoo tästä ajasta ja sitoutuneisuudesta vapaaehtoistyöhön. On kuitenkin järjestäydytty 
ja eiköhän tästä saada homma rullaamaan, jotenkin tuntuu, että kaikki on kyllästynyt tähän etäilyyn ja 
kaiken perumiseen.  
Tarkoituksena on nyt aloittaa seurakierrokset, toteutus joko Teamsin kautta tai livenä. Me asetettiin 
tavoitteeksi tänä vuonna vierailla 20 seurassa, ei toki kaikissa erikseen vaan sopivasti yhdistellen. 
Uudet sääntömuutokset koskien esteratsastusta ei varmasti ole vielä löytänyt ”suurata yleisöä” ja pelkään 
pahoin, että meillä vähenee vähät kisat entisestään. Kyllähän me kaikki tiedetään, että muutos on ihan 
oikeaan suuntaan, mutta pidempi siirtymäaika olisi ollut reilua kaikille. Miten ihmeessä saa taitotuomareita 
ja heille oikeudet 3kk:n sisällä? 
Meillä on tarkoitus kouluttaa kilpailunjärjestäjiä nyt kevään aikana ja tulossa on myös ilmainen 
kilpailulupakoulutus Teamsin kautta. Me emme järjestä erikseen lisenssikoulutusta (este), kun teillä muilla 
on jo päivämäärät sovittuna. Ohjataan meidän toimihenkilömme muiden alueiden tilaisuuksiin. 
 
 
7. Muut asiat  
Hevoset Bastionissa -tapahtumaan on tulossa liiton ständi. Lähialueilta on toivottu vuoroja ständille. 
Tapahtumassa on kaikille perheenjäsenille nähtävää. Esrasta on tulossa väkeä auttamaan. 
 
Setap-tuet ovat laitettu maksettavaksi joulukuussa ja viimeiset maksut pitäisi näkyä nyt alueiden tileillä. 
 
Hallituksen ensimmäisessä kokouksessa on vahvistettu työryhmiä. Jäsenyyden kehittämistyöryhmä on uusi. 
Ryhmän tarkoitus on saada uusia jäseniä ja nykyisiä pysymään jäseninä. Työryhmää täydennetään APU:n 
edustajalla. Edustajaksi valittiin Titta Ahola ja varalla Pirjo Tammela. 
 
8. Seuraava kokous  
Torstaina 3.3. klo 18.30. 


