
SRL Seurahakuri
Muistattehan tarkistaa,
että oman seuranne tiedot
ovat ajantasalla
https://www.ratsastus.fi/se
urahaku/

Alueelta on
vuokrattavissa uusi
estekalusto
Kalustoon kuuluu noin
kahdeksan estettä ja
kalusto liikkuu siihen
tarkoitetulla peräkärryllä.
Kysy lisätietoja
kalustovastaavalta,
ossi.moilanen@equinerace
.fi 

Ratsastuksessa tapahtuu!
- Ilmoita Facebookissa
Alue on perustustanut
Facebookiin uuden sivun
palvelemaan Pohjois-
Suomen alueen
hevosharrastajia. Sivustolla
saa julkaista SRL:n
jäsenseurojen, -tallien ja -
ratsastuskoulujen kaikki
tapahtumat, kisat, pikku-
uutiset jne. Ota sivu
seurantaan ja pysyt
ajantasalla!
https://www.facebook.com/
groups/540876744546569/

Lyhyesti

Tervetuloa lukemaan vuoden ensimmäistä SRL
Pohjois-Suomen uutiskirjettä. Kirjeestä löydät
kootusti ajankohtaisia asioita ja tulevia tapahtumia.

Suomen Ratsastajainliitto ry:n arvot tälle vuodelle
ovat yhteisöllisyys, vastuullisuus ja edelläkävijyys -
näitä arvoja voivat kaikki toteuttaa myös omassa
toiminnassaan. 

SRL:n uuteen, vuosille 2023-2026 tehtyyn
strategiaan pääset tutustumaan SRL:n sivuilla:
https://www.ratsastus.fi/srl/ratsastuksen-johtavat-
ajatukset-kaviouralla-ratsastuksen-valinnat/

PYSY KARTALLA SIITÄ, MITÄ ALUEELLA
TAPAHTUU!
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henkilökohtainen mestaruus
joukkuemestaruus
hallimestaruus

kouluratsastus: Mari Päivärinta, mari.paivari@gmail.com
esteratsastus: Petra Huumarkangas, petra.kopsala@gmail.com
kenttäratsastus: Ossi Moilanen, ossi.moilanen@equinerace.fi 

Mestaruuskilpailuiden järjestämisoikeuden haku tapahtuu Kipan kautta 31.3.2023 mennessä.
Mestaruuksia järjetetään kolmenlaisia:

Päivitetyt säännöt ja tiedot järjestäjälle löytyvät  https://www.ratsastus.fi/alueet/pohjois-
suomi/ 

Voit olla myös rohkeasti yhteydessä laji vastaaviin lisätietojen kysymiseksi: 

ETSIMME ALUE -JA HALLIMESTARUUSKILPAILUILLE JÄRJESTÄJIÄ! 

Seura- ja harrastetukia haettavana

Onko teidän seuralla suunnitelmissa järjestää
koulutustilaisuus tai hevostapahtuma vuonna
2023? Tiesithän, että seurojen on mahdollista
hakea seura- ja harrastetukea aluejaoston
kautta. 

Tapahtumatuki
Kehittämistuki

Tukimuotoja on haettavana kaksi:

Tuen suuruus on 50-400€. Lisätietoa ja
hakuohjeet löydät SRL:n sivuilta:
https://www.ratsastus.fi/alueet/aluetoiminta/se
ura-ja-harrastetuki/

Ratsastuskouluoppilaiden
mestaruuskilpailut

Haemme järjestäjää ratsastuskoulu-
oppilaiden mestaruuksille. Mestaruudet
kilpaillaan seuratasolla koulu -ja
esteratsastuksessa, molemmissa lajeissa
erikseen. Kilpailun järjestämisoikeutta
haetaan Kipan kautta 31.3.2023
mennessä.
Päivitetyt säännöt ja tiedot järjestäjälle
löytyvät:
https://www.ratsastus.fi/alueet/pohjois-
suomi/
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Nuorten hevosten
estesuorituskyky
arviointi -
tuomarikoulutus 
Koulutus järjestetään
Lupiksella 25.3.2023
yhteistyössä Itä-Suomen
alueen kanssa. Kouluttajan
Marja Tetri-Rantanen.
Lisätietoja:
https://tapahtumat.ratsastu
s.fi/ita-suomi/estehevosten-
suorituskykytuomarikurssi/

Hevos -ja ponikerhon
ohjaaja -koulutus
1.4.2023 Oulussa
Lisätiedot ja
ilmoittautumislomakkeen
löydät myöhemmin
tapahtumakalenterista:
https://tapahtumat.ratsast
us.fi/pohjois-suomi/

Hevos -ja ponikerhon
ohjaaja -koulutus
25.3.2023 Kajaanissa
Koulutus järjestetään
Kajaanin Raviradalla,
yhteistyössä SRL Pohjois-
Suomi ja Vuokatin
Ratsastajat ry. 
Lisätiedot ja
ilmoittautumislomakkeen
löydät myöhemmin
tapahtumakalenterista: 
 https://tapahtumat.ratsast
us.fi/pohjois-suomi/

Lyhyesti

Kultaisen Kavion Gaala järjestetään tänä vuonna Äimäraution
raviradalla. Gaalassa palkitaan parhaita vuosilta 2021 ja 2022. Kutsut
palkittaville ovat lähteneet sähköpostitse. Muistathan tarkistaa
inboxisi ja ilmoittautua mukaan.

Gaalaan ovat tervetulleita kaikki alueen hevosihmiset tukijoukkoineen!
Kultaisen Kavion Gaalaa ovat mahdollistamassa ja mukana 
juhlimassa Lantmännen Agro, V-P Tolonen Oy ja Speedex. 

Illalliskortit Gaalaan ovat saatavilla TAPU:n kautta: 
https://tapahtumat.ratsastus.fi/pohjois-suomi/kultaisen-kavion-
gaala-2023/

Kutsuvieraille ja palkittaville gaala on ilmainen, muille juhlijoille
illalliskortti 40€. Ilmoittautumiset 19.2.2023 mennessä. 

Vuoden Paras - Alueen jäsenistön ehdotukset
Kultaisen Kavion Gaalassa palkitaan vuoden parhaita vuosilta myös
alueen jäsenistön ehdotusten perusteella. Ehdota omia suosikkejasi ja
vaikuta siihen, ketä gaalassa palkitaan. Ehdotuksesi pääset tekemään
oheisen linkin kautta:  
https://bit.ly/vuodenparas2122 
Osallistumalla voit myös voittaa itsellesi illalliskortin gaalaan.
Tee ehdotuksesi 16.2.2023 mennessä.

Tervetuloa mukaan juhlimaan pohjoissuomalaista ratsastusta ja
hevosalan yhteistyötä!

TULEVIA TAPAHTUMIA
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SRL Pohjois-Suomi järjestää maksuttoman sääntökoulutuksen kaikille alueen kilpaileville tai
kilpailemisesta kiinnostuneille ratsastajille. Myös etenkin nuorempien kilpailijoiden huoltajat
ovat tervetulleita mukaan. Koulutus pidetään Teams-yhteydellä klo 11-14.30.
Jokaisen kilpailutoiminnassa mukana olevan ratsastajan velvollisuus on tuntea SRL:n
kilpailusäännöt. Seurat saattavat myös edellyttää sääntökoulutuksen käymistä ennen
kilpailuluvan myöntämistä. Koulutuksessa käydään läpi sääntöjen yleinen osa sekä pääpiireet
este- ja kouluratsastussäännöistä.

Tule mukaan maksuttomaan koulutukseen ja varmista itsellesi hyvät lähtökohdat tulevaan
kisakauteen!

Ilmoittaudu SRL:n tapahtumakalenterin kautta: https://tapahtumat.ratsastus.fi/pohjois-
suomi/saantokoulutus-2023/

MAKSUTON SÄÄNTÖKOULUTUS 26.2.2023

Kiinnostaako liittovalmennus?

Pohjois-Suomen alueella järjestetään
liittovalmennusta este- ja kouluratsastuksessa.
Valmentajina toimivat Sonja Mäkelä (este) ja
Arto-Pekka Heino (koulu).

Mikäli olet kiinnostunut tai sinulla on kysyttävää
alueen liittovalmennuksesta, niin ole rohkeasti
yhteydessä valmennusvastaaava Anne-Mari
Engmaniin, ankki76@hotmail.com, puh. 040 587
8265
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Satu Myllykangas (pj)  
Este- ja kenttäkilpailujen
kutsut, APU

Mari Päivärinta
Kouluratsastuksen
lajivastaava, koulukisojen
kutsut, Equipe/Kipa -koulutus

Ulla Alanko,
SeHa vastaava, Equipe/Kipa -
koulutus, varapuheenjohtaja

Anne-Mari Engman
Liittovalmennus, pienet lajit,
nuorisotoiminta

Soile Lappalainen 
 Yritystoiminta ja markkinointi

Ossi Moilanen
Kalusto, Equipe-koulutus,
kenttäratsastuksen
lajivastaava

Petra Huumarkangas, 
 Esteratsastuksen lajivastaava

Tiina Auer
Some, seuratoiminta

Minna Hökkä
Talous
  
Inka Autio
Seuratoiminta
 
Maria Kumpulainen, 
 Kokoussihteeri,
nuorisotoiminta

SRL POHJOIS-
SUOMEN
HALLITUS 2023

Pinja Flink
Heidi Huotari 
Olivia Huttula 
Miro Härkönen
Enni Järvelä
Liina-Miina Pekkala 
Lumi Rinne 
Emmi-Amanda Savola 
Maija Tuomala

Pohjois-Suomen alueen nuoriso tiimiin tuli useita hakemuksia ja
saimmekin kasaan uuden huikean ryhmän nuoria, joilla on
varmasti paljon annettavaa alueellemme!

Mukana on yhdeksän nuorta, iältään 15-23 vuotiaita.
Edustettuna on useampi pieni laji, valokuvausosaamista,
tapahtumien järjestäjiä, sihteerin taitoja, kiinnostusta kilpailu -ja
valmennustoimintaan, sekä lasten ja nuorten parissa toimivia
jäseniä.

Nuorisotiimiin on valittu:

UUTISIA ALUEELTA

POHJOIS-SUOMEN ALUEEN NUORISOTIIMI
KAUDELLE 2023-2024 VALITTU

srlpohjoissuomi

SRLPohjoisuomi

Alueen nettisivuti

srl.pohjoisennuoret
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