
Suomen Ratsastajainliitto Esityslista  
 

APU, Alueiden puheenjohtajisto 6/2022  
 
Aika:  25.11.2022 klo 18  
Paikka:  Hotelli Pasila ja Teams  
Läsnä:  Pirjo Tammela (pj, Pohjanmaa), Sanna Ruotsalainen (Itä-Suomi), Satu Myllykangas (Pohjois-

Suomi), Anne Sara-aho (Etelä-Suomi), Titta Ahola (Kaakkois-Suomi), Marissa Henttinen 
(Häme), Ulla Tamminen (Lounais-Suomi), Heidi Leiniäinen (Keski-Suomi), Carina Nyholm (SRL 
hallitus), Tuula Tella (SRL toimisto) , Nina Grankvist (Pohjanmaa, §4-) 

  
 
 
1.Kokouksen avaaminen  
Puheenjohtaja Pirjo Tammela avasi kokouksen klo 18.05 
 
 
2. Talous  
Jukka Koivisto on pyytänyt seuraamaan tarkasti alueiden taloutta. Taloustyöryhmä ei ole kokoontunut. 
Laskujen hyväksynnässä täytyy olla tarkkana, jotta hyväksyy vain oman alueen laskut. Ennen tilinpäätöstä 
alueet pitävät yhteisen palaverin Netvisorin käytöstä. Tilikartta selvitykseen helpottaisi laskujen läpikäyntiä. 
 
 
3. Valmennukset  
Valmennustyöryhmän kuulumiset  
Valmennustyöryhmä on kokoontunut muutaman kerran. Valmennusprosesseja on käyty läpi ja on jaettu 
puheenjohtajien Driveen. Taulukkoon voi käydä lisäämässä alueiden kommentteja. Seuraavaa kokous 
pyritään pitämään tammikuussa.  
 
 
4. Alueet ja jäsentallien huomioiminen tiedotuksessa  
Tallitapaamisissa ei ole ollut juurikaan osallistujia. Alueiden tiedotteet menevät tällä hetkellä vain 
jäsenistölle, ei talleille. Alueet tekevät vähän yhteistyötä tallien kanssa. Hevosalan yhteistyö tulisi ottaa 
laajemmin huomioon. Tallitoiminnan kehittäjä Minna Peltonen on pitänyt suoraan Teamsilla 
tallikohtaamisia. Alueen tiedotteet olisi hyvä lähettää myös talleille ja kouluille. Osalla alueilla on ollut 
yhteistoimintaa seurojen ja tallien kesken.  
 
Alueet voisivat tarjota talleille talliyrittäjille ja henkilökunnalle suunnattuja koulutuksia, tapahtumia, 
hevostapahtumia (kuten Ponit Paimiossa ja Hämeenlinnassa ollut tapahtuma) ja yleistä, alueellista 
markkinointiapua. Tätä voi toteuttaa helposti, vaikka alueen somen kautta esimerkiksi.  
 
Tallit ja koko paikallinen hevosala toimialana hyötyy alueellisesta ja paikallisesta vaikuttamistyöstä. 
Hevosalan aluetaloudelliset vaikutukset ovat huomattavat ja tätä seikkaa voi hyödyntää alueellisessa 
vaikuttamisessa, joka voi olla poliittista tai kohdistua kuntaan tai kaupunkiin. Henkilökohtaiset verkostot 
ovat tiheämpiä ja lähempänä alueella kuin valtakunnallisesti ja niitä kannattaa hyödyntää. Esimerkiksi jos 
vaikka sä Pirjo tunnet jonkun viskaalin tai kunnanvaltuutetun, joka voisi auttaa, kun alueen tallien 
tukemista tms pohditaan tai vaikka talliin kohdistuvaa maankäyttöasiaa, niin silloin keskustelun avaaminen 
ja käyminen on kaikkein helpointa paikallisesti. Myös vaikutukset ovat silloin paikallisia. Liitteenä on tämän 
avuksi jo ammoin tehty pp -esitys paikallisesta vaikuttamisesta.  
 
 
 
5. Koulutukset  



Koulutuskalenteri 2023 on Drivessa täytettävissä. Suunnitellut koulutukset voi lisätä taulukkoon ilman 
sovittua päivämäärää, jotta voidaan tarjota jäljelle jääviä koulutuksia Hevosopistolle. 
Nuorten hevosten suorituskykyarvostelun kouluttajia tarvitaan, jotta alueilla voidaan järjestää koulutuksia.  
Koulutuomarien V-IV skaalantarkistuksista käytiin keskustelua. 
 
 
6. Vastuualueiden kuulumiset  
Pirjo Tammela, puheenjohtaja, koulutukset (koulutusvaliokunta) 
Koulutusvaliokunta kokoontui 23.11.  
Valjakkoajokomitea voi harkintansa mukaan hyväksyä C-valjakkoratamestarin B-valjakkoratamestarin fast 
track -koulutukseen. C-valjakkoratamestarin koulutus B-valjakkoratamestariksi tapahtuu 
ratamestarikouluttajan ohjauksessa. 
Vikellyskomitean esitys kouluttajiksi Maiju Kekkonen ja jatkossa Vuokko Toivanen, Venla-Mari Leppäniemi 
ja Anna-Sofia Tainio. 
Kenttäratsastuksen taitotuomarioikeus, uusi määrittely eli jako A- ja B-tuomareihin 
Hevoskerhojen ohjaajakoulutukset on uudistettu. Lisätty seura- ja harrastetoiminnan koulutuksiin 
koulutusjärjestelmään uudet koulutukset Hevos- ja ponikerhon apuohjaaja, Hevos- ja ponikerhon ohjaaja 1 
ja Hevos- ja ponikerhon ohjaaja 2. Koulutusjärjestelmään on lisätty myös uudet verkkokoulutukset: Lasten 
ja nuorten kohtaaminen hevosharrastuksessa sekä lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen 
seuratoiminnassa. 
Käytiin keskustelua kouluttajasopimuksista ja tarvittavista rikostaustaotteista, jotka ovat HHT:ssä on 
määritelty. Lasten ja nuorten kouluttajilta vaaditaan rikosrekisteriote.  
Kouluttajapalkkiot 2023:  
• lisenssikoulutus 150 € 
• kurssi/seminaari 1 vrk = 250 € tai 15 €/hlö/vrk, jos yli 20 osallistujaa 
• kurssi/seminaari 2 vrk = 500 € 
Jos laskuttaja on alv-velvollinen, summaan lisätään alv. 
Etäkoulutuksiin (lisenssi) osallistujien hinnaksi suositellaan 20 €/hlö. 
Nuorisokouluttajat: päivitetty lista on nettisivuilla. 
Valmentajakouluttajat: Anu Korppoo toimittaa valmentajakouluttajalistan. 
Suorituskykyarviointi: Estekomitealta odotetaan nuorten hevosten suorituskykyarviointikouluttajalistaa. 
IV-koulutuomarikurssille ei tullut riittävästi osallistujia. Osallistujapulan takia myönnetään oikeus yhdistää 
IV- ja IIIK-kurssi, jolloin turvataan koulutuomarin urakehitys. 
 
 
Satu Myllylangas, Reilu Peli -työryhmä, kilpailutoiminta; esteratsastus 
Tehtiin täsmäisku HIHS:ssa ja kerättiin vähän dataa reilun pelin tiimoilta ja jaettiin hienoja ruusukkeita. 
Tämä oli hyvä setti ja aiotaan toteuttaa uudelleen Hevoset messuilla, vähän paremmalla versiolla. 
Työryhmä on mukana toteuttamassa Ratsastusfoorumissa yhtä kanavaa TAJU:n kanssa, olipa hulvatonta 
ajatustenvirtaa! Harmittaa kun en pääse itse osallistumaan foorumiin ollenkaan, joku on keksinyt järjestää 
meillä töissä joulutori-tapahtuman. 
Tämän ryhmän synnytys on ollut aika haastava projekti ja jotenkin nyt kahden vuoden jälkeen tuntuu, että 
aletaan päästä jyvälle. Onneksi! 
Kokoustetaan vielä joulukuun puolivälissä ja ruvetaan punomaan uusia juonia! 
 
 
Titta Ahola, SeHa 
- Seha -tuet, viimeisimmät maksettu tällä viikolla.  
Kokoustettu pari kertaa. Seuraava kokous vuoden lopussa tukien tasausta varten. 
- Story 
Seuratoiminnan superviikko 31.10. - 6.11.  
Useita Iltatee -tapahtumia.  
Auditoinnit ja seurakehittämisvalmennukset käynnissä. 
 



 
Marissa Henttinen, tallitoiminta (tallipalvelujen johtoryhmä), pararatsastus 
Tallijärjestelmän ohjausryhmän kokous pidettiin 22.10. läsnäkokouksena. Kokouksessa keskusteltiin 

tallikriteerien tarkastelusta hevosen hyvinvointi -näkökulmasta. Seuraava kokous on 13.12.  

Alueellisia tallitapaamisia on käynnissä etätapaamisina. 

Pararatsastuskomitea ei ole kokoontunut. 
 
 
Ulla Tamminen, vastuullisuus, reining ja all round 
Ei ajankohtaisia terveisiä. 
 
Heidi Leiniäinen, kilpailutoiminta; koulu- ja matkaratsastus sekä valjakko  
- 
 
Sanna Ruotsalainen, kilpailusäännöt, kenttäratsastus 
- alueiden välisten joukkuemestaruuksien säännöt 
- aluemestaruussäännöt 

o Aluemestaruussäännöt keskusteltava omilla alueilla. Lopulliset aluemestaruussäännöt 
kasataan tammikuun erillisessä kokouksessa tai viimeistään aluepäivillä. 

 
 
Anne Sara-aho, talous, vikellys, islanninhevoset 
Talous: Liiton perustuet on kirjattu alueille, samoin seha-tuet myös syksyn osalta. Alueluvat on tilitetty 
30.9.saakka. 
Talouden osalta tukikriteerien suunnittelutyö on kesken. Tarkoitus on saada uudistus voimaan 2024. 
Islanninhevoset/askellajiratsastus: SIHY on viettänyt 40-vuotis juhlavuottaan ja elokuussa pidettiin 
Ahvenanmaalla askellajiratsastuksen PM-kilpailut, joissa 1 ratsukko saavutti 2 PM-kultaa ja kaksi muuta 
ratsukkoa saavuttivat finaalipaikat. Viime viikonloppuna 19.-20.11.oli SIHY:n syyskokous ja juhlagaala 
Tampereella, jossa palkittiin menestyneitä ratsastajia. 
Askellajien osalta on 2 aluevalmennusryhmää, joissa on mukana myös kansallisia ratsukoita.  
Ypäjällä oleva baana on kunnostettu ja käytössä, mutta aidat vielä puuttuvat. Rata on kuitenkin liian lyhyt 
kansainvälisiin kisoihin, joissa vaaditaan 300 m rata. 
 
Feif-ohjaajakoulutus saatu Suomeen koulutusvaliokunnan toimesta ja uusia ohjaajia valmistuu. 
Syksyllä on saatu myös gaedingakeppni tuomarikoulutus ja 4 uutta tuomaria maahan (aiemmin 2-3 joilta 
lisenssit vanhentuneet) 
Sport tuomareista on pulaa. Kesällä oli koulutus ja koe SM-kisojen yhteydessä, mutta koulutuksesta 
vastaava tuomari ei ole ”ehtinyt” vielä tarkastamaan kokeita. 
 
7. Alueiden kuulumiset  
Etelä-Suomi 
ESRA:ssa on ollut syyskaudella jaoston kokouksia  
7.9. Teams 
15.10. livekokous Ratsastuskeskus Ainossa 
19.-20.11. tiimikoulutus ja suunnittelupäivät Porvoossa 
Seuraava kokous on 8.12. Vantaalla 
 
Syyskokous ja seuratapaaminen pidettiin 5.11. Taitotalolla Helsingissä, osallistujia oli 20 henkilöä ja 
edustettuna yhteensä 17 seuraa ja jäsentallia. Jaostoon valittiin 1 uusi jäsen ja entisistä jatkoi 3 varsinaisina 
jäseninä 2.vuotiskaudelle ja 2 varajäsenenä 1-vuotiskaudelle. Seuratapaamisessa pidettiin Roy Kokkosen 
johdolla seuroille info seuraviestinnästä. 
 
Nuorisotiimiin on valittu 2 uutta jäsentä ja 3 entistä jatkaa. 



 
Koulutuksia on tulossa alkuvuodelle. Varmistettu on EA1 ja hätäensiapukoulutus etäyhteydellä 7.-8.1.2023. 
Lisäksi on suunnitteilla seurojen vastuuhenkilöille tapaaminen ja tiimikoulutusta.  
 
Seurakäyntejä on ollut nyt loppuvuodesta useampi.  
 
 
Häme 
Hämeen aluejaosto on pitänyt kokoukset etäyhteydellä 12.9. ja 10.10. Seuraava aluejaoston kokous on 
28.11. läsnäkokouksena. 
Kuukausikirjeet (syys- loka ja marraskuu) lähtenyt Hämeen alueen SRL:n seurojen jäsenille.  
SRL Hämeen alueen syyskokous järjestettiin 29.10. Kangasalla. Syyskokouksessa oli edustettuna yhteensä 
13 seuraa ja jäsentallia. Ennen kokousta järjestettiin seurojen puheenjohtajien, sihteerien ja talliyrittäjien 
tapaaminen. Tapaamisen aiheina vastuullisuus, turvallisuus ja vapaaehtoisuus. Tapaamista ja syyskokousta 
varten soitettiin kaikille alueen seurojen puheenjohtajille, sekä lähetettiin tekstiviesti alueen 
ratsastuskouluille/talleille. Seuroista tavoitettiin 50. Kerättiin samalla terveiset liitolle, kisajaostoille, muille 
seuroille sekä alueille. Päällimmäinen tunne on, että iso osa seuroista kyllä haluaa keskustella ja tehdä 
yhteistyötä, mutta miltei kaikki ns. pitää käydä hakemassa kotoa. Hyvä kierros. Noin työpäivän mittainen 
projekti kannatti tehdä.  Syyskokouksen aluksi Hämeen aluejaoston Sari Passaro esitteli seurojen 
kommentteja kokousväelle. 
SRL:n toiminnanjohtaja Jukka Koivisto esitteli SRL:n ajankohtaisia asioita, ja pääasioita tulevasta SRL:n 
strategiasta. 
Hämeen aluejaoston kokoonpano vuodelle 2023: Puheenjohtajana jatkaa kaudet 2023–2024 Marissa Henttinen 

(KauRat). Varsinaisina jäseninä jatkavat Kaisu Rukko (KR-Team), Piia Nikka (LR Team), Maarit Pitkänen (TWR) ja Sanna 
Lindqvist (HämR). 

Varsinaisiksi jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin kaksivuotiskaudeksi Antero Salja (TRS), Katja Heikkinen 
(OkRa), Tarja Kallio (RaVe), Pekka Pusa (KaRa) ja Irmeli Heliö (TRS). 

Varajäseneksi yksivuotiskaudeksi valittiin Miina Sundholm (HämR) ja Sari Passaro (LR Team). 

Perustettiin aluejaoston alaisuudessa toimiva pararatsastuksen alueryhmä, johon valittiin Riikka Pyykkö 
(TaRi), Katja Sipola (OkRa) ja Katja Heikkinen (OkRa). 

Perustettiin aluejaoston alaisuudessa toimiva kilpailutoiminnan alueryhmä, johon aluejaoston 
lajivastaavien lisäksi valittiin Lilli Vehmas (KoiRat), Laura Valerius (UrHu) ja Teea Hakulinen (PaHus).  

Perustettiin aluejaoston alaisuudessa toimiva tiedotus, luennot ja yhteiskuntasuhteiden alueryhmä, johon 
valittiin Sari Passaro (LR Team), Mia Jurvala (TEL), Irmeli Heliö (TRS) ja Antero Salja (TRS). Ryhmä on jo 
kokoontunut, ja alkanut koota kutsuttavien listaa päättäjistä Hevoset-messuille Tampereelle. Orientoiduttu 
myös eduskuntavaaleihin.  

Etäluennoilla on ollut huima suosio. Marraskuussa 17.11. oli eläinlääkäri Maija Vesterisen luento hevosen 
maha- ja suolistovaivoista, joka keräsi liki 400 kuulijaa livenä ja tallenteesta. Tämä on ollut yksi 
suosituimmista luennoista! Syksyn neljäs luento on tulossa 8.12. Eläinten käyttäytymistieteen tohtori 
Helena Telkänranta. Luennot järjestetään yhteistyössä Hämeen muiden hevosliittojen sekä Teivon 
raviradan kanssa.  
Seurakäyntejä on jatkettu. Hämeen alueella on aluejaoston alaisuudessa toimiva erillinen seuratoiminnan 
alueryhmä.  
Virtuaalinen tallikohtaaminen järjestettiin 7.9. Kohtaamisen veti liiton tallitoiminnan kehittäjä Minna 
Peltonen. Hämeen alueen kuulumiset kertoi Marissa Henttinen. Seuraava alueellinen tallikohtaaminen 
”Hämeen Höpinät” järjestetään maanantaina, joulukuun 5. klo 11–12. 

Koulutukset, tapahtumat, yhteisölliset kilpailut: 



- marras-joulukuu 2022 Hevostaitokilpailu käynnissä 
- 5.12. Alueellinen tallikohtaaminen ”Hämeen Höpinät” klo 11–12 
- 8.12. Miten hevonen maailman näkee? Tutkija Helena Telkänranta on palkittu tietokirjailija ja hänen 

erityisalaansa on eläinten käyttäytyminen. Hän on arvostettu niin koirien, kissojen kuin monien 
muidenkin eläinten käyttäytymisen tuntijana ja myös hänen luentonsa oli pitkäaikainen haaveemme. 
Luento alkaa kello 18, ja maksaa 5 euroa. Lisää www.tapahtumat.ratsastus.fi -sivulla ja sosiaalisessa 
mediassa. 

 
 
Itä-Suomi 

• nuorisotiimi 
o toimintasuunnitelmapohja nuorisotiimeille: nuorisovastaavamme on tehnyt yhdessä 

toimiston kanssa pohjaa, joka olisi kaikkien alueiden käytettävissä 
o uuden tiimin haku suoritettu, tiimi aloittaa 2023 alusta 

• harrastetiimi 
o uuden tiimin haku tulossa loppuvuoden aikana 

• kilpailuasiat 
o päätetty, että jatkossa aluekilpailut ja varsinkin aluemestaruudet myönnetään vain 

testatuille kisapaikoille, eli mikäli kisapaikka on uusi tai esim. kentänpohja uusittu, halutaan 
ensin nähdä toimivuus jossain pienemmässä kilpailussa kuin mestaruuskilpailussa. 

o kilpailunjärjestäjätukien kriteereitä päivitetty, mietitään myös lisää muutostarpeita 
vuodelle 2023 

o päätetty julkaista kilpailunjärjestäjän muistilista v. 2023 alkupuolella järjestäjien käyttöön 
o selvitetään ATU-laitteiston ja radiopuhelinten hankkimista (vuokrattavaksi 

kilpailunjärjestäjille) 
• seuratoiminta 

o seura- ja harrastetukia haettu ja myönnetty 4 tapahtumaan 
o seuraava jäsenkirje lähetetään joulukuussa 

• koulutukset ja tapahtumat 
o 12.11. syyskokous ja seuratapaaminen 
o 8.12. ratsastajan oheisharjoittelu -luento ja ohjattu treeni (etänä) 
o 9.12. talli/ratsastuskouluyrittäjien lounastreffit 
o 10.12. kilpailunjärjestäjätapaaminen 
o 11.12. kouluratsastusklinikka 
o 2023 toimihenkilökoulutukset suunniteltu:  

▪ lisenssikoulutukset (estetuomari, ratamestari, stewardi) etänä 
▪ ratamestarikurssi 
▪ estetaitotuomarikurssi + lisenssikoulutus (livenä) 
▪ estetuomarikurssi 
▪ nuorten hevosten suorituskykytuomarikoulutus 
▪ + Equipe/Kipa-koulutus, Sääntökoulutus kilpailijoille etänä, 

Turvallisuuspäällikkökoulutus 

 
 
Kaakkois-Suomi 
Kaakon syyskokous pidetty 15.11. Syyskokouksessa oli Osmo Metsälä kertomassa SRL:n ajankohtaisia 
kuulumisia ja liiton toimistolta Emmi Korpiola vapaaehtois- ja seuratoiminnasta. Titta Ahola jatkaa Kaakon 
puheenjohtajana, muutoinkin hallitus jatkaa samalla kokoonpanolla. 
Minna Peltosen tallikohtaaminen Kaakon Kähinät 14.12. 
Kaakossa tehty 6 seurakäyntiä vuoden 2022 aikana. 
Suunnitellut koulutukset: 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tapahtumat.ratsastus.fi%2F&data=05%7C01%7Ctuula.tella%40ratsastus.fi%7Cbe56e5974bda4ad8753808dacf62ec1e%7C78bf0182d2ed4819a739649b2a584443%7C0%7C0%7C638050321032509571%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=w4X8%2FWscXf3VEDeY6NOTlTzqSi5cPt26YlWYhGyVn1w%3D&reserved=0


- lisenssikoulutukset (estetuomari, ratamestari, stewardi) 
- kilpailujen järjestäminen, Kipa/Equipe 
 
 
Keski-Suomi 
Syyskokouksessa ei liiton edustajaa. Hyvää jatkoa mitä viime syksynä meillä oli kans 
puhujana Laura Härkönen. Jaostoon kolme uutta jäsentä, hyvä fiilis ja hyviä tyyppejä! 
Uudet valmennusvastaavat Hanna Mäkinen (este) ja Tiina Aatsalo (koulu). Erityisen ilahtuneita 
saadessamme 
Hannan mukaan, esteratsastus osaamista meille mitä on kovasti kyllä porukkaan kaivattukin! 
Ensi vuodelle lyöty päivämääriä lukkoon, kilpailusuunnitelu ilta ja aletaan suunnittelemaan  
koulutuomareiden skaalantarkastusta. 
Lahjottiin tämän vuoden aluelupakouluttajat (alueen este ja koulutuomarit) Joululahjalla, ja pyydettiin 
katsomaan uutta päivää ensi keväälle. 
Aluepäiviä puuhattu kovasti, tehotiimi häärää, puuhaa ja valmista tulee! 

Nuorien hakemuksia tuli 4 
Kisakalenteri-ilta tiedossa tammikuulle, että eka kansalliset on julki, ja sit alue + seura. 
 
 
Lounais-Suomi 
Jaosto on kokoontunut tänä vuonna 13 kertaa. Syys-lokakuussa on ollut 3 kokousta Teamsilla ja yksi läsnä. 
Seuraava kokous on etänä joulukuun alussa. 
Alueen syyskokous pidettiin 10.10. Jaostoon valittiin kolme uutta jäsentä (2023 – 2024 pj Ulla Tamminen, 
jäsenet Minna Brandt, Maja Grafe, Katrin Jokinen, Riika Räisänen, 2023 Camilla Aarnio-Wihuri, kauttaan 
jatkavat Juha Säntti, Tupuna Kangas-Männistö, Maarit Teuri). Kokouksessa liittoa edusti Teamsin 
välityksellä Salla Varenti. Mikko Mäentausta piti esityksen kilparatsastajan urasta. Vuoden Vapaaehtoisina 
palkittiin Matilda Aakula/TR, GItte Orrensalo/ RR ja Tuire Suvanto/NaR- Lisäksi palkittiin 13 ratsastajaa 
kilpailukauden perusteella. 
Nuorisotiimi valitaan kokonaan uudelleen juuri päättyneessä haussa. 
Seuratapaaminen ”Asiaa & Elämyksiä” pidettiin 6.11. Säkylässä. Maikku Miettinen/LiikU veti asiaosuuden 
yhteisöllisyydestä ja ihmisten johtamisesta. Elämyksistä vastasivat tarinankertoja Riikka Palonen ja 
folkmuusikko Richard Raja-aho. 
Muut menneet tapahtumat: 
o   21.9. Alueen tallitapaaminen /Teams 
o   24.9. Ponihulinat, Huittinen  
o   15.10. Istuntaklinikka, Eura 
o   29.10. Tero Puustisen psyykkisen valmennuksen luento/etä peruttu 
o  6.11. Ratsastuspilates, Turku 
Tulossa: 
o   10. – 11.12. Stewardikurssi, Merlitz, Salo 
o   12.12. Kisakalenteri-ilta, Säkylä/Teams 
o   16.12. Ratsastajaravit, Pori 
o   19.12. Lounaistuulet, tallikohtaaminen, Teams 
 
Kilpailutoiminta: 
o   Alueelta oli joukkue kilpailemassa alueiden välisestä kouluratsastuksen joukkuemestaruudesta. Joukkue 
sijoittui neljänneksi. 
o   Myös Suomen Ratsutarvike- estecup on kilpailtu finaalia myöden loppuun. 
 
Liittovalmennukset: 
Alueella pyörivät omat estevalmennukset sekä kenttävalmennukset yhdistetyssä renkaassa Hämeen 
kanssa. Koulurenkaan lisähakua on pohdittu. Sopimusvalmennuspaikkoja on selvitelty. 
 



Hankinnat: 
Hankinnassa striimauskameraan jalusta ja kaksi langatonta kokousmikkiä, jotta hybriditilaisuuksien laatua 
saadaan parannettua. Lisäksi ollaan pyytämässä tarjouksia collegetakeista jaoston jäsenille. 
 
 
Pohjanmaa 
Pohjanmaan syyskokous ja syysgaala pidettiin lauantaina 5.11.2022. Syyskokouksessa oli puhumassa 
liiton toimistolta Emmi Korpiola vapaaehtois- ja seuratoiminnasta sekä hallituksen edustajana Carina 
Nyholm liiton ajankohtaisista asioista. Pohjanmaan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Nina Grankvist ja 
hallitukseen Sanni Hanhisalon tilalle valittiin Lotta Luodeslampi, muuten hallitus jatkaa samalla 
kokoonpanolla. 
Juhlavassa syysgaalassa palkittiin EM (Jone the Kone), PM ja SM-mitaleja saavuttaneita ratsastajia sekä 
aluecup-sarjojemme kolme parasta.  
Pohjanmaan kuukausittaiset uutiskirjeet ilmestyvät sekä suomeksi että ruotsiksi ja ne menevät kaikille 
pohjanmaan alueen seurojen jäsenille. 
Minna Peltosen Pohjanmaan alueen tallikohtaaminen etänä teamsilla oli maanantaina 10.10.2022.  
Pohjanmaalla on vuoden aikana tehty viisi seuravierailua ja marraskuun lopussa järjestetään seuroille 
yhteisiä seuratapaamisia Vaasaan, Kauhajoelle ja Kokkolaan. 
Aluejaosto kokoontuu seuraavan kerran 7.12. vuoden 10. kokoukseen. Vuoden 2023 ensimmäinen kokous 
on 8.1. 
Aluekilpailujen 2023 järjestämiskokous alueen seuroille järjestetään teamsilla 10.1. 
2023 koulutukset suunniteltu:  
• lisenssikoulutukset (estetuomari, ratamestari, stewardi) etänä 
• V-IV-koulutuomareiden lisenssikoulutus 
• stewardikurssi 
• kenttälajistewardkurssi 
• estetaitotuomarikurssi + lisenssikoulutus (livenä) 
• estetuomarikurssi 
• nuorten hevosten tuomariarvostelukoulutus (koulu)? 
• Equipe/Kipa-koulutus, Sääntökoulutus uusille ja vanhoille kilpailijoille, också på svenska etänä 
• turvallisuuspäällikkökoulutus 
 
 
Pohjois-Suomi 
Syyskokous pidettiin 11.11. ja liiton kuulumiset jäivät kuulematta. Kukaan ei toimistolta osallistunut (eikä 
myöskään kysynyt mitään!), joten pärjättiin keskenämme, kehotin kaikkia osallistumaan liiton 
syyskokoukseen. No, onneksi meitä oli vain 10, joten ei käynyt kuinkaan. Yksi "vanhoista" jäi pois ja saatiin 
3 ihan uutta mukaan. Nyt seuraava vuosi jatketaan vähän isommalla kokoonpanolla, joten jospa olis 
enemmän virtaakin. 
Kokouksen jälkeen osallistuttiin Heppa-henkilöiden tyky-iltaan Äimäraution raviradan katsomossa. 
Aloitettiin speed-datingilla, kuunneltiin luentoa hevosyrittäjien jaksamisesta, opeteltiin burleskia ja syötiin 
hyvin. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä raviporukan sekä hevostenomistajien kanssa. Olipahan 
mukavaa! Ja tietenkin opetettiin, miten otetaan oikeaoppinen hevosenmalja. Alue osallistui tähän tietyllä 
rahasummalla ja sitten vielä maksettiin kiltisti osallistumismaksu, joka oli naurettavat 25 €. Ensi vuonna 
uudelleen! 
Pohjois-Suomessa on tehty tänä vuonna 2 seuravierailua, toivoa jatkosta on. 
Meillä on hankinnassa uudet takit, jospa saataisiin ne aluepäiville jo päälle. 
-Aluevalmennettavien kuntotestit 21.1.2023 
-Alue hankkii uuden näytön Atuun (sen pienemmän) 
-Nuortenryhmään tuli 9 hakemusta ja valittiin kaikki! 
-Jäsenkirjeet on lähetetty meidän vuosikellomme mukaan 
 



12.12. on illalla Teamsin kautta kisajärjestäjien palaveri, ihan ensimmäinen laatuaan. Jutellaan vähän 
kisojen järjestämisestä ja yleensäkin pelisäännöistä kalenteria koottaessa. Koetetaan samalla kaupata 
mestaruuskisoja. 
 
Koulutukset ensivuodelle: Equipe App ja Kipa, Nuorten hevosten suorityskykytuomari (Sanna ja Nina, 
tehdäänkö yhdessä?), taitaa olla meidän vuoromme järjestää koulutuomarien lisenssikoulutus, 
lisenssikoulutus (estetuomari, ratamestari ja stewardi) voipi kyllä olla, että ohjataan muiden 
etäkoulutuksiin. Tarve on myös näille uusille kerhojen ohjaajille, joten se tullaan järjestämään. Aikapitkälle 
koulutusten kanssa toimintaan tarve-periaatteella, ettei kouluteta turhaan väkeä. 
Niin, ja Kultaisen Kavion Gaala on 25.2.2023, Äimäraution raviradan katsomossa. 
 
 
 
8. Muut asiat  
Työryhmien pj. kokous 19.1. 17.30-19 Teamsilla. APU:n edustaja työryhmien puheenjohtajien tapaamisen 
on Satu Myllykangas. 
 
Hevostaitokokonaisuuden uudistamistyöryhmään osallistuu Marissa Henttinen. 
 
Alueiden somessa julkaistavien koulutusten/valmennusten jne. pelisäännöt  
Alueiden somekanavat on tarkoitettu SRL:n, aluejaostojen sekä SRL:n jäsenseurojen, jäsentallien ja 
yhteisöjäsenten hevosuutisten ja hevostapahtumien ilmoitteluun. Näin ollen somekanavissa saa julkaista 
vain SRL:n, aluejaostojen ja SRL:n jäsenseurojen, jäsentallien ja yhteisöjäsenten uutisia, tapahtumia, 
kilpailuja sekä SRL:n valmentajatoimihenkilöoikeuden omaavien valmentajien tai liitto-
/maajoukkuevalmentajien valmennuksia. Huomioitava, että kaikki valmentajakoulutuksen käyneet 
valmentajat eivät löydy SRL:n valmentajalistalta, vaan valmentajan on pitänyt hakea SRL:n 
valmentajalistalle pääsyä erikseen. 
 
Aluepäivät 2023 Keski-Suomessa 
27.-29.1. Varjolan tila, Kuusaa. Ilmoittautumiset 20.12. mennessä. 
 
Hevostaitokilpailu on menossa. 
 
13.12. on Storylla iltakokous salsan merkeissä. 
 
APU kiittää Pirjo Tammelaa hyvästä aluetoiminnan vetämisestä! 
 
 
9. Seuraava kokous  
Järjestäytymiskokous ja aluemestaruussäännöt maanantaina 16.1.2023 klo 18.00. 
 
 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.42. 
 


