
 

 

 

 

Tässä talvinen tervehdys Ratsastajainliiton Keski-Suomen alueen vuoden 

viimeisen uutiskirjeen muodossa. 

Vuosi alkaa olla loppusuoralla ja kisakausi on taputeltu pakettiin. 

Aluejaosto haluaakin onnitella kaikkia tänä vuonna kilpailuissa menestyneitä 

ja muuten vaan harrastuksen parissa uutta oppineita tai itsensä tavalla tai 

toisella voittaneita ratsastuksen harrastajia. 

Erityisen isot onnittelut valtakunnallisissa ratsastuskouluoppilaiden 

mestaruuksissa heinäkuussa Ypäjällä huikeasti menestyneille LaKu Stallillaisille. 

Salla Taipale ja Balans nappasivat kultamitalin junioreiden esteratsastuksessa 

ja Iida Emilia Karjalainen niinkään kultaa Christoffilla junioreiden 

kouluratsastuksessa. 

Onnittelut myös kaikille muille kilpailuihin osallistuneille ratsastajille hienosta 

edustuksesta! Mahtavaa yhdessä tekemisen meininkiä! 

Nyt onkin talven tultua hyvä hetki keskittyä harjoittelemaan uusia asioita ja 

suunnittelemaan tulevaa kautta. Talven pimeinä ja sääoloiltaan vaihtelevina 

hetkinä saa myös levätä ja rauhoittua. Unohdetaan siis välillä ryppyotsainen 

treenaaminen ja nautitaan vaikkapa pitkistä pakkasmaastoista ja 

hankilaukkailusta. Oletkos kokeillut koskaan hiihto- tai pulkkaratsastusta? 

Toivotaan sopivasti lunta, että päästään näitäkin talvilajeja testailemaan. 

 

 



 

2 

Ratsastajainliiton Keski-Suomen alueen syyskokous pidettiin Scandic 

Laajavuoressa 2.11.2022. Kokouksessa muun muassa käytiin läpi alueen 

tulevan vuoden talousarvio sekä valittiin tietysti aluejaoston kokoonpano 

alkavalle vuodelle. 

Puheenjohtajaksi vuodelle 2023 valittiin Heidi Leiniäinen. Erovuoroisia olivat 

Pirjo Heinonen, Pinja Huttunen, Hanna Leskinen, Sanna Kirvesoja ja Minttu 

Vesterinen sekä varajäsen Iris Helin.  Valittiin erovuoroisista jatkamaan Hanna 

Leskinen ja Pirjo Heinonen. Uusina jäseninä aluejaostoon seuraavalle kaudelle 

valittiin Tiina Aatsalo, Hanna Mäkinen ja Carita Kananen. Varajäseniksi valittiin 

Sanna Kirvesoja ja Tiia Saukonoja. Aluejaostossa vuonna 2023 toimivat edellä 

mainittujen lisäksi vuonna 2021 valitut Jenny Mäkelä, Jonna Salkinoja, Sonja 

Salkinoja ja Eija Sevón. 

Syyskokouksen virallisen osuuden jälkeen mietittiin yhdessä KesLin 

seurakehittäjä Laura Härkösen kanssa mm. mitä seuralaisten olisi hyvä tietää 

omasta seurastaan ja haastoi seuroja pohtimaan aiempia onnistumisia, 

tulevaisuuden näkymiä, sekä seurojen arvoja. Voisitkin nyt käyttää pienen 

hetken sen pohdiskeluun, mitä arvoja juuri sinä pidät tärkeinä 

urheiluseuratoiminnassa. 

Aluejaosto järjestäytymiskokoontui 7.11. ravintola Sohwin kabinetissa. 

Kokouksessa päätettiin seuraava työnjako vuodelle 2023: 

 Puheenjohtaja Heidi Leiniäisen tehtäviin kuuluvat yhteyshenkilönä 
toimiminen, aluepuheenjohtajisto, toiminnan ja talouden suunnittelu.  

 Sihteerinä jatkaa Eija Sevón. 

 Kouluratsastusvastaavaksi valittiin Tiina Aatsalo. 

 Tapahtuma- ja koulutusvastaavaksi sekä pararatsastusvastaavaksi valittiin 
Sanna Kirvesoja. 

 Pirjo Heinonen jatkaa viime vuoden tapaan rahastonhoitajana ja 
seuravastaavana (SeHa). 

 Varapuheenjohtajaksi valittiin Jenny Mäkelä, joka jatkaa 
nuorisovastaavana. 

 Esteratsastusvastaavaksi valittiin Hanna Mäkinen. 

 Palkintovastaavana jatkaa Hanna Leskinen. 

 Kenttäratsastusvastaavana jatkaa Jonna Salkinoja ja toiseksi vastaavaksi 
valittiin Tiia Saukonoja. 

 Somevastaavana jatkaa Sonja Salkinoja ja toiseksi vastaavaksi valittiin 
Carita Kananen. 

 Pienlajivastaavaksi valittiin Tiia Saukonoja.  

 

Tulevia tapahtumia: 

Aluejaosto järjestää 19.1. etäkokouksena kilpailukalenterin suunnitteluillan. 

Toivomme osallistujia kaikista kilpailuja järjestävistä seuroista. Tarkoituksena on 

sopia aluemestaruuskilpailujen päivämäärät ja järjestäjät, sekä muut 

aluetason kilpailut kalenteriin niin, ettei tulisi päällekkäisyyksiä, kun kansalliset 
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kilpailut on jo Kipaan lukittu. Toive on, että seurat laittaisivat mahdollimman 

paljon myös seurakisoja Kipaan jo tämän vuoden loppuun mennessä, vaikka 

kilpailuja on toki mahdollista lisätä kalenteriin myös alkavan vuoden aikana 

Etätoteutuksena on tulossa alkuvuodesta myös kilpailusääntökoulutukset 

koulu- ja esteratsastussäännöistä. Säännöt kannattaakin kerrata aina ennen 

kauden ensimmäisiä kilpailuja ja varsinkin sääntömuutokset kannattaa käydä 

lukemassa ratsastus.fi/materiaalit. 

Sekä oman alueen että valtakunnalliset ratsastuksen tapahtumat ja 

koulutukset löytyvät liiton tapahtumakalenterista ratsastus.fi/kalenteri. Sieltä 

hoituu myös ilmoittautumiset tapahtumiin ja koulutuksiin. Kalenteria kannattaa 

käydä säännöllisesti katsomassa ja seurata myös somessa ainakin 

instagramissa @srl.keskisuomi ja facebookissa ryhmää SRL Keski-Suomi. 

Aluejaoston yhteystiedot löytyvät liiton nettisivuilta ratsastus.fi/alueet. Meille 

saa esittää kysymyksiä ja toiveita sekä antaa palautetta. Itse toivon erityisesti 

toiveita ja ajatuksia tulevista tapahtumista ja koulutuksista. Laita rohkeasti 

viestiä skirvesoja@gmail.com  

Alueen uutiskirje julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kirjeeseen koostetaan 

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 tietoihisi, ettet ole postituslistalla. 

Jos kuulet, että kaverisi ei ole saanut tätä kirjettä, vaikka haluaisi, voit neuvoa 

ottamaan yhteyttä omaan jäsensihteeriin ja muuttamaan asetukset 

kohdilleen. 

 

Keski-Suomen aluejaosto toivottaa kaikille ratsastusseurojen jäsenille oikein 

hyvää joulua ja menestystä tulevalle vuodelle! 

 

 

SRL Keski-Suomen puolesta 

Sanna Kirvesoja 

http://ratsastus.fi/materiaalit
http://ratsastus.fi/kalenteri
http://ratsastus.fi/alueet
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