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SAIRILAN RATSASTAJAT RY 

Sairilan Ratsastajat (SarRa) on mikkeliläinen ratsastusharrastusta 

edistävä seura, joka toimii yhteistyössä Relanderin Ponitallin kanssa. 

Seura on perustettu 26.1.1991 ja tänä vuonna on ollut aihetta juhlaan, 

onhan kyseessä ollut seuran 30. toimintavuosi. Juhlavuoden kunniaksi 

seuran perinteinen logo on saanut ympärilleen hienon lehtikuvion ja 

tätä logoa onkin vuonna 2021 käytetty kaikessa seuran virallisessa 

viestinnässä, kertomassa juhlavuodesta.  

 

SarRa on Suomen Olympiakomitean tunnustama Tähtiseura lasten ja nuorten sekä 

aikuisten toiminnan osalta ja tunnuksena tästä seuralle on myönnetty punavihreä 

Tähtimerkki. Tähtiseuratunnus kertoo siitä, että toiminta täyttää Olympiakomitean 

määrittelemät seuratoiminnan laatukriteerit. SarRa on viides ratsastusseura 

Suomessa, jolle on myönnetty punavihreä Tähtimerkki. 
 

Seurassamme oli jäseniä 1.12.2021 yhteensä 259 ja jäsenet koostuivat seuraavasti: 

SRL ainais-/kunniajäseniä 2, SRL juniorijäseniä 107, SRL perhejäsen junioreita 25, 

SRL seniorijäseniä 107 ja SRL perhejäsen senioreita 18. 

 

Tänäkin vuonna korona pandemian aiheuttamat poikkeusolot vaikuttivat seuran 

toimintaan siten, että kaikkia suunniteltuja tapahtumia ja retkiä ei voitu järjestää. Toisaalta 

sennukerhotoiminta saatiin käynnistymään ja myös uusi oheisliikuntakerho aloitti 

toimintansa. Myös kilpailuja järjestettiin ahkerasti ja kerhotoiminnan osalta vain joitakin 

kertoja jouduttiin perumaan. 

 

HALLINTO 

Vuosikokous pidettiin 17.1.2021 poikkeuksellisesti hybridi-kokouksena, johon osa jäsenistä 

osallistui paikan päällä (puheenjohtajan kotona) ja osa etänä Teams yhteyden välityksellä. 

Kokoukseen osallistui yhteensä 13 henkilöä. 

 

Johtokunta ja toimihenkilöt vuonna 2021: 

Eija Wall, puheenjohtaja 

Aino Ripatti, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja 

Kirsi Linnala, sihteeri 

Jarkko Kosonen, tiedottaja 

Riina Koponen, buffajaoston yhteyshenkilö  

Emmi Maaranen, aikuistoimintavastaava 

Kirsi Relander 

 

Johtokunta kokoontui 10 kertaa (17.1, 20.1, 17.2, 17.3, 19.5, 5.8, 22.9, 20.10, 24.11 ja 15.12). 

 

Jäsensihteeri: Anne Anttonen 

 

Junnukerho-ohjaajat: kevät 2021 Aino Kairavuori ja Vilma Liukkonen, syyskausi 2021 Marianne 

Holappa, Fanni Kelho ja Lotta Sinnemaa. 

 



Buffajaosto: Marja Kairavuori ja Päivi Ketonen. Jaoston tehtävä on huolehtia kisojen buffasta sekä 

tallilla järjestettävien tapahtumien tarjottavista. 

 

Kisajaosto: Eija Wall, Aino Ripatti, Siiri Seppänen ja Jarkko Kosonen. Kisajaoston tehtävä on 

suunnitella, koordinoida ja toteuttaa seuran järjestämät ratsastuskilpailut. 

 

Johtokunnan ja jaostojen yhteinen virkistäytyminen pidettiin 2.6.2021 ravintola Holvissa. 

Seura kustansi tilaisuuden ruoat ja juomat, poislukien alkoholijuomat. 
 

KILPAILUTOIMINTA 

Seura järjesti vuoden 2021 aikana viidet kilpailut.  Maaliskuulle suunnitellut 1-tason 

kouluratsastuskilpailut jouduttiin COVID-19 tilanteen vuoksi perumaan, mutta korvaava kilpailu 

päästiin järjestämään toukokuussa. Lisäksi seura järjesti, toimintasuunnitelmasta poiketen, 

Kaakkois-Suomen Ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskisat syyskuussa. Perinteiset 

seuramestaruudet ratkottiin syksyn kilpailuissa.  

 

Kilpailut 2021: 

16.5.2021 1-tason esteratsastuskilpailut 

30.5.2021 1-tason kouluratsastuskilpailut 

5.9.2021 1-tason kouluratsastuskilpailut, Kaakkois-Suomen Ratsastuskouluoppilaiden 

mestaruuskilpailut 

27.9.2021 1-tason esteratsastuskilpailut, seuramestaruus 

24.10.2021 1-tason kouluratsastuskilpailut, seuramestaruus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seuramestarit 2021 kouluratsastus: 

 

Ponimestaruus, Helppo C:2 2000 

1. Iina Anttonen 

2. Marianne Holappa  

3. Saga-Sofia Puttonen 

 

Junnumestaruus, Helppo B:0 2009 

1. Veera Kovanen 

2. Moona Pirttiaho 

3. Sanja Pylväs 

 

Sennumestaruus, Aikuisratsastusmerkki 2010 

1. Sanna Kellman 

2. Eija Wall 

3. Aino Kairavuori 

 

Seuramestarit 2021 esteratsastus: 

 

Minimestaruus, 40-50 cm 

1. Peppi Marttinen 

2. Jade Pastinen 

3. Tuuli Jalkanen 

 

Ponimestaruus, 60-70 cm 

1. Lotta Sinnemaa 

2. Marianne Holappa 

3. Sanja Pylväs 

 

Sennumestaruus, 60 cm 

1. Tuuli Huikuri 

2. Riina Koponen 

3. Veera Kovanen 
 

 

KOULUTUSTILAISUUDET JA JÄSENTAPAHTUMAT 

Lähes kaikki juhlavuodelle suunnitellut tapahtumat ja retket joudutiin perumaan, vallitsevien 

korona rajoitusten vuoksi. Alla olevat kuitenkin pystyttiin toteuttamaan. 

✓ 10.1.2021 Junnukerho-ohjaaja koulutus – maksullinen ja avoin koulutus kaikille kerho-

ohjaajaksi pyrkiville ympäri Suomen 

✓ 17.1.2021 Vuosikokous – Teams toteutus 

✓ 9.6.2021 Laidunkauden avajaiset Relanderin Ponitallilla – koko perheen ulkotapahtuma 

✓ 21.8.2021 SarRan Venetsialaiset ravintola Holvissa - 30v. juhla yli 18-vuotiaille jäsenille 

✓ 13.-18.12.2021 Glögiviikko Relanderin Ponitallilla – koko perhe  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALUSTO 

Varsinaisen kilpailukaluston hankintoja tai korjauksia ei tehty vuonna 2021, mutta osittain 

rikkoutunut muuri luovutettiin pysyvästi Emmi Maarasen käyttöön omalle kotitallille. 

Seuran kepparikalustoa 

kasvatettiin, jotta Kirkko-

puistoon suunnitellun, mutta 

koronan vuoksi peruuntuneen 

Kepparitapahtuman 

järjestäminen olisi ollut 

mahdollista. Hankinnat tehtiin 

entiseen tapaan Tmi Jonna 

Hämäläiseltä. 

 

JUNIORITOIMINTA 

Junnukerho kokoontui 11 kertaa vuonna 2021. Kevätkaudella jäi kolme kerhokertaa pitämättä 

koronan vuoksi. Junnukerhossa oli kevät- ja syyskaudella 2 täyttä ryhmää. Kerhon ohjaajina 

toimivat kevätkauden ajan Aino Kairavuori ja Vilma Liukkonen. Uudet kerho-ohjaajat Marjanne 

Holappa, Fanni Kelho ja Lotta Sinnemaa ottivat kerhon vetovastuun syyskaudella. Kerho-

ohjaajien toimintaa valvoi seuran junnukerhovastaava Aino Ripatti. 

 

SENNUKERHOTOIMINTA 

Sennukerho aloitti toimintansa helmikuussa, yhteisellä tutustumisella ja aihetoivelistan 

tekemisellä. Syksyn aikana järjestetiin 2 kerhokertaa, aiheena hevosen jalat ja niistä 

huolehtiminen sekä hevosen eleiden ja ilmeiden tulkinta sekä hevosen turvallinen käsittely.  

 

OHEISLIIKUNTAKERHO 

Kaikille avoin oheisliikuntakerho aloitti toimintansa syksyllä 2021. Kerhon tarkoitus on innostaa 

jäseniä lisäämään ratsastuksen oheisliikuntaa yhteisillä liikuntahetkillä sekä lajikokeiluilla. 

Syksyllä teemana oli yhteislenkit, joita järjestetiin 4 kertaa. 

 

 

 



VIESTINTÄ 

Seuran tiedottajana on toiminut Jarkko Kosonen. Seura tiedottaa toiminnastaan 

kotisivuillaan, Facebook-, Instagram ja Twitter-tileillä, jäsentiedotteella (5 kpl vuonna 2021) 

sekä seuran virallisella ilmoitustaululla, joka sijaitsee Relanderin Ponitallilla. 

 

Johtokunta tiedottaa toiminnastaan kotisivuilla. Johtokunnan käytössä on yhteinen e-mail 

(johtokunta@sairilanratsastajat.net) ja whatsapp-ryhmä. Johtokunnan pöytäkirjoja ei 

julkaista avoimessa verkossa. 

 

Seuralle on tehty viestintäsuunnitelma, joka pitää sisällään seuraviestinnän muodot ja 

kanavat, viestinnän vastuut sekä tekijänoikeusasiat. Suunnitelmassa on myös määritelty 

viestinnän teemat tulevalle toimintakaudelle. Viestintä- suunnitelma on kaikkien 

luettavissa seuran verkkosivuilla. 

 

Seuran juhlavuodesta ja Tähtiseura-tunnuksesta viestittiin näyttävästi lehdistötiedotteella 

heti vuoden alussa ja tämä poiki hienon jutun Mikkelin Kaupunkilehteen ja seura sai myös 

tilaa ja huomiota SRL:n viestintäkanavissa. Syksyllä järjestettyjen Kaakkois-Suomen 

Ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailuista lähetettiin mediatiedote Mikkelin 

paikallismedioille ja Länsi-Savo huomio uutisen isolla lehtijutulla. Jälleen asia huomioitiin 

myös liiton viestinnässä. 

 

VARAINHANKINTA JA SPONSORIT 

Seura haki ja sai avustuksia toimintaansa Mikkelin Kaupungilta sekä Suur-Savon Osuuspankilta. 

Avustushakemus tehtiin myös Eksp-Säätiölle sekä Osuuskauppa Suur-Savolle (Kannustajat-

konsepti), mutta näistä ei avustuksia saatu. Muuta varainhankintaa tehtiin kilpailumaksuilla sekä 

kanttiinituotolla ja lisäksi myytiin seuratuotteita. Myös tammikuussa järjestetty koulutustilaisuus 

tuotti seuran käyttöön lisävaroja. 

 

Seuran järjestämien kilpailuiden sponsoreina oli Löfbergs, Biokia, Ramin Konditoria, OmaSp sekä 

K-Supermarket Rokkala. 

 

SEURAYHTEISTYÖ JA VAIKUTTAMINEN 

Paikallinen- ja alueellinen yhteistyö 

Vallitsevista olosuhteista johtuen seurayhteistyötä ei ole koulutusten tai luentojen 

muodossa ollut vuonna 2021. SarRa on kuitenkin antanut talkooapua sekä M-Ridersin että 

MRS:n kilpailujärjestelyihin, SarRalla ei vastaavaa tarvetta ole ollut. 

 

Varapuheenjohtaja Aino Ripatti osallistui 

Kaakkois-Suomen aluejaoksen avoimeen 

syyskokoukseen, jossa valittiin aluejaokseen uusia 

vastuuhenkilöitä. Lisäksi Aino ja seuran tiedottaja 

Jarkko Kosonen edustivat kutsuttuina seuraa 

Kaakon-Gaalassa 6.11.2021 Lappeenrannassa, 

jossa seura kukitettiin juhlavuoden ansiosta. 

 

 

 

mailto:johtokunta@sairilanratsastajat.net


Valtakunnallinen vaikuttaminen 

Varapuheenjohtaja Aino Ripatti edusti seuraa valtakirjalla Suomen Ratsastajainliiton 

syyskokouksessa 21.11, jossa seura käytti äänioikeuttaan liiton hallitukseen valittujen 

uusien jäsenten vaalissa. 

 


