
Tammikuu 2023

Tulevia tapahtumia

Seuraa SRL:n kalenteria: https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/ 

Tulossa on mm. uusille toimihenkilöiksi mieliville useita peruskursseja eri puolilla Suomea. Tähän listaukseen
on poimittu alueemme omat koulutukset sekä mielenkiintoisimmat etätapaamiset ja -koulutukset.

24.1.2023 Seuratoiminnan iltatee etänä Teamsin kautta: Seurat ja päättäjät - yhteistyöllä näkyväksi 
-iltatee

• https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/seurat-ja-paattajat-yhteistyolla-nakyvaksi/ 
31.1.2023 Etäluento: Taloudenpidon neuvoja hevosyrittäjille kustannusten noustessa

• https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/etaluento-taloudenpidon-neuvoja-hevosyrittajille-
kustannusten-noustessa/ 

31.1.2023 Esteratsastuksen toimihenkilöiden porinapiiri
• https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/porinapiirin-uusi-vuosi-ja-uudet-kujeet/  

4.2 2023 Estetuomareiden ja ratamestareiden lisenssikoulutukset Teamsilla
• SRL Pohjanmaa järjestää
• Toimihenkilöille, joilla on jo olemassa oleva lisenssi
• https://tapahtumat.ratsastus.fi/pohjanmaa/lisenssikoulutus-estetuomareille-c-ja-b-

puheenjohtajatuomareille-ja-ratamestareille-4.2.2023/   
15.2 2023 Stewardien lisenssikoulutus Teamsin kautta 

• SRL Pohjanmaa järjestää
• Toimihenkilöille, joilla on jo olemassa oleva lisenssi
• https://tapahtumat.ratsastus.fi/pohjanmaa/lisenssikoulutus-stewardeille-15.2.2023/  

16.2.2023 Sääntökoulutus kilpailijoille (jo kilpailukokemusta omaaville)Teamsin kautta 
• SRL Pohjanmaa järjestää
• Koulutuksessa kerrataan keskeiset koulu- ja estesäännöt sekä käydään läpi vuoden 2023 

sääntömuutokset
• https://tapahtumat.ratsastus.fi/pohjanmaa/saantokoulutus-kilpailijoille-16.3.2023/  

23.2.2023 sääntökoulutus aloitteleville kilpailijoille ja uusille vapaaehtoistyöntekijöille Teamsin kautta 
• SRL Pohjanmaa järjestää
• https://tapahtumat.ratsastus.fi/pohjanmaa/saantokoulutus-aloitteleville-ratsastajille-23.3.2023/  

4.3.2023 Koulutuomareiden lisenssikoulutus Sulvan maneesi & Sulvan kestikievari
• SRL Pohjanmaa järjestää
• Toimihenkilöille, joilla on jo olemassa oleva lisenssi
• (tapahtumalinkki tulee myöhemmin SRL:n tapahtumakalenteriin, 

https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/)
6.3.2023 Sääntökoulutus, ruotsinkielinen

• SRL Pohjanmaa järjestää
• https://tapahtumat.ratsastus.fi/pohjanmaa/regelskolning-for-nya-ryttare-6.3.2023/  

8.3.2023 Turvallisuuspäällikkökoulutus Teamsin kautta 
• SRL Pohjanmaa järjestää
• Kilpailujen turvallisuuspäällikkökoulutus on tarkoitettu kaikille kilpailuja järjestäville seuroille, 

kilpailujen tasosta riippumatta. 
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• Kilpailusääntöjen mukaan kilpailuissa tulee olla nimetty turvallisuuspäällikkö. 
• Yleisötilaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden myötä myös viranomaisten huomio kilpailujen 

turvallisuuteen on kasvanut.
• https://tapahtumat.ratsastus.fi/pohjanmaa/turvallisuuspaallikkokoulutus-8.3.2023/  

23.3.2023 Equipe & KIPA -koulutus Kurikassa, max 5 seuraa/10 hlöä
• SRL Pohjanmaa järjestää
• (tapahtumalinkki tulee myöhemmin SRL:n tapahtumakalenteriin, 

https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/)
24.4.2023 Equipe & KIPA -koulutus Kokkolassa, max 5 seuraa/10 hlöä

• SRL Pohjanmaa järjestää
• (tapahtumalinkki tulee myöhemmin SRL:n tapahtumakalenteriin, 

https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/)

Tulossa myös, päivämäärä avoin
• Stewardkoulutus uusille toimihenkilöille, kaksikielinen, Kokkolassa. Kouluttaja Heli Lehto.
• Kenttälajistewardikoulutus Seinäjoki. Kouluttaja Heli Lehto.
• Vuoden 2023 aikana estetuomarikoulutus uusille toimihenkilöille.

Muita ajankohtaisia asioita

• Haku Ratsastajainliiton valtakunnalliseen seurakehittämisvalmennukseen on käynnissä 23.1.2023 
saakka. Lisätiedot: https://www.ratsastus.fi/uutiset/haku-ratsastajainliiton-
seurakehittamisvalmennukseen-on-kaynnissa/  

• Muistathan maksaa seurasi jäsenmaksun kaudelle 2023! Myös kilpailuluvat ja hevosten 
vuosimaksut kannattaa huolehtia maksuun hyvissä ajoin ennen kilpailukauden ensimmäisiä 
startteja.

Toimikauden 2023 aluejaosto esittäytyy

Puheenjohtaja - Nina Grankvist
Kristiinankaupunki
Etelä-Pohjanmaan Urheiluratsastajat Ry

Nina Grankvist Kristiinankaupungista, seurani on Etelä-Pohjanmaan
Urheiluratsastajat ry.
Pohjanmaan aluejaostossa toimin puheenjohtajana ja vastaan aluejaoston
toiminnasta ja taloudesta. Vastuulleni kuuluu myös turvallisuusvastaavan
tehtävät.
 

Tiedotus - Tarja Lehtomäki
Kokkola
Kokkolan Urheiluratsastajat Ry

Tarja Lehtomäki Kokkolasta ja edustan tänä vuonna Kokkolan urheiluratsastajat Ry
seuraa. Jaostossa vastuualueenani on tiedotus eli vastaan jaoston Facebookista,
instagramista ja laadin tiedotteita alueen tapahtumista.
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Kouluratsastusvastaava, cupit - Jonna Potila
Kauhajoki
Joheka team Ry

Jonna Potila Kauhajoelta, seurani on Joheka team ry. Jaostossa toimin
kouluratsastusvastaavana eli tarkistan koulukilpailujen kutsut ja autan
tarvittaessa kisajärjestäjiä. Vastuulleni kuuluu myös aluecupit esteissä ja
koulussa.

Rahastonhoitaja - Aino-Maria Hakala
Maalahti
Kauhavan Ratsastusseura Ry

Aino-Maria Hakala Maalahdesta. Olen kotoisin syvältä Etelä-Pohjanmaalta
Kauhavalta, mutta elämän kuljettamana päätynyt rannikko-Pohjanmaalle asuen
perheeni ja 5 hevosen kanssa Maalahdessa. Vastaan aluejaostossa taloussihteerin
toimenkuvasta ja käsittelen mm. osto- ja matkalaskuja. Aiemmilla kausillani olen
ollut jaostossa mm. tiedotusvastaavana sekä pienlajivastaavana.

Sihteeri ja sääntövastaava - Johanna Rasmus
Kokkola
Fäbodantien Ratsastajat Ry

Olen Johanna Rasmus Kokkolasta, seurani on Fäbodantien ratsastajat ry.
Aluejaostossa toimin sihteerinä eli pidän kirjaa jaoston kokouksista. Vastuulleni
kuuluu myös alueen omat säännöt.

Varapuheenjohtaja, Este- ja kenttäratsastusvastaava - Maria Rikala
Kurikka
Kurikan Ratsastajat Ry

Maria Rikala Kurikasta, seurani on Kurikan Ratsastajat. Jaostossa toimin
varapuheenjohtajana sekä este- ja kenttäratsastusvastaavana. Molemmissa lajeissa
huolehdin kilpailukutsujen tarkistamisesta ja aluevalmennuksista.

Nuorisovastaava - Lotta Luodeslampi
Seinäjoki (Ähtäri)
Lehtimäen Ratsastajat Ry

Lotta Luodeslampi Ähtäristä kotoisin, mutta seinäjokelaistunut opintojen myötä.
Seurani on Lehtimäen Ratsastajat. Aluejaostossa toimin nuorisovastaavana.
Tehtäviini kuuluu mm. SRL Pohjanmaan nuorisotiimin vetäminen.



Valmennusvastaava - Eveliina Havinen
Seinäjoki 
Ratsutiimi Ry

Hei! Olen Eveliina Havinen Seinäjoelta ja päävastuualueena kouluratsastuksen
liittovalmennusten järjestäminen Pohjanmaan alueella. Jaostossa toimin nyt
kolmatta vuotta. Ratsastusseurani on Ratsutiimi.

Koulutus- ja kalustovastaava - Pirjo Tammela
Ilmajoki
Ilmajoen Ratsastajat Ry

Olen Pirjo Tammela, seurani on Ilmajoen Ratsastajat. Toimin jaostossa koulutus ja
kalustovastaavana.

Seura- ja harrastevastaava - Mirka Nukarinen
Karijoki
Myrkyn Yksityisratsastajat Ry.

Olen Mirka Nukarinen, Myrkyn Yksityisratsastajista Karijoelta. Pohjanmaan
aluejaostossa toimin toista vuotta seura- ja harrastevastaavana.

Pienlajivastaava - Hanna Rinta-Opas
Seinäjoki
Etelä-Pohjanmaan Urheiluratsastajat Ry.

Esittely ei ehtinyt Potkun julkaisuun mennessä.

Palkitsemiset - Tiia Husa
Seinäjoki
Lakeuden Ratsastajat Ry

Esittely ei ehtinyt Potkun julkaisuun mennessä


