
Hei hevosihminen! 
  
Luet SRL Keski-Suomen aluejaoston ensimmäistä jäsenpostia.  
SRL Keski-Suomi on yksi suomen kahdeksasta aluejaostosta. Meillä on iso alue mutta pienin 
harrastajamäärä, emme tietenkään anna ”pienuuden” meitä lannistaa, vaan ennemmin innostaa! 
 
Jaostoon kautena 2022 kuuluu: 
Heidi Leiniäinen, toiminnan ja talouden suunnittelu 
Pirjo "Pirre" Heinonen, varapuheenjohtaja, seuravastaava, rahastonhoitaja 
Eija Sevon, sihteeri 
Jonna Salkinoja, kenttäratsastusvastaava, pararatsastusvastaava 
Sonja Salkinoja, kenttäratsastusvastaava, somevastaava 
Jenny Mäkelä, nuorisovastaava 
Sanna Kirvesoja, tapahtuma- ja koulutusvastaava 
Minttu Vesterinen, kouluratsastusvastaava  
Hanna Leskinen, palkintovastaava 
Pinja Huttunen, estevalmennusvastaava 
Iris Helin, varajäsen 
 
Jaoston lisäksi meillä on nuorisotiimi ( SUOMEN SUURIN! ) : 
Eevi Venola 
Emma Taskinen 
Essi Palmroos 
Jenni Pelkonen 
Laura Sääskilahti 
Meeri Hannukainen 
Oona Seppälä 
Ronja Reina  
Sanni Kokko 
Siiri Meijanen 
Sonja Salkinoja 
 
Meillä on kokouksia noin 6 kertaa vuodessa, juuri kokoonnuimme Killerillä, muistiot löytyy :  
https://www.ratsastus.fi/alueet/keski-suomi/ 
Jos sinulla on jotain toivetta/palautetta aluejaostolle niin laita meistä jollekin rohkeasti viestiä,  
olemme täällä teitä varten! 
 
Viime kokouksessa meillä oli askellajiratsastuksen edustaja Liina Kuusela kertomassa heidän lajista ja kuinka 
aktiivisesti sitä meidän alueella harrastetaan ja ennen kaikkea valmentaudutaan, täällä on ihan 
arvokisamenestyjiä, hienoa! Seuraavan kerran kokoustamme kesäkuulla. 
  
Jatkossa koostamme neljä kertaa  vuodessa kirjeeseen alueen kuulumisia ja tulevia tapahtumia,  
näin pysymme kaikki paremmin kartalla mitä täällä meillä tapahtuu!  
Kirje lähetetään liiton kautta kaikille Keski-Suomen alueen ratsastusseurojen jäsenille, jos et kirjettä 
jatkossa halua ota yhteys seurasi jäsensihteeriin, hän voi merkitä sinun tiedot niin että ettet ole 
postituslistalla. Sama myös jos kaverisi ei ole saanut postia, pyydä ottamaan yhteyttä omaan jäsensihteeriin 
ja muuttamaan sinun asetuksia. 
  
Alkuvuonna järjestettiin kilpailusääntökoulutuksia etänä koulu ja esteratsatukseen,  
kiitokset tuomareille Mari Varonen (koulu) sekä Kati Hiiliaho (este).  Jos tarvetta vielä koulutukselle ota 
yhteys omaan seuraasi! 



  
  
Kilpailukausikin alkoi jo, sekä esteratsastuksen hallimestarit on jo ratkottu! Onnea mitalisteille! 
 
JUNIORIT 
1) Senni Tollola, KESKI-SUOMEN URHEILURATSASTAJAT RY – Bull Boy Du Planet 0-0/37.15 
2) Salla Taipale, JYVÄSSEUDUN RATSUKOT RY – Balans 0-0/38.84 
3) Sandra Tiainen, JYVÄSSEUDUN RATSUKOT RY – Kasandra 0-4/43.40 
SENIORIT 
1) Nina Nurmesviita, KORPILAHDEN RATSASTAJAT RY – Aramara Ramses 0-0/41.53 
2) Aida Suominen, ÄÄNESEUDUN RATSASTAJAT RY – Greta Garbo 0-4/38.46 
3) Vilma Leppäkangas, ÄÄNESEUDUN RATSASTAJAT RY – Torneus 0-4/38.78 
SUOMENHEVOSET 
1) Tiiu Puranen, LAAJAVUOREN RATSUKOT RY – Vouti Vemmel 29.5/52.15 
2) Nora Määttä, SUOMENRATSUT RY – Paltsin Harsko 28/54.19 
3) Virpi Kinnunen, JYVÄSSEUDUN RATSUKOT RY – Lakun Helge 23.9/49.69 
NUORET HEVOSET 
1) Emmi Vuola, JYVÄSSEUDUN RATSUKOT RY – Charming Chico 8/49.09 
2) Peppiina Holm, ÄÄNESEUDUN RATSASTAJAT RY – Wafirelm 7.2/51.62 
3) Netta-Noora Hiltunen, JYVÄSSEUDUN RATSUKOT RY – Merci 6.8/51.94 
  
Muita ikäluokkia ei ratkottu vähäisen osallistujamäärän takia. 
Kiitos järjestäjille Jyvässeudun Ratsukot sekä kilpailupaikalle Killerin Kilpatalli! 
  
Kouluratsastuksen hallimestaruudet ratsastetaan 23.4. ja ilmoittautuminen loppuu 16.4. 
Kilpailukalenteri on nähtävillä kokonaisuudessaan KIPAssa.  
Ja kisajärjestäjä, meillä on uusi ratapiirrustusten tarkastaja : tomas@tomaskiviranta.com 
  
Kouluratsastajia hemmoteltiin jo maaliskuun lopulla kun saimme vihdoin järjestettyä kauan odotetun  
Marko Björssin kouluratsastusklinikan FWS maneesilla. Markon ilta oli jatkumoa joulukuussa pidetylle 
Osmo Metsälän kouluratsastusilatamalle jossa ratsukoita katsottiin tuomarin silmin. Kiitos kaikille 
mielenkiinnosta, oli mahtavaa nähdä väkeä niin paljon liikkeellä, meitä oli yli 100 henkeä! 
 

 
SRL Keski-Suomen Facebook-sivuilla on muuten infoa, ilmeisesti Marko olisi tulossa tänne meille  
myös jatkossa valmentamaan, käy kurkkaa! 
  
Hevoset-messuille meiltä lähti messubussi alueen nuorisotiimin kera sunnuntaina, olipa hienot messut  
ja paljon nähtävää. Ihanaa ennen kaikkea se että tilaisuus saatiin järjestää! 



  
Tulevia tapahtumia on pääsiäisen jälkeen pidettävä alueen kevättapaaminen,  
ilta on maksuton ja kaikille avoin. Muista ilmoittautua etukäteen : 
 
 
 

https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/keski-suomen-alueen-kevattapaaminen-
22/?fbclid=IwAR0lodjtQfNSL1vZAIf1lcE6bpLg1EX5g2_Lo-baN1fEIUNBhNB6qrO3WXk 
  
Kilpailujärjestäjille suunnattu koulutusilta järjestetään etänä 24.5. klo 18:00. Satu Kosunen kouluttaa, 
ilmoittautuminen aukeaa liiton sivuille, tule mukaan ottamaan vinkit Sadulta!  
 
15.5. Olemme mukana raveissa,  Killerin Hevoshulinoissa. Laita päivä kalenteriin, mukava koko perheen 
tapahtuma tiedossa. 
 
Somesta löydät uutena ratsastajainliiton lajikomiteat, este ja kouluratsastukseen, ota seurantaan niin pysyt 
kartalla ”omasta lajistasi”. Estekomitea aloittaa tiistai-iltaisin avoimet teams-kokoukset. Niiden 
tarkoituksena on lähentää estekomitean jäsenten ja esteratsastuksen laji-ihmisten välistä kommunikointia. 
Hyvä paikka kysyä alan osaajilta jos on jokin mikä mietityttää! 



 

 
  
 
Jos viikonloppu meni messutohinoissa ja et ole vielä nauttinut KV-kilpailujen tunnelmasta niin käy  
kurkkaa Yle Areenasta Leipzigin maailmancupin finaalit este- ja kouluratsastuksessa.  
Olipa jännittävät fiinaalit ja huikeat kilpailuhermot ratsastajilla! 
  
  
Ihanaa kevättä, pääsiäistä ja kesän odotusta, toivottavasti päästään pian ulkokentille ridaa ja treenaa! 
  

 
 
Terkuin Heidi Leiniäinen 
”intohimoinen kouluratsastuksen suurkuluttaja, ammattivalmentaja, koulutuomari” 
SRL Keski-Suomen puheenjohtaja 
kuva : Ina Rinne 


