
Suomen Ratsastajainliitto ry 

 
APU, Alueiden puheenjohtajisto muistio 2/2022 
  

Aika: torstai 3.3.2022 klo 18.30  
Paikka: Teams  
Läsnä: Pirjo Tammela (pj, Pohjanmaa), Marissa Henttinen (Häme), Sanna Ruotsalainen (Itä-Suomi), Titta 
Ahola (Kaakkois-Suomi), Ulla Tamminen (Lounais-Suomi), Satu Myllykangas (Pohjois-Suomi), Anne Sara-aho 
(Etelä-Suomi), Heidi Leiniäinen (Keski-Suomi), Carina Nyholm (SRL hallitus), Emmi Korpiola (SRL toimisto), 
Tuula Tella (SRL toimisto) 
Poissa:  

 
 
1.Kokouksen avaaminen  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30. 

 
 
2. Liiton vapaaehtoistoiminnan kehittäjä Emmi Korpiola esittäytyy  
Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä Emmi Korpiola ja alueiden puheenjohtajat esittäytyivät toisilleen.  
 
 
3. APU 2022, järjestäytyminen,  
varapuheenjohtajan valinta  
Varapuheenjohtajaksi valittiin Satu Myllykangas. 
 
 
4. Seurakysely  
Seurakysely lähetetään maanantaina 7.3. ja vastausaika 23.3. asti. Seurakyselyssä kartoitetaan 
aluetoiminnan tietämystä ja tunnettavuutta. 
 
 
5. Koulutukset  
Koulutuksia puuttuu koulutuskalenterista. Alueiden koulutukset pitää päivittää yhteiseen taulukkoon. 
Vuoden 2020 koulutusmäärät osallistujineen tarvitaan liiton tilastoliitteeseen. 
Nuorten hevosten suorituskyvyn arviointikurssi on lisätty taulukkoon, mutta tähän ei ole tällä hetkellä 
tuomareita tai kouluttajia. 
Kaikkien lajien lajistewardien kurssia järjestetään Pohjois-Suomen toimesta. Lounais-Suomi järjestää 
kouluratsastuksen lajistewardikurssin, joka yritetään järjestää etänä tai vaihtoehtoisesti ESRA järjestää 
toisen. 
 
 
6. Aluemestaruussäännöt  
Aluemestaruussääntöjä on hieman muokattu edellisen kokouksen jälkeen. Säännöt pyritään nyt 
pitämään yhtenäisenä alueiden kesken. Alue voi lisätä oman erityiskohdan sääntöpykälään ja alueen 
nimi on selkeästi näkyvissä. Aluemestaruussääntöjen yhteinen osuus on vahvistettu. 
 
 
7. Alueiden väliset joukkuemestaruudet  
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Alueiden väliset joukkuemestaruussäännöt ovat hyväksytty. Alueiden välisiä joukkuekilpailulle 
kartoitetaan järjestäjää ensisijaisesti kansallisella tasolla. Jos kansalliselta tasolta ei löydy järjestäjää, 
jatketaan järjestäjän etsimistä aluetason kilpailunjärjestäjistä.  
 
 
8. Aluepäivät  
Kaikilta alueilta ei ole vielä tullut osallistujalistaa. Ohjelma on päivitetty ja jaetaan puheenjohtajille.  
Seuraavat aluepäivät Keski-Suomessa tammikuussa 2023. 
 
 
9. Vastuualueiden kuulumiset  
Vastuualueiden kuulumiset ovat pyydetty toimittamaan ennen kokousta kirjallisesti. 
 
Pirjo Tammela, puheenjohtaja, koulutukset (koulutusvaliokunta) 
KVK on äänestänyt ehdotetuista henkilöistä vuoden toimihenkilöä. 

 
Satu Myllylangas, Reilu Peli -työryhmä, kilpailutoiminta; esteratsastus 
Reilu Peli, vastuualueen kuulumiset 
-RP valmistelee viitetekstin kuvineen Pirita Långin kiusaamis-videoon 
-RP:n kevättervehdys seuroille seuraavaan seurapostiin 
-Ehdokkaat vuoden palkittaviksi valittiin 
-Seuraava kokous on Hevosmessuilla la klo 12 

 
Titta Ahola, SeHa 
- SeHa kokoontuu 7.3. 
- Aluepäivillä seuratoimijoiden kokous 
- Story  
-- Seurakäyntien ja tukien esittely alueille pidettiin 19.1 
-- iltateet jatkuvat 
-- seurojen auditoinnit käynnissä 
-- seurakehittämisvalmennukset käynnistyvät 
 

 
Marissa Henttinen, tallitoiminta (tallipalvelujen johtoryhmä), pararatsastus 
Tallitoiminta (tallipalvelujen johtoryhmä): kokous oli 15.2. Asialistalla oli mm. 1) koronan heijastamat 
vaikutukset hevosalaan, 2) nykyiset tallikriteerit ja kehittämistarpeiden tunnistaminen. Tällä hetkellä 
voimassa olevat jäsentallikriteerit on kehitetty vuonna 2017 ja toimintaympäristön muuttuessa on 
kriteerejä tarpeen päivittää tätä päivää vastaaviksi. Vastuullisuuden näkyminen kriteereissä on olennaista. 
3) Vuoden palkittavat: valittiin ehdotuksien perusteella jatkoäänestykseen ehdokkaat kategorioissa Vuoden 
ratsastuksenopettaja ja Vuoden jäsentalli. 4) Ratsastus- ja hevostaitomerkkien uudistaminen on alkamassa 
maaliskuussa.  
Seuraava kokous Tampereen Hevoset -messujen yhteydessä su 10.4. klo 13–15. 
 
Pararatsastuksen tämän vuoden ensimmäinen kokous oli 11.1. Pararatsastuskomitea 2022: 
https://www.ratsastus.fi/lajit/pararatsastus/pararatsastuskomitea/komitean-jasenet-ja-kokousmuistiot/ 
Seuraava kokous on 14.3. 
 
Yhteinen tapaaminen: parakomitea järjestää Teamsin kautta alueparavastaavien ja aluepuheenjohtajien 
sekä komitean tapaamisen sunnuntaina 6.3. klo 18–19. 

 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ratsastus.fi%2Flajit%2Fpararatsastus%2Fpararatsastuskomitea%2Fkomitean-jasenet-ja-kokousmuistiot%2F&data=04%7C01%7Ctuula.tella%40ratsastus.fi%7C20ccc8803b4748907d0508d9fd2841f5%7C78bf0182d2ed4819a739649b2a584443%7C0%7C0%7C637819171609255892%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=v%2FObYPFVQ%2BvZrM25pGVjiGR40yh3FZ75fB3uIHmKZcI%3D&reserved=0
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Ulla Tamminen, vastuullisuus, reining ja all round 

- 
 
Heidi Leiniäinen, kilpailutoiminta; koulu- ja matkaratsastus sekä valjakko 

- 
 
Sanna Ruotsalainen, kilpailusäännöt, kenttäratsastus 

• (sääntöjä käsitellään kokouksessa) 

• kenttäratsastuksesta ei asiaa 
 
 
Anne Sara-aho, talous, vikellys, islanninhevoset 

Talouskoulutusta järjestetään alueiden talousvastaaville kevään aikana. 
 
 
10. Alueiden kuulumiset  
Alueiden kuulumiset ovat pyydetty toimittamaan ennen kokousta kirjallisesti. 
 
Etelä-Suomi 
Aluejaosto on kokoontunut alkuvuonna: 12.1. ja 17.2. 
seuraavat kokoukset: 9.3. – 20.4. – 18.5. 
 
- Valmennukset pyörivät ja niissä on runsaasti ratsukoita 
- Nuorisotiimiin on ollut uusi haku, tiimi toimii aktiivisesti 
- Seurakäyntejä ja seuratapaamista suunnitellaan sekä seuratiedotetta ollaan laatimassa 
Tapahtumat: 

• 26.-27.2.2022 / Taitotuomarikurssi Hyvinkäällä 
• 5.3.2022 / verkkokoulutus Kilpailunjärjestäjäkoulutus 
• 5.3.2022 / Microsoft Teams Licensskolning för hoppdomare 
• 6.3.2022 / verkkokoulutus Kipa2 ja Equipe App -koulutus 
• 12.3 - 13.3.2022 / Hyyppärän kartano, Hyyppäräntie 31, 05800 Hyvinkää Stewardikurssi 
• 12.3.2022 / Etäkoulutus V-IV-koulutuomareiden lisenssikoulutus 
• 13.3.2022 / Hevoskerhonohjaajien peruskurssi 
• 19.3.2022 / Alueen hallimestaruudet (este) Lohjalla (ponit, juniorit, seniorit) 
• 2.4. 2022 / Alueen kevättapaaminen, koulutusta seuratoimijoille, palkitsemiset v. 2021 
 
Häme 
Hämeen aluejaoston vuoden 2022 toinen kokous pidettiin 14.2. etäyhteydellä. Seuraava aluejaoston 
kokous on maanantaina 14.3.  
Hämeen vuoden toinen uutiskirje lähetettiin helmikuun 7. päivä SRL-jäsenille.  

Seurakäyntejä on 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 päivämäärät ovat vahvistuneet, muutama päivämäärä on vielä työn alla. 
Ratsastuskouluoppilaiden valtakunnalliset mestaruuskilpailut järjestetään Hevosopistolla 1.-3.7.2022 
(Hämeen Ratsastajat, Kanta-Hämeen Ratsastajat ja Ypäjän Ratsastajat) 
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Koulutukset, tapahtumat, yhteisölliset kilpailut: 

- Lisenssikoulutus estetuomareille ja ratamestareille järjestettiin etäyhteydellä 22.1. Kouluttajina 
olivat Dan Björklöf ja Johanna Mikkola. Osallistujia oli 36. 

- Pararatsastajien tapaaminen järjestettiin etäyhteydellä 23.1., mukana oli 7 pararatsastajaa. 
- Sääntökoulutus järjestettiin 11.2. etäyhteydellä. Kouluttajana oli Kaisu Rukko. Osallistujia oli 110. 
- Stewardi - uusi oikeus - koulutus järjestettiin 12.–13.2. Ypäjällä. Koulutus järjestettiin yhteistyössä 

SRL Lounais-Suomen kanssa. Kouluttajana oli Sari Ukkonen. Osallistujia oli 19. 
- Equipe-koulutus sunnuntaina 13.3. Tampereella, Lahdesjärven ABC. Kouluttajana Marja Nuuttila. 

Koulutukseen voi osallistua joko paikan päällä tai etänä. Ilmoittautumiset 9.3. mennessä: 
https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/kipa-ja-equipe-app-koulutus/ 

- Taitotuomarikurssi sunnuntaina 13.3. Tampereella, Tampereen ratsastuskeskus, Niihama. 
Kouluttajana Marja Tetri-Rantanen. Ilmoittautuminen 7.3. mennessä: 
https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/esteratsastuksen-taitotuomarikurssi-2/ 

- Turvallisuuspäällikkökoulutuksen järjestäminen suunnitteilla kevään aikana joko 
läsnäolokoulutuksena tai etäyhteydellä 

- Kenttäratsastuksen liittovalmentaja Petri Tolmunen luennoi 28.2. aiheesta Kilpa- ja harrasteratsun 
kuntovalmennus. Luennolle osallistui melkein 300 kuulijaa. Luennon tallenne on osallistujien 
kuunneltavissa kaksi viikkoa luennon jälkeen. 

- Teivon luennot etänä – seuraava verkkoluento ratsastuskenttien ja maneesien pohjista 21.3. alkaen 
kello 18. Tietoa niin rakentajille, huoltajille kuin käyttäjille. Kouluttaja Ismo Lätti. Ilmoittaudu 
viimeistään 17.3. Hinta viisi euroa. Ilmoittaudu mukaan: 
https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/verkkoluento-ratsastuskenttien-ja-maneesien-
pohjista/ 

- Hevoset-messut 9.-10.4.2022; mukana SRL:n osastolla, Hämeen alueen ranking-voittajien ja 
valtakunnallisten hevostaitomitalistien palkitseminen 

- Kuninkuusravit Forssassa 29.-31.7.2022 
- Valokuvauskilpailu aiheella #vastuullisestiyhdessä kilpailuaika oli 15.2. asti. Materiaalista tehdään 

kortteja ja julisteita. Osallistujia palkitaan Hämeen tuottein. Kilpailussa oli hyvin osallistujia ja 
kuvien laatu oli hyvä! 

- Mahdollinen yhteiskuljetus Hevoset Bastionissa tapahtumaan. 
 
Hämeen alueen suunnittelukokous/kevättapaaminen järjestetään 21.3. Kangasalla. Illan aiheita: Suomen 
Ratsastajainliiton hallituksen jäsen Salla Varenti tuo SRL:n terveiset, Kangasala kertoo 
Hevosmatkailukampanjastaan, paikalla Business Kangasalan toimitusjohtaja Päivi Kuusivaara, SRL Hämeen 
vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös ja lisäksi luento: Hallitseeko stressi sinua, vai sinä stressiä!  
 
Alueiden välinen Tunne Poni -kehittämishanke etenee ja hankkeessa mukana oleville talleille ja seuroille on 

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

 
 
Itä-Suomi 

• kokoukset ollut 31.1.22 ja 26.2.22, seuraava kokous 28.3.22 
• harrastetiimi: uusia jäseniä otetaan mukaan henkilökohtaisten hakemusten perusteella 
• kilpailuasiat: katostaan omat alueen mestaruussäännöt, kun alueiden yhteiset 

mestaruussäännöt on vahvistettu 
• seuratoiminta: yksi seura/harrastetuki seuran järjestämään tapahtumaan myönnetty, yksi 

seurakäynti tulossa 
• toimihenkilökoulutukset 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftapahtumat.ratsastus.fi%2Ftapahtumat%2Fkipa-ja-equipe-app-koulutus%2F&data=04%7C01%7Ctuula.tella%40ratsastus.fi%7C20ccc8803b4748907d0508d9fd2841f5%7C78bf0182d2ed4819a739649b2a584443%7C0%7C0%7C637819171609255892%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7idi7ggyuJtURH6zIadIAW1oDoMvzyrGksOpyEscL0Y%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftapahtumat.ratsastus.fi%2Ftapahtumat%2Festeratsastuksen-taitotuomarikurssi-2%2F&data=04%7C01%7Ctuula.tella%40ratsastus.fi%7C20ccc8803b4748907d0508d9fd2841f5%7C78bf0182d2ed4819a739649b2a584443%7C0%7C0%7C637819171609255892%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=thQp0WQsaLp7DVCSpfc%2BErz2tscYEI6aCuvuI2cmGu8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftapahtumat.ratsastus.fi%2Ftapahtumat%2Fverkkoluento-ratsastuskenttien-ja-maneesien-pohjista%2F&data=04%7C01%7Ctuula.tella%40ratsastus.fi%7C20ccc8803b4748907d0508d9fd2841f5%7C78bf0182d2ed4819a739649b2a584443%7C0%7C0%7C637819171609255892%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=r4JgRFuy0kMOJBp0C2ZKgC4miQGeJXcJ4idUwrNu%2BE4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftapahtumat.ratsastus.fi%2Ftapahtumat%2Fverkkoluento-ratsastuskenttien-ja-maneesien-pohjista%2F&data=04%7C01%7Ctuula.tella%40ratsastus.fi%7C20ccc8803b4748907d0508d9fd2841f5%7C78bf0182d2ed4819a739649b2a584443%7C0%7C0%7C637819171609255892%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=r4JgRFuy0kMOJBp0C2ZKgC4miQGeJXcJ4idUwrNu%2BE4%3D&reserved=0
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o 4.2.2022 Suonenjoella B- ja C-taitotuomarikurssi (lähi) 20 osallistujaa sekä 
lisenssikoulutus taitotuomareille (etä) 16 osallistujaa 

o 5.-6.2. Suonenjoella Stewardikurssi (lähi) 12 osallistujaa 
o 2.4. IV-IVK-V koulutuomarilisenssikoulutus, mahdollisesti samaan yhteyteen 

koulutuomarin silmin -klinikka  
o ratamestarikurssi  
o estetuomarikurssi  
o olisi tarve nuorten hevosten suorituskyvyn arviointikurssille, 

kenttätaitotuomarikurssille sekä koulutukselle Avant/60 cm luokkien tuomareille, 
selvitetään  

• Muut koulutukset  
o 6.3. EquipeApp/Kipa2-koulutus Varkaus + etä  
o 19.3. Kilpailusääntökoulutus kilpailijoille etänä  
o 20.3. Valmennussuunnitelman pohja -luento 
o maaliskuun viimeisellä viikolla alueen kevätkokous etänä + mahdollisesti joku 

luento 
o maalis-huhtikuussa turvallisuuspäällikkökurssi  

• suunnitellaan/selvitetään alueen järjestämän valmennuksen toteuttamista esim. syksystä 
2022 alkaen, tehdään jäsenistölle kysely tarpeista ja toiveista 

 
Kaakkois-Suomi 
Koulutuksia:  
- estetuomarit ja stewardit lisenssikoulutus 8.3. Osmo Metsälä 
- koulutuomareiden skaalantarkastus 12.3. Osmo Metsälä 
- taitotuomarikoulutus 23.3. Marja Tetri-Rantanen 
 
Valmennukset koulu- ja kenttäratsastuksessa 
 
Nuorisotiimi 
- aktivoitunut jaoksen uuden nuorisovastaavan myötä 
- muutamia uusia jäseniä liittynyt mukaan 
- TikTok mukaan uutena kanavana Instagramin lisäksi 
 
Aluepäivien suunnittelua 

 
 
Keski-Suomi 

- Sääntökoulutus kouluratsastus ollut 2.3., 48 ilmoittautunutta 
- Sääntökoulutus esteratsastus tulossa 23.3. 
- Seuratoimijoiden kehitysilta 17.3. Keslin seurakehittäjä vetää 
- Aluepäiville Imatralle lähdössä 4 henkeä 
- Hallimestaruus kisat esteillä 4.3. estekomitea vahvisti Juhon kautta luokat,  

taitoarvostelulla mennään, puhuttaa paljon alueella. 
- Osmo pitää kisajärjestäjäkoulutuksen vielä maaliskuulla, päivä uupuu 
- Marko Björssin kouluratsastusiltama 30.3. (jouduttiin joulun jälkeen siirtämään) 

- Kevätkohtaaminen ehkä 31.3. jos Marko jäisi puhumaan       
- Aluepäivät 2023 suunnittelu työ edennyt, paikka valittu 
- Seuraava kokous 7.4. 
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Lounais-Suomi 

• Tarja Järviö pyysi eroa puheenjohtajan tehtävästään. Alueen kevätkokous pidetään 16.3. ja tuolloin 
tullaan valitsemaan loppuvuodeksi alueelle uusi pj. 

• Jaosto on kokoustanut tänä vuonna jo 5 kertaa. 
• Uutiskirje julkaistu kahdella kotimaisella 
• Kisasääntökoulutus pidettiin etänä, 105 osallistujaa 
• Lisäksi ollut koulutuomarien skaalantarkastus, ratamestarikurssi, stewardkurssi Hämeen kanssa 

yhdessä ja estetuomarien lisenssikoulutus 
• Koulustewardkurssi sekä este- ja koulustewardien lisenssikoulutus tulossa 19.3. 

 
 
Pohjanmaa 
Aluekilpailukausi on alkanut, cup-osakilpailuja ja hallimestaruuksia hallikaudella keväällä. 
Tulevat koulutukset: 

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

• EA1-koulutus järjestetään Kokkolassa 9-10.4.2022.  
• Turvallisuuspäällikkökoulutus pidetään keväällä 2022.      
• Heppakerho-ohjaaja koulutus pidetään mahdollisesti keväällä 2022 

Nuorisotiimin suunnittelupalaveri oli 26-27.2. Seinäjoella. 
Ratsastajaravit suunnitteilla. 
Aluejaoston seuraava kokous teamsilla 7.3.  
Alueen kevättapaaminen on 21.3. Seinäjoella. Tapahtumassa puhumassa Minna Peltonen vastuullisuudesta 
ja liiton kuulumisista hallituksen edustaja Carina Nyholm. Tapahtumassa palkitaan vuoden 2020 ja 2021 
alueranking-voittajat. 

 
Pohjois-Suomi 
-Nuorisotiimi on tämän vuoden telakalla. Katsotaan syksyllä uudelleen mikä on tilanne. 
-Kevättapaamista ei ole vielä suunniteltu, palaamme tähän seuraavassa kokouksessa 
-Seuraava kokous 14.3.2022 
-Aluepäiville Imatralle lähdössä 6:n hengen iskujoukko, josta puolet myöhästyy tyylikkäästi yli tunnin. 
-Taitotuomarikoulutus 23.4. Oulussa, kouluttajan Piude 
-Sääntökoulutus pidettiin Teamsin kautta ja osallistujia oli yli 70. 
-Mestaruuskisat on vielä jakamatta (kukaan ei ole hakenut mitään). 
-Alueelle on valittu ”somehenkilöt”, jotka vapaaehtoisesti somettaa tapahtumista ja keräävät matskua. 
-Seuratapaamiset lähtevät vähitellen liikkeelle, Kainuusta aloitetaan. 

 
 
11. Muut asiat  
Jäsenyyden kehittämistyöryhmässä sovittiin pienemmistä työryhmistä. Marissa Henttistä kysytään 
tallipuolen työryhmään ja seuraryhmässä Titta Ahola. Jäsentyyppien työryhmän seuraava kokous on 
17.3. ja tässä ryhmässä on myös mukana Titta Ahola. 
 
 
12. Seuraava kokous 25.3.klo 18 aluepäivillä. 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.45. 


