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Lajikomiteoiden toimenpideohjelmat 2015
• Lähipiirin rooli ja merkitys kilpaurheilijan arjen tukemisessa on tunnistettu ja
korostuu.

Ratsastajainliiton kilpaurheilustrategia valmistui kesällä 2013 ja sitä on hyödynnetty osana urheilun kehittämisohjelmaa ja liiton Kaviouralla-strategiaa. Lajikomiteat
työstivät kevään 2014 aikana lajikohtaiset toimenpideohjelmat, kuinka strategiset
tavoitteet saavutetaan käytännössä. Lajikomiteat vastaavat valittujen toimenpiteiden toteutuksesta yhteistyössä Sport Officen ja aluejaostojen kanssa.

Panostetaan osaamiseen
• Toteutetaan kotimaista valmennusjärjestelmää urheilijan polun mukaisesti.
• Vahvistetaan eri lajien valmentajien yhteistyötä.
• Valmennuskeskusten merkitys vahvistuu ja roolit urapolun vaiheissa selkiytyvät.
• Kehitetään kaikkien kilpaurheilussa toimivien ammattitaitoa, ammattimaisuutta
ja kansainvälistä osaamista.

Valitut toimenpidealueet ovat:
Loistava kilpailutarjonta
• Luodaan monipuolinen, laaja ja ympärivuotinen kilpailutarjonta.
• Toteutetaan kilpaurheilun teemavuosi strategiakaudella 2015–2020.
• Järjestetään EM-tasoiset ikäluokkakilpailut strategiakaudella.
• Kehitetään voimakkaasti kilpailu-, valmennus- ja koulutusjärjestelmää.

Yhteistyöllä onnistutaan
• Kannustetaan lajien väliseen yhteistyöhön eri tasoilla.
• Kehitetään varainhankintaa kilpailuolosuhteiden parantamiseksi.
• Kehitetään toimintatapoja, joilla varmistetaan ratsastuksen kilpaurheilun
vahva asema kuntien toiminnassa, olosuhteiden käytettävyydessä ja seurojen
tukemisessa.
• Vahvistetaan kumppanuusyhteistyötä median kanssa.
• Edistetään suomalaista hevoskasvatusta yhteistyössä Ratsujalostusliiton kanssa
kilpaurheilun vaatimusten mukaisesti, jotta kotimainen hevoskasvatus tuottaisi
yhä suuremman osan ratsastuksen kilpaurheilussa mukana olevista hevosista.

Urapolku on yksilöllinen kartta huipulle
• Urheilijoiden lähipiirille tarjotaan tietoa kilpaurheilun vaatimuksista.
• Urapolulla etenemistä tuetaan laadukkaalla valmennuksella ja liiton tuella.
• Luodaan edellytyksiä kansainväliselle menestykselle.
• Tähdätään ammattimaiseen toimintaan.
• Autetaan nuoria yhdistämään opiskelu, urheilu ja muu arki.
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korostuu.
• Urheilijoiden lähipiirille tarjotaan tietoa kilpaurheilun vaatimuksista.
• Urapolulla etenemistä tuetaan laadukkaalla valmennuksella ja liiton tuella.
• Luodaan edellytyksiä kansainväliselle menestykselle.
• Tähdätään ammattimaiseen toimintaan.
• Autetaan nuoria yhdistämään opiskelu, urheilu ja muu arki.

1. Esteratsastus
1.1.

Loistava kilpailutarjonta

Tavoitteet
• Kilpailut käydään hyvillä tai erinomaisilla pohjilla.
• Kaikille ikäryhmille ja kohderyhmille on tarjolla riittävästi kilpailuja.
• Luodaan monipuolinen, laaja ja ympärivuotinen kilpailutarjonta.
• Kaikille kohderyhmille on tarjontaa myös hallikaudella.
• Suomessa järjestetään vähintään kahdet kansainväliset kilpailut vuodessa.
• Kilpailujärjestelmä tukee kilpailijoiden ja hevosten urakehitystä.

Toimenpiteet
• Julkaistaan Kilparatsastajan vanhempainopas.
• Järjestetään Kilparatsastajan uralla -tilaisuuksia ja suunnitellaan
maajoukkuevalmennuksien yhteyteen vanhemmille ohjelmaa, jossa käydään läpi
urakehityksen kannalta merkittäviä asioita.
• Kotivalmennuksen merkitystä korostetaan viestinnässä. Henkilökohtaisille
valmentajille luodaan mallitoimenkuvat ja tarjotaan ohjeita.
• Jatketaan Talent-projektia.
• Järjestetään vähintään kaksi I-tason valmentajakoulutusta vuosittain ja yksi IItason koulutus.
• Valmentajille järjestetään yhteistapaamisia ja kannustetaan osallistumaan
maajoukkueleireihin valmennettavien mukana.
• Ypäjällä järjestetään viimeistelyleiri ja leirikilpailu PM-kilpailujen pitkällä listalla
oleville, noin kolme viikkoa ennen kilpailua.
• Varmistetaan, että poniratsukoille ja junioreille on luokkia 4–5-tason kilpailuissa.
• Ikäluokille tarjotaan sarjakilpailuja, jotka tähtäävät pohjoismaiseen tasoon.
• Joukkueenjohtamisessa tärkeää ovat kontaktit ratsastajiin, kilpailemisen
koordinointi ja ratsukoiden tunteminen.
• Treenataan nurmihyppäämistä ennen Finnderbyä.
• Ikäkausijoukkueiden kilpailuttaminen syksyllä esimerkiksi Ruotsissa toimii
valmisteluna seuraavaan kauteen.
• Pidetään yllä kansainvälisen tason kilpailukalustoa.
• Koulutetaan kilpailujärjestäjiä.
• Kutsutaan ulkomaisia asiantuntijoita eri kohderyhmien koulutuksiin ja
tilaisuuksiin.
• Tiedotetaan urheiluoppilaitoshausta.
• Jatketaan urheiluakatemiayhteistyötä.
• Tiedotetaan erilaisista hevosenomistamistavoista.

Toimenpiteet
• Kartoitetaan kilpailukäytössä olevat kentät, ainakin 3–5 taso.
• Otetaan käyttöön uusi kilpailujärjestelmä.
• Kilpailujen järjestäjille julkaistaan ohjeita netissä.
• Opastetaan kilpailujärjestäjien ohjaamiseen oikeisiin luokkavalintoihin.
• Määritellään kullekin kilpailutasolle määrätavoite/alue.
• Laaditaan järjestäjille ohjeita kutsujen laatimista varten, esim. suositellut
arvostelut kohderyhmittäin.
• Varmistetaan, että poniratsukot otetaan 4- ja 5-tason kilpailuihin mukaan.
• Kartoitetaan maneesit ja hallikilpailujen järjestämisestä kiinnostuneet järjestäjät.
• Suunnitellaan hallikaudelle GP-tason sarja.
• Tarjotaan kilpailujärjestäjille koulutusta.
• Kerätään palautetta eri toimijoilta.
• Seurataan kilpailujen järjestämisen tilastoja.
• Tarkistetaan sarjakilpailusäännöt.
• Korotetaan kvaalivaatimuksia tarvittaessa.
• Kilpailumaksuihin liittyviä sääntöjä ja ohjeita kehitetään tavoitteena
kustannustason lasku tai reilu rahan jako.

1.2.

Urapolku on yksilöllinen kartta huipulle

Tavoitteet
• Lähipiirin rooli ja merkitys kilpaurheilijan arjen tukemisessa on tunnistettu ja
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1.3.

• Ammattilaiset toimivat kilpailutoiminnan tukiverkkona.
• Vahvistetaan kumppanuusyhteistyötä median kanssa.
• Usean lajin yhteiset kilpailutapahtumat kiinnostavat yleisöä ja mediaa.

Panostetaan osaamiseen

Tavoitteet
• Toteutetaan kotimaista valmennusjärjestelmää urheilijan polun mukaisesti.
• Eri lajien valmentajien yhteistyö vahvistuu.
• Valmennuskeskusten merkitys vahvistuu ja roolit urapolun vaiheissa selkiytyvät.
• Kehitetään kaikkien kilpaurheilussa toimivien ammattitaitoa, ammattimaisuutta
ja kansainvälistä osaamista.

Toimenpiteet
• Järjestetään Sponsorin hankinta -kurssi.
• Lajin kiinnostavuuden kasvaessa kiinnostus yhteistyösopimusten tekemiseen
lajin piirissä työskentelevien tahojen kanssa lisääntyy.
• Liiton ja muiden yhteistyöosapuolten velvoitteiden erinomainen hoito on
edellytys hyvälle yhteistyölle ja sen jatkumiselle. Yhteistyösopimusten määrällä
ja jatkuvuudella voidaan arvioida yhteistyötahojen tyytyväisyyttä.
• Tarkistetaan nuorten hevosten kilpailutarjonta yhdessä Ratsujalostusliiton ja
Suomen Hippoksen kanssa.
• Listataan koulutetut ratsuttajat ja kengittäjät liiton nettisivuille.
• Pidempi kilpailukausi tukee nuorten hevosten koulutusta. Järjestetään
1–3-tasolla paljon nuorten hevosten luokkia ympäri maan.
• Päivitetään Vuoden kasvattaja -palkinnon jakoperusteet yhdessä
kasvattajajärjestöjen kanssa.
• 5-tason kilpailujen erityislaatuvaatimuksien mediaa koskevat kohdat työstetään
yhdessä median edustajien kanssa.

Toimenpiteet
• Koulutetaan 20 uutta I-tason valmentajaa vuosittain.
• Kutsutaan alle 18-vuotiaiden vanhemmat yhteistapaamiseen esimerkiksi
valmennusten yhteydessä.
• Kutsutaan monipuolisia luennoitsijoita kuivaleireille sekä valmentajien ja
toimihenkilöiden tilaisuuksiin, aiheina esimerkiksi henkinen valmennus ja
fysiikkatreeni.
• Aluevalmennuskeskusten ohelle etsitään yksityisiä yrityksiä, jotka tarjoavat
kilpailijoille palveluita.
• Senioreille tarjotaan tammi–huhtikuussa valmennusleiritystä.
• Järjestetään kilpailujärjestäjille koulutusta, kutsutaan maahan ulkomaisia
asiantuntijoita.
• Järjestetään toimihenkilöille, valmentajille ja kilpailijoille koulutusta.
• Tuotetaan ohjeita, jotka julkaistaan esimerkiksi nettisivuilla.
• Kannustetaan kouluttautumaan.
• Kotivalmentajat kutsutaan seuraamaan alue- ja maajoukkuevalmennuksia.
• Panostetaan ratamestareiden koulutukseen.

2. Kouluratsastus
2.1.

Loistava kilpailutarjonta

Toimenpiteet
• Käynnistetään hallisarja, jolla tuetaan ikäluokkien jatkuvaa kilpailutoimintaa ja
ohjataan kansainväliseen kilpailemiseen sekä vahvistetaan kilpailurutiinia.
• Kaksinkertaistetaan 2-tason kilpailujen määrä.
• Etsitään uusia keinoja kilpailujen kehittämiseen.
• Teetetään kysely koulukilpailujen järjestämiseen liittyvistä haasteista.
• Kannustetaan kilpailujen järjestäjiä jakamaan hyviä käytäntöjä.
• Suunnitellaan uusi Nordic-Baltic Tour 1–2 tähden tasolla tavoitteena lisätä
kotimaan kansainvälisten kilpailujen määrää.
• Kartoitetaan 3–4-tason kilpailupaikkojen pohjat.
• 4-tason kilpailuja ja sarjakilpailuja sijoitetaan entistä tasaisemmin koko kaudelle.

1.4. Yhteistyöllä onnistutaan
Tavoitteet
• Tehokkaalla varainhankinnalla parannetaan kilpailuolosuhteita.
• Kehitetään toimintatapoja, joilla varmistetaan ratsastuksen kilpaurheilun
vahva asema kuntien toiminnassa, olosuhteiden käytettävyydessä ja seurojen
tukemisessa.
• Edistetään suomalaista hevoskasvatusta yhteistyössä Ratsujalostusliiton kanssa
kilpaurheilun vaatimusten mukaisesti, jotta kotimainen hevoskasvatus tuottaisi
yhä suuremman osan ratsastuksen kilpaurheilussa mukana olevista hevosista.
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2.1.

Toimenpiteet
• Järjestetään koulutusta ja tarjotaan ohjeita mm. luokkavalinnoista kilpailujen
järjestäjille.
• Tuetaan uusien maastoratojen rakentamista.
• Rekrytoidaan 1–2 uutta järjestäjää 1–2-tasolle.
• Markkinoidaan siirrettäviä maastoesteitä järjestäjille.
• Palkitaan vuoden kilpailunjärjestäjä syksyn lajiseminaarissa.
• Maastorata täytyy saada yleisön eteen ja mahdollisimman monta estettä
näkyviin, laaditaan kilpailujen järjestäjille ohjeet, jotka julkaistaan netissä.
• Päivitetään lajiesite. Esitteessä tuodaan esille hevosen hyvinvoinnista
huolehtiminen ja hyvät hevostaidot. Lajiesitettä jaetaan kilpailupaikoilla.
• Miniluokkia, 60 cm, järjestetään vuosittain harrastajamäärien lisäämiseksi.
• Kansainväliset yhden tähden kilpailut Tervossa.
• Kannustetaan järjestäjiä suunnittelemaan vuorovuosina kansainväliset kilpailut
Suomeen.

Urapolku on yksilöllinen kartta huipulle

Toimenpiteet
• Suunnitellaan poni- ja junioriratsukoiden sarjoja jo 2-tasolle.
• Arvokilpailut sijoitetaan kaudelle tarkoituksenmukaisesti ja eri ikäryhmien
tarpeet huomioon ottaen.
• Poniratsukoissa, junioreissa ja nuorissa kolmen parhaan maa-joukkueratsastajan
keskimääräinen tulostaso vähintään 68 %.
• Poniratsukoissa, junioreissa ja nuorissa saavutetaan mitali kaikissa ikäryhmissä
tai joukkueena PM-kilpailuissa.
• Järjestetään jatkuva karsintamahdollisuus ja karsinta maajoukkueisiin eli
panostetaan niihin, jotka kehittyvät ja ovat parhaita.

2.3.

Panostetaan osaamiseen

Toimenpiteet
• Maajoukkue- ja aluevalmennusten yhteistyöhön panostetaan. Ratsukoiden
siirtymisestä alueelta maajoukkueeseen tehdään sujuvaa.
• Maajoukkuevalmentajien yhteistyötä henkilökohtaisten valmentajien kanssa
kehitetään.
• Hyödynnetään ulkomaisia kouluttajia tuomarikoulutuksessa.
• Luodaan toimintamalli tuomarivaihdon ja -kierron osalta osaamistason
nostamiseksi.

3.2.

Urapolku on yksilöllinen kartta huipulle

Tavoitteet
• Yhä useampi kilpailee vaativalla tasolla.
• Yhä useampia poniratsukoita kilpailee.
Toimenpiteet
• Varmistetaan, että vaativia luokkia on tarjolla.
• Kannustetaan seuroja/talleja järjestämään avoimia maastorataharjoituksia.
• Markkinoidaan maastorataharjoituksia myös esteratsastajille. Hyödynnetään
Facebook ja nettisivut tehokkaasti.

3. Kenttäratsastus

3.3.

3.1. Loistava kilpailutarjonta

Panostetaan osaamiseen

Tavoitteet
• SM-luokkien tasoja nostetaan.
• Edistetään turvallisuutta ja hevostaitoja.
• Toimihenkilöiden koulutusta uudistetaan.
• Valmennusjärjestelmää uudistetaan siten, että se tukee kilpailijaa koko kauden
ajan.

Tavoitteet
• Lisätään kilpailujen määrää kaikilla tasoilla.
• Yleisö tietää enemmän kenttäratsastuksesta.
• Harrastajamäärät kasvavat.
• Suomessa järjestetään vuosittain kansainvälisiä kilpailuja.
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Toimenpiteet
• Määritellään kilpailun laatuvaatimukset, kuten vaaditut toimihenkilöt, ratojen
vaativuustaso ja näyttävyys.
• Aluevalmennuksen yhteydessä alkuvuodesta suositellaan järjestettäväksi
kenttäratsastuksen sääntökoulutusta, joka on suunnattu 2-tasolla
kilpaileville sekä aloittaville kenttäkilpailijoille. Työstetään konsepti yhdessä
kenttäratsastuksen aluevastaavien kanssa.
• Lisenssikoulutustilaisuuksia järjestetään kaksi.
• Vieraileva ulkomaalainen kouluttaja tuo uusia näkemyksiä.
• Lisätään kurssit ajoissa kalenteriin.
• Rekrytoidaan aktiivisesti uusia toimihenkilöitä lajin pariin.
• Koulutetaan uusia kansainvälisiä toimihenkilöitä ja kannustetaan nykyisiä
kouluttautumaan edelleen.
• Henkilökohtaiset ura- ja kausisuunnitelmat toimivat valmennuksen tukena.
• Kausitavoitteet suunnitellaan ajoissa ja niitä seurataan.

3.4.

4. Lännenratsastus
4.1.

Loistava kilpailutarjonta

Tavoitteet
• Kansalliset kilpailut ovat yleisötapahtumia ja tuovat näkyvyyttä lajille ja
kilpailijoille.
• Kilpailutoiminta on koko maan kattavaa.
• Seurat osaavat järjestää kilpailuja omatoimisesti ja kehittää paikallista toimintaa.
• Lajin tunnettuus kasvaa median kiinnostuessa lännenratsastuksesta.
• Panostetaan nuorten toimintaan.
• Harrastajien määrä kasvaa.
• Kansainvälisissä arvokilpailuissa reiningissä Suomea edustaa vuosittain joukkue
vakiinnuttaen aseman kymmenen kärkimaan joukkoon.

Yhteistyöllä onnistutaan

Toimenpiteet
• Komitean toiminta on entistäkin läpinäkyvämpää. Komitea kommunikoi lajin
toimijoiden kanssa aktiivisesti ja tuo lajin tarpeet esille liitossa.
• Tuetaan kilpailijoita kehitykseen mahdollistamalla ammattitaitoista valmennusta
koko maan kattavasti.
• Kansalliset mestaruuskilpailut kattavat lännenratsastuksen kaikki lajit.
• Kehitetään kilpailuja koko lännenratsastusta esitteleväksi.
• Tiedotusta ja markkinointia kehitetään mediaystävälliseen suuntaan.
• Markkinoidaan lännenratsastusta voimakkaasti medialle.
• Seurojen välistä toimintaa kehitetään ja komitea palvelee kaikkia tasapuolisesti
kokoon katsomatta.
• Yhteistyötä rotujärjestöihin tiivistetään.

Tavoitteet
• Ypäjällä on erinomaiset kenttäkilpailuolosuhteet, jotka ovat eri järjestäjien
käytettävissä.
• Kenttäkilpailujen järjestäjillä on hyvät välit paikallisten toimijoiden kanssa.
Toimenpiteet
• Perustetaan työryhmä, joka tekee suunnitelman uudesta kenttäradasta.
Tavoitteena on, että rata on valmis kaudelle 2016. Valjakkoajajat mukaan
projektiin, käyttävät samoja reittejä/pohjia. Projektille haetaan tarvittaessa
taloudellista tukea esim. ELY-keskuksesta.
• Kilpailujen järjestäjiä kannustetaan tiedottamaan kilpailusuunnitelmistaan
paikallisesti, esim. lähiseudun asukkaille ja maanomistajille.

4.2.

Urapolku on yksilöllinen kartta huipulle

Tavoitteet
• Matalan kynnyksen siirtymät harrastajasta kilparatsastajaksi aina huipulle asti.
• Kilpaileminen on henkisesti palkitsevaa ja tarjoaa sopivassa määrin haasteita.
• Komitea pyrkii toiminnallaan tasoittamaan kilpailijan etenemistä kehittämällä
aktiivisesti opetus- ja valmennusprosessia.
• Uudet kyvyt pyritään tunnistamaan ajoissa.
• Valmennus on mahdollisimman tasapuolista maantieteellisestä sijainnista
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havaittuja lännenratsastukseen.
• Komitea tutustuu kansainvälisiin valmennusmalleihin ja auttaa kontaktien
luomisessa ulkomaalaisiin valmentajiin.
• Koulutetaan toimihenkilöitä jokaiselle osa-alueelle kattaen myös median.
• Komitea kartoittaa vaihtoehtoisia opetusmetodeja.
• Oppilaitosyhteistyön tunnustelu aloitetaan.
• Kilpailijan urapolku tukeutuu valmennuksiin.
• Valmistuneita opettajia ja valmentajia kannustetaan jatkokouluttautumaan
valmistumispalkkiolla.
• Onnistuminen on suoraan verrannollinen kilpailutuloksiin.

riippumatta.
• Harrastaminen ja kilpaileminen tuovat vastapainoa opiskeluun.
Toimenpiteet
• Nuoria kannustetaan kilpauralle kehittämällä valmennus- ja klinikkatoimintaa
ruohonjuuritasolta alkaen.
• Tuodaan huoltajat mukaan opetus- ja valmennustoimintaan.
• Kannustetaan lajin toimijoita kouluttautumaan.
• Panostetaan valmennuksiin kokonaisvaltaisesti.
• Epärealistiset välitavoitteet korvataan kannustavalla ja virikkeellisellä ilmapiirillä.
• Ammattitaitoinen opettaja ja valmentaja tunnistavat riskitekijät ja luotsaavat
kilpailijaa kohti seuraavaa välitavoitetta.
• Nuoret ja aikuiset käyvät tasonsa mukaan samoissa valmennuksissa, mikä
tarjoaa terveen kasvuympäristön.
• Sitoutunut harjoittelu palkitaan.
• Kannustetaan motivoituneita ratsastajia kehittämään kykyjään ammattitaitoisella
opetuksella ja valmennuksella.
• Komitea tutkii oppilaitosyhteistyön mahdollisuuksia.

4.3.

4.4.

Yhteistyöllä onnistutaan

Tavoitteet
• Media on väline lajin tunnettuuteen suurelle yleisölle.
• Lännenratsastuksen eri toimijat ovat taitavia käyttämään mediaa viestinnässä.
• Lajin kriittinen massa on saavutettu Suomessa, mikä ruokkii lajia jatkuvaan
kasvuun ja asettumaan tasavertaiseksi kumppaniksi ns. englantilaisten lajien
rinnalle.
• Yhteistyö muiden lajien kanssa toimii jouhevasti kilpailutoiminnassa ja
valmennustoiminnassa.
• Medianäkyvyys tuo lajiin lisää harrastajia ja välillisesti myös toimintaresursseja.
• Kuntien kanssa on aloitettu yhteistyö toimintamahdollisuuksien kehittämiseksi.

Panostetaan osaamiseen

Tavoitteet
• Opetuksen ja valmennuksen taso paranee entisestään.
• Seura-, alue- ja liittovalmennukset tarjoavat ammattitaitoisen tukipilarin
urapolulle.
• Valmentajan ja opettajan yhteistyö tiivistyy.
• Yhä useampi lajin valmentaja pätevöityy I–II-tasolle.
• Koulutuksen taso nousee pätevöityneiden opettajien ja valmentajien myötä.
• Toimitsijoiden määrää ja koulutuksen tasoa kehitetään aktiivisesti.
• Hevosalan oppilaitosyhteistyö yhdessä OPM:n kanssa tuottaa maahan
lännenratsastukseen suuntautuneen koulutuslinjan.

Toimenpiteet
• Yhteistyötunnustelut aloitetaan.
• Komitea kehittää palkitsemisjärjestelmää.
• Mediaa informoidaan lännenratsastuksen suurista tapahtumista koordinoidusti
ja ammattitaitoisesti.
• Komitea paneutuu suomalaiseen lännenratsastuksen historiaan ja jäädyttää
kilpakentillä ansioituneen hevosen kilpailunumeron.
• Komitea palkitsee jokaiselta tasolta yhden ansioituneen kilpailijan.
• Komitea palkitsee kaksi ansioitunutta toimihenkilöä. Ansioituneita
toimihenkilöitä palkitaan asianmukaisesti hyvästä työstä.

Toimenpiteet
• Tunnustelut OPM:n ja hevosalan oppilaitosten kanssa aloitetaan.
• Panostetaan opettajien ja valmentajien pätevöitymiseen ja kouluttautumiseen.
• Metodeja peilataan ulkomaalaisilta vierailevilta valmentajilta.
• Komitea tutkii avoimesti muiden lajien toimintametodeja ja soveltaa hyväksi
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Toimenpiteet
• Laaditaan matkaratsastajan urapolku -työkalu.

5. Matkaratsastus
5.1.

Loistava kilpailutarjonta

5.4.

Tavoitteet
• Kilpailujen järjestelyiden ja olosuhteiden laatu korkea.
Toimenpiteet
• Otetaan käyttöön ajanotto- ja GPS-järjestelmä.
• Järjestetään kilpailujen live-seuranta verkossa ja paikan päällä.
• Nyt välivuosi kansainvälisten kilpailujen järjestämisessä, jatkossa tavoitteena
ainakin yhdet, kiinteästi kalenterissa olevat kansainväliset kilpailut vuodessa.
• Järjestetään kilpailuja kaikilla alueilla.
• Vakiinnutetaan Kipan käyttö ja koulutetaan käyttäjiä.
• Koulutetaan kilpailujärjestäjiä.
• Panostetaan parempiin kilpailukeskuksiin ja maastoihin sekä reittien
monipuolisuuteen ja vaativuustasoon.

5.2.

Yhteistyöllä onnistutaan

Tavoitteet
• Lisätään harrastajamääriä sekä lajin tunnettuutta ja arvostusta.
• Laajennetaan verkostoja.
Toimenpiteet
• Osallistutaan messuille ja muihin tapahtumiin.
• Hevoset Stadikalla tai vastaavaan tapahtumaan järjestetään näytöskilpailu,
käytössä videoscreen ja GPS-seuranta.
• Lisätään yhteistyötä ratsastuskoulujen ja harrastetallien kanssa kilpailujen
järjestämisen helpottamiseksi ja uusien reitistöjen löytämiseksi.
• Tiivistetään yhteistyötä muiden pienlajien kanssa isompien kisojen
järjestämiseksi ja toimihenkilöiden kouluttamiseksi.
• Järjestetään yhteisiä koulutuksia ja valmennuksia.
• Tehdään yhteistyötä Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa.

Panostetaan osaamiseen

• Turvallisuustekijöistä ja hevosen hyvinvoinnista huolehditaan hyvin.

6. Valjakkoajo

Toimenpiteet
• Tarjotaan toimihenkilö- ja kilpailujärjestäjäkoulutusta, tavoitteena toimijoiden
määrän lisääminen.
• Lisätään lajia tukevien järjestelmien osaamista: Kipa, Equipe, Tracker ja
tulospalvelu.
• Hyödynnetään aiempaa paremmin alueiden ja muiden lajien koulutuksia.
• Kansainväliset toimihenkilöt osallistuvat FEIn toimihenkilökoulutuksiin liiton
esityksen mukaan.
• Valmennusosaamista lisätään.
• Eläinlääkäreille järjestetään koulutusta.

5.3.

6.1.

Loistava kilpailutarjonta

Tavoitteet
• Suomessa järjestetään vähintään joka toinen vuosi kansainväliset kisat.
Toimenpiteet
• Finnderbyn yhteydessä järjestetään kansainvälinen valjakkoajokilpailu ainakin
tarkkuusajossa.
• Vuosittain järjestetään 4–6 kolmen osakokeen 3–4-tason kilpailua, joissa on
mukana myös helppoja luokkia. Lisäksi järjestetään 2–4 kertaa 2-tason kilpailu,
joissa on kolme osakoetta. Ympäri vuoden järjestetään useita koulu- ja/tai
tarkkuuskilpailuja. Kotimaan kilpailukalenteri vahvistetaan edellisvuoden
puolella kansainvälisten kisojen aikataulujen selvittyä.
• Talvikauden kilpailukalenteria kehitetään 1- ja 2-tasolla: hallikilpailut, koulu ja

Urapolku on yksilöllinen kartta huipulle

Tavoitteet
• Organisoitu valmennus ja liiton aineellinen ja henkinen tuki
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• Sääntökoulutusta tarjotaan kaikille. Vuonna 2015 otetaan huomioon erityisesti
uusi kilpailujärjestelmä.

tarkkuus, hajautettu kilpailu.
• Järjestetään muutama kilpailu talvikaudelle.
• Lajikomitea tarjoaa kilpailujen järjestäjille tarkkuusajokeilat, sekuntikelloja,
mittoja, kirjoitusalustoja, EMIT-ajanottolaitteiston, sähköisiä ajanottolaitteita
esteille ja tarkkuusajoon, LA-puhelimia ja muuta tarpeellista kilpailuvälineistöä.

6.2.

6.4.

Urapolku on yksilöllinen kartta huipulle

Tavoitteet
• Saavutetaan arvokilpailumenestystä kansainvälisellä tasolla, arvokilpailuihin
lähetetään täydet joukkueet.
• Toimiva valmennusjärjestelmä, joka tuottaa uusia kilpailijoita lajiin, edistää tason
nousua ja valmentaa huippusuorituksiin.
Toimenpiteet
• Lajin urapolun rakentaminen aloitetaan valjakkoseminaarissa marraskuussa
2014.
• Tarjotaan kansainvälisellä tasolla kilpaileville mahdollisuus kilpailla ja hankkia
kokemusta myös Suomessa. Kilpailuissa on hyvä luokkatarjonta, mukana
ulkomainen tuomari. Maajoukkueen ja haastajien valmennusrenkaat
osallistuvat.
• Kannustetaan ajureita kilpailemaan ulkomailla ja kansainvälisissä kilpailuissa
esim. avustamalla kilpailumaksuissa.
• Kehitetään ja uudistetaan liiton valmennusjärjestelmää.

6.3.

Yhteistyöllä onnistutaan

Toimenpiteet
• Järjestetään yhteistä koulutusta eri lajien toimihenkilöille ja kilpailijoille.
• Koulu- ja/tai tarkkuuskilpailuja järjestetään myös muiden lajien kilpailujen
yhteydessä sekä yleisötapahtumissa.

7. Vammaisratsastus
7.1.

Loistava kilpailu ja -harrastustarjonta

Tavoitteet
• Kehitetään voimakkaasti harrastus-, kilpailu-, valmennus- ja
koulutusjärjestelmää.
• Kehitetään ja tuetaan alueellista vammaisratsastuksen toimintaa ja toimijoita
mukaan lukien talliyrittäjät.
• Kehitetään vammaisratsastuksen kotimaista kilpailujärjestelmää mm.
varmistamalla eritasoisten kilpailujen järjestäminen.
• Kehitetään, levitetään ja vakiinnutetaan vammaisratsastuksessa osallistavia sekä
psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia edistäviä toimintamalleja.
• Löydetään lisää motivoituneita ja sitoutuneita ratsastajia kaikille tasoille ja
ratsastuksen eri lajeihin.

Panostetaan osaamiseen

Toimenpiteet
• Tarjotaan toimiva koulutusjärjestelmä ja -materiaalit sekä urapolku lajin parissa
toimiville: kilpailujärjestäjät, tuomarit, ratamestarit, stewardit, tulospalvelun
hoitajat, estetuomarit jne.
• Vuosittaiset lisenssikoulutukset jo toimiville tuomareille, ratamestareille ja
stewardeille.
• Joka vuosi koulutetaan uusia toimijoita ja päivitetään nykyisten osaaminen:
kilpailujärjestäjäkoulutus, tulospalvelukoulutus, lisenssiin johtava koulutus (1/
toimihenkilötehtävä joka 3. vuosi), estetuomarikurssi.
• Lajin yleinen sääntökoulutus.
• Kouluratsastustuomareita perehdytään lajiin.
• Tarjotaan muuta lajin toimintaa tukevaa koulutusta, mm. valmennus,
valmentautuminen, varusteet, kuten valjaat ja vaunut, hevosen ruokinta,
kengitys, muu hyvinvointi, antidoping.

Toimenpiteet
• Kaikilla alueilla mukana nimetyt ja toimivat vastuuhenkilöt, aluevastaavat.
• Vammaisratsastus näkyy alueiden toimintasuunnitelmissa ja toiminnassa.
Vähintään puolella kahdeksasta alueesta on jotain vammaisratsastukseen
liittyvää toimintaa. Toiveena on, että aluevastaavat järjestävät alueellaan keväällä
ja/tai syksyllä tapaamisen kaikille vammaisratsastuksesta kiinnostuneille.
• Alueellisten verkostojen kokoaminen talliyrittäjät mukaan lukien. Aluevastaaville
ja muille toimijoille järjestetään yhteinen kokoontuminen Tampereen Hevoset
-messujen yhteydessä.
• Vammaisratsastus on esillä alueiden puheenjohtajatapaamisessa tai alueellisessa
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vapaaehtoistoimintaa ja siihen liittyvää koulutusta.
• Kehitetään ratsastajien ja toimijoiden tueksi mentoritoimintaa osana alueellisen
toiminnan kehittämistä.
• Urheilijoiden lähipiirille tarjotaan tietoa kilpaurheilun vaatimuksista.

viikonlopussa.
• Kouluratsastuskilpailujen järjestäjiä aktivoidaan järjestämään myös
vammaisratsastusluokkia.
• Etsitään lisää järjestäjiä lainahevosilla kilpailtavien vammaisratsastuskilpailuiden
• Vammaisratsastuskomitea tukee kotimaan kilpailujärjestäjiä taloudellisesti
tuomarituella.
• Sitoutetaan ratsastajia toimimaan aktiivisesti omassa seurassa
kilpailumahdollisuuksien parantamiseksi.
• 1-tason kilpailuja vähintään 4.
• 2-tason kilpailuja vähintään 2.
• 3-tason kilpailuja vähintään 3.
• SM-kilpailut.
• Erityisryhmien hevoskerhotoimintaa aktivoidaan.
• Ratsastajainliitto tekee jäsentallien kanssa yhteistyötä 4–6
vammaisratsastusleirin järjestämisessä. Liitto tukee leirien järjestäjiä
taloudellisesti esimerkiksi pienryhmien/lisäavustajien kulujen kattamiseen.
• Integroidaan vammaisratsastusta jo olemassa oleviin rakenteisiin.
• Kehitetään teemapäiviä ja lajiesittelyjä: yhteinen toimintamallipohja
talliyrittäjille teema- ja tutustumispäivän järjestämiselle.
• Syksyn maajoukkuekatsastusleirin yhteydessä järjestetään tervetulo- ja
infotilaisuus vammaisratsastuksen kilpailutoiminnasta kiinnostuneille.

7.2.

Toimenpiteet
• Katso Toimintasuunnitelma 2015 kohta 5.3. Valmennuksen toteutus ja
tukeminen. Lisäksi kehitysvammaisten A-renkaalle / Special Olympics
-maailmankisoihin valituille ratsastajille järjestetään yksi leiri keväällä.
• Liitto järjestää 1–2 yleistä luokituspäivää katsastusleirin ja/tai kaikille avoimen
vammaisratsastusleirin yhteydessä, jonne voivat tulla myös muut kuin leiriläiset
ja katsastukseen osallistuvat.
• Ratsastajat ohjataan tarvittaessa urheiluakatemia-toiminnan piiriin.
• Kehitetään tukijoukkojen ja toimijoiden verkostoitumista alueilla.
• Kehitetään alueellista avustajatoimintaa.

7.3.

Panostetaan osaamiseen

Tavoitteet
• Tuetaan valmistuvia ohjaajia tarjoamaan palveluita vammaisratsastajille.
• Tuotetaan laadukasta ja ajantasaista materiaalia eri toimijoiden käyttöön.
• Kehitetään kaikkien kilpaurheilussa toimivien ammattitaitoa ja ammatillisuutta.
• Edistetään esteettömien toimintaympäristöjen rakentamista ja kehittämistä sekä
laadukkaiden olosuhteiden järjestämistä.
• Lisätään hevostaitoja ja -tietoja hevosten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Urapolku on yksilöllinen kartta huipulle

Tavoitteet
• Toteutetaan kotimaista valmennus-järjestelmää urheilijan polun mukaisesti.
• Kilpailemisesta ja valmentautumisesta kiinnostuneille tarjotaan mahdollisuus
tasokkaaseen valmentautumiseen.
• Toiminta kattaa kaikki ratsastajat ratsastajan toimintakyvystä riippumatta.
• Selkeytetään vammaisratsastuksen valmennusjärjestelmää lisäämällä
suunnitelmallisuutta ja sopimalla käytännöistä.
• Luodaan edellytyksiä kansainväliselle menestykselle.
• Tähdätään ammattimaiseen toimintaan.
• Autetaan ratsastajia yhdistämään opiskelu, urheilu ja muu arki: sosiaalisen
elämän ja lajiharjoittelun tasapaino.
• Lähipiirin rooli ja merkitys kilpaurheilijan arjen tukemisessa on tunnistettu ja
korostuu.
• Kehitetään vammaisratsastuksessa tarvittavaa avustajajärjestelmää sekä

Toimenpiteet
• Vammaisratsastuksen peruskurssi järjestetään keväällä. Syksyllä 2015 käynnistyy
Vammaisratsastuksen ohjaajakoulutus, joka jatkuu vuonna 2016.
• Vammaisratsastusohjaajille järjestetään täydennyskoulutuspäivä tai -viikonloppu,
joka pitää sisällään hevoskerhon ohjaajakoulutusta, eri lajeihin tutustumista sekä
ajatusten ja kokemusten vaihtoa.
• Hevosalan ammatillisen täydennyskoulutuksen suunnittelua jatketaan
yhteistyössä oppilaitosten kanssa.
• Vammaisratsastuksen materiaalit vammaisratsastusesite ja
Vammaisratsastusopas päivitetään. Vammaisratsastuksesta tuotetaan oma
esittelyvideo.
• Vammaisratsastuksen kilpailuista ja kilpailusäännöistä tehdään Powerpointesitys, johon on koottu perustiedot lajin kilpailumahdollisuuksista.
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kaikkien toimijoiden vammaisratsastuspäivä.
• Liiton syyskokousviikonloppuna Urheilufoorumin yhteydessä pidetään
lajiseminaari.
• Vammaisratsastus osallistuu omalla osastollaan Tampereen Apuvälinemessuilla
VAUn järjestämään Liikuntamaahan 5.-7.11.2015.
• Lisätään näkyvyyttä mediassa kehitysvammaisten ratsastuksen osalta, Special
Olympics maailmankisat 25.7.–2.8., Los Angeles.
• Vähintään yksi vammaisratsastuksen lajijuttu Hippos-lehdessä tai muussa
mediassa vuoden aikana.
• Kehitetään ratkaisuja sopivien hevosten saamiseksi vammaisratsastajien
käyttöön.
• Kehitetään yhteistyötä palvelua tarjoavien talliyrittäjien ja ratsastuskoulujen
välille.

• Sitoutetaan toimimaan laaditun vammaisratsastuksen polun mukaisesti. Polkua
avataan tapaamisissa.
• Kehitetään tuomari- ja valmentajakoulutusta.
• Järjestetään riittävä määrä kilpailuja, jotta 2014 koulutetuille uusille
vammaisratsastustuomareille on tarjolla käytännön tehtäviä.
• Lähetään 1–2 kansainvälisestä toiminnasta kiinnostunutta, riittävän kielitaidon
omaava vammaisratsastustuomaria FEIn tuomarikoulutukseen.
• Esteettömyys-materiaalit päivitetään.
• Kannustetaan valmentajia, opettajia ja ohjaajia lisäämään, vahvistamaan ja
ylläpitämään ammattitaitoaan mm. asiantuntijaluentojen ja lisäkoulutuksen
avulla.

7.4.

Yhteistyöllä onnistutaan

• Laadukkaat ja toimivat puitteet harrastukselle kaikilla tasoilla.
• Kehitetään toimintatapoja vammaisratsastustietämyksen lisäämiseksi sekä
asenteiden muokkaamiseksi, joilla varmistetaan vahva asema seura- ja
aluetoiminnassa.
• Kehitetään lajiseminaareja ja vammaisratsastuspäiviä.
• Kehitetään lajien avoimia kokeilupäiviä ja yhteistyötä eri lajien kanssa.
• Kannustetaan lajien väliseen yhteistyöhön eri tasoilla.
• Vahvistetaan kumppanuusyhteistyötä median kanssa.
• Kiinnitetään huomiota hevosten laatuun, sopivuuteen ja saavutettavuuteen.

8. Vikellys
8.1.

Loistava kilpailutarjonta

Tavoitteet
• Seurat osaavat omatoimisesti järjestää eritasoisia vikellyskilpailuja
• Vikellyskilpailujen suorituspaikat ovat laadukkaita, turvallisia, hevosten
hyvinvointia edistäviä ja yleisesti viihtyisiä.
• Kotimaan kilpailukalenteri vahvistetaan edellisvuoden puolella kansainvälisten
kisojen aikataulujen selvittyä.
• Kotimaan kilpailuiden järjestäjät pystyvät järjestämään kansainvälisten
laatuvaatimusten mukaisia vikellyskilpailuja Suomessa.
• Toteutetaan kilpailuja yhdessä muiden ratsastuslajien kanssa

Toimenpiteet
• Uutta jäsentalliluokitusta kehitetään vammaisratsastuksen, sosiaalipedagogisen
hevostoiminnan ja ratsastusterapian tiimoille. Tämä työ saatetaan päätökseen
vuoden 2015 aikana. Uuden jäsentalliluokituksen myötä tallitarkastajille
järjestetään lyhytkoulutusta vammaisratsastuksesta.
• Yhteistyötä jatketaan ratsastusterapeuttien, sosiaalipedagogisen
hevostoiminnan, Suomen vammaisurheilun ja liikunta VAU ry:n sekä
vammaisjärjestöjen kanssa.
• Uudenmaan Lionsklubien kanssa jatketaan pitkäkestoista yhteistyötä
Lions-ravitapahtuman järjestämisessä. Tapahtuman tuotot ohjataan
vammaisratsastukselle.
• Kansainvälistä yhteistyötä jatketaan erityisesti lähialueille kohdistaen.
• Kehitetään vammaisratsastajan polkua yhteistyössä VAUn kanssa järjestämällä
vähintään yksi yhteistyötapaaminen vuosittain.
• Tampereen Hevoset 2015 -messuilla järjestetään avoin, valtakunnallinen,

Toimenpiteet
• Markkinoidaan kilpailujärjestäjän ohjetta netissä ja suoraposteilla järjestäjille.
• Päivitetään järjestäjäohje.
• Kehitetään Kipan vikellyksen kannalta tarpeellisia ominaisuuksia.
• Laaditaan arvostelupohjia ja helpotetaan pisteiden laskua, jalkautetaan seuroille
ja tuomareille.
• Tuetaan kilpailujärjestäjiä ja tuomarikokelaita taloudellisesti lähinnä
tuomarikustannuksissa, 3 ja 4-tason kilpailuissa.
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• Koulutetaan hevosoppilaitoksien opettajia ja/tai tarjotaan Vikellyksen perusteet
-kurssia.
• Kilpaillaan CVI, CVIJ ja CVICh kaikilla tasoilla eli yhdestä kolmeen tähteen.
• PM-kilpailuissa tavoitellaan mitalisijaa. MM- ja EM-kilpailuihin osallistuu
suomalaisvikeltäjiä, jotka pystyvät täyttämään asetetut tulostavoitteet.
• Kannustetaan maajoukkuevalmennuksen A- ja B-renkaan vikeltäjiä kilpailemaan
ulkomailla sekä kansallisissa että kansainvälisissä kilpailuissa.
• Kansainvälisissä kilpailuissa kilpaillaan myös omilla hevosilla.
• Arvokisoihin osallistujia tuetaan.
• Ylläpidetään ja luodaan uusia kansainvälisiä verkostoja ja suhteita.
• Hyödynnetään kansainvälisiä verkostoja ja ulkomaalaista valmennusapua.
• Ylläpidetään kansainvälisiä suhteita esimerkiksi lainahevosten saamisen
helpottamiseksi.
• Maajoukkueen A- ja B-renkaille järjestetään valmennukset Ypäjällä kolmesti
talven aikana.

• Opastetaan lähtöjärjestyksen laatimisessa hevosten huomioon ottamiseksi.
• Kartoitetaan suorituspaikat.
• Järjestetään vuodessa 3–4 kilpailua 2- ja 3-tasolla sekä SM-kilpailut.
• Vuoden 2015 kotimaan alustava kilpailukalenteri pyritään vahvistamaan
lajiseminaarissa marraskuussa 2014.
• Kartoitetaan mahdollisuus järjestää CVI1–3* kilpailu Suomessa kaudella 2016.
• Kartoitetaan kisapaikka mahdollisille ikäkausiluokkien EM-kilpailuille vuonna
2018.
• Koulutetaan kilpailujärjestäjiä.
• Verkostoidutaan muiden lajien järjestäjien ja komiteoiden kanssa.
• Tavoitteena yksi yhteiskilpailu vuosittain.

8.2.

Urapolku on yksilöllinen kartta huipulle

Tavoitteet
• Urapolku on yksilöllinen kartta huipulle.
• Kilpailijoiden ja laukassa kilpailevien vikellyshevosten määrää kasvatetaan
puolella.
• Harrastajien määrä kolminkertaistuu vuoteen 2020.
• Saavutetaan menestystä kansainvälisissä arvokilpailuissa sekä juniori- että
senioritasolla.

8.3.

Panostetaan osaamiseen

Tavoitteet
• Toteutetaan ja kehitetään koulutusjärjestelmää tuomareille ja toimihenkilöille
• Pidetään kotimaisten valmentajien ja ohjaajien tietotaito kansainvälisellä
huipputasolla.
• Juoksutuksen taitotasoa kasvatetaan ja juoksuttajien määrää lisätään
kouluttamalla.
• Valmennusten laatua nostetaan ja määrää lisätään.

Toimenpiteet
• Markkinoidaan liiton valmentajakoulutuksia ja järjestetään ohjaajakoulutuksia.
• Liiton nettisivuille laaditaan yhteistietolomake, mistä käy ilmi keneltä voi apua
pyytää eri asioissa.
• Markkinoidaan urapolkua.
• Komitea vuokraa vikellysvarusteita hevosille.
• Komitealta antaa varusteneuvontaa ja apua varusteiden hankintaan.
• Tiedottamista lisätään Hippoksessa, liiton nettisivuilla, aluelehdissä ja
kuukausittaisen uutiskirjeen muodossa.
• Vikellysesitettä jaetaan tapahtumissa.
• Esiinnytään näytöksissä ja jos mahdollista, annetaan ulkopuolisille mahdollisuus
kokeilla vikellystä.
• Hyödynnetään sosiaalista mediaa, esimerkiksi Youtubea ja Facebookia.
• Tuotetaan myyntiin vikellys-DVD.
• Markkinoidaan vikellyskursseja, etenkin juoksutuksesta, muille ratsastuslajeille ja
tiedotetaan maajoukkueen valmennuksista Ypäjällä.

Toimenpiteet
• Suomessa on oma koulutusjärjestelmän ja -materiaalit.
• Tuomareiden täydennyskoulutuksia pidetään vuosittain.
• Kehitetään yhteistyötä muiden lajien koulutusten kanssa, lainataan
asiantuntijoita ja luentoja.
• Ylläpidetään ja luodaan yhteyksiä kansainvälisiin juoksuttajiin ja valmentajiin.
• Tarjotaan komitealta apua vikellyshevosten koulutukseen.
• Järjestetään vuosittain koulutuksia uusille juoksuttajille sekä
täydennyskoulutuksia kokeneille juoksuttajille.
• Juoksutuskursseja pitävät kokeneet juoksuttajat, täydennyskoulutuksiin pyritään
saamaan ulkomaalaisia asiantuntijoita.
• Ohjaajille pidetään vuosittaiset valmentajapäivät, joihin osallistumalla voi jatkaa
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• Kannustetaan paikalliskerhoja sekä talleja ympärivuotisen ja kaiken tasoisen, (c-,
b-, a-ryhmät sekä kansallisen tason) kilpailutoiminnan järjestämiseen.

lisenssiä ja saada täydennyskoulutusta. Tiedotetaan Hippos-lehdessä ja liiton
nettisivuilla.
• Rengasvalmennuksia pitävät Suomen kokeneimmat valmentajat ja/tai ulkomailta
kutsutut asiantuntijat.
• Maajoukkueleireillä on ohjelmassa teoriaa hevosen hyvinvoinnista, hoidosta ja
hevostaidoista.
• Järjestetään aluevalmennusta eri tasoilla ja nimetään vikellyksen aluevastaavat.
• Maajoukkueessa oleville hevosille juoksuttajineen järjestetään kaksi kertaa
vuodessa ratsastusvalmennusta.

8.4.

Toimenpiteet
• Parannetaan vuorovaikutteisuutta paikalliskerhoihin, välitetään kilpailutietoa ja
kehitetään kanavia kommunikointiin.
• Osallistutaan Kipan kehitystyöhön.
• Järjestetään tuomarikoulutusta uusille tuomareille.
• Järjestetään ammatillisia kehittymismahdollisuuksia yhdistyksen omille
tuomareille ja valmentajille, lisäkoulutuksella.
• Järjestetään kilpailutoiminnan kursseja ja/tai kannustetaan yhteistyötahoja
järjestämään niitä lisenssikursseina.
• Järjestetään koulutuksia toimihenkilöille ja kilpailujärjestäjille.
• Tuodaan Suomeen muitakin kilpailuluokkia, mm. Tölt in Harmony.
• Tuetaan nuorisotyötä järjestämällä nuorille tapahtumia, tuetaan osallistumista
kansainväliseen toimintaan.
• Selvitetään uuden askellajiratsastusradan rakentamisen toteuttamista
Tampereen Teivoon ja rahoitusta (EU, SRL tai muu liittotaso).
• Kartoitetaan SIHYn oman ovaaliradan aitojen kunto Ypäjällä, hankitaan uusia
passikoppeja tai kunnostetaan vanhoja.
• Seuraavan vuoden kilpailukalenteri kootaan viimeistään syyskokouksessa
paikalliskerhotapaamisen jälkeen.
• Tavoitellaan kasvavaa kilpailutapahtumien määrää kaikille tasoille.
• Tavoitteena säilyttää kesän kilpailuiden SM-status ja järjestää vähintään kolme
World Ranking kilpailua vuoden aikana.
• Maajoukkue-edustus lähetetään MM-kilpailuihin Tanskaan 3.–9.8.2015
• Osallistutaan Tanskan MM-kilpailujärjestelyihin yhdessä muiden Pohjoismaiden
kanssa.

Yhteistyöllä onnistutaan

Tavoitteet
• Mahdollisimman monessa ratsastuskoulussa voi harrastaa vikellystä.
• Ratsastuskouluissa käytössä olevien vikellyshevosten määrä ja koulutettujen
juoksuttajien määrä on kaksinkertaistunut 2020.
• Lajien välistä yhteistyötä kehitetään.
Toimenpiteet
• Verkostoidutaan Suomen Ratsastuksenopettajain yhdistyksen kanssa.
• Markkinoidaan opettajille ja ohjaajille suunnattua juoksuttajakurssia.
• Kartoitetaan ratsastuskoulujen kiinnostus vikellykseen ja paikat, joissa voi nyt
harrastaa sekä vikellykseen soveltuvien hevosten määrä.
• Hyödynnetään pukkivikellyksen suomia mahdollisuuksia mm. järjestämällä
pukkishow-ohjelmia ja laatimalla toimintamalleja heppakerhoille.
• Järjestetään vikellyskilpailuja yhteistyössä muiden ratsastuslajien kanssa.
Tavoitteena on, että Suomessa järjestetään vähintään yksi yhteistyökilpailu
vuosittain.
• Osallistutaan näytöksiin ja messuihin sekä esiinnytään ratsastuskilpailuissa.

9.2.

Urapolku on yksilöllinen kartta huipulle

Tavoitteet
• Urapolulla etenemistä tuetaan valmennuksella.
• Useampia talleja liittyy liiton jäsentalleiksi.

9. Islanninhevosten askellajiratsastus
9.1 Loistava kilpailutarjonta

Toimenpiteet
• Toteutetaan sekä harrasteratsastajan että kilparatsastajan urapolkukaavio myös
askellajiratsastajia palvelevaksi yhdessä liiton kanssa.

Tavoitteet
• Tavoitellaan sekä harrastajien että kilpailulisenssien määrän kasvua.
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luentoja.
• Järjestetään tuomarikoulutuksia vuosittain.
• Ylläpidetään ja kehitetään nykyisten tuomareiden taitotasoa.
• Tuodaan ulkomaisia valmentajia Suomeen kouluttamaan tuomareita.
• Pidetään yllä kilpailuohjesääntöjen ajantasaisuutta ja saatavuutta kotimaisella
kielellä.
• Ohjaajakoulutusta kehitetään edelleen, jotta mahdollisimman monella on
mahdollisuus valmistua FEIF-ohjaajaksi.
• Järjestetään vuosittain ohjaajaseminaari.
• Järjestetään kaikille avoimia luentoja ja koulutuspäiviä erityisaiheista SIHY-päivän
yhteydessä.
• Järjestetään toimihenkilökoulutuksia.
• Ylläpidetään ja kehitetään nykyisten ohjaajien taitotasoa.
• Tuodaan ulkomaisia valmentajia Suomeen kouluttamaan ohjaajia ja tuomareita.
• Muutama uusi askellajiohjaaja valmistuu.
• Lähetetään Suomesta toimihenkilöitä Tanskan MM-kilpailuihin oppimaan
kansainvälisten kisojen toteutuksesta.
• Osallistutaan MM-järjestelyihin jo kotimaasta käsin ennen kilpailuja
sitouttamalla muutama toimihenkilö kisaorganisaatioon ja
toimihenkilökoordinointiin.

• Koulutetaan valmentajia, ohjaajia ja talliyrittäjiä jalkauttamaan osaamista
talleille.
• Tarjotaan laadukasta valmennusta potentiaalisille kilpaurheilijoille ja hevosille.
• Ratsastajainliiton Urapolku-taulukkoon lisätään askellajiratsastus ja sille
ominaiset taitotasot.
• Kannustetaan aloittamaan harrastus ammattimaisesti toimivilla talleilla, jotka
arvostavat hyviä hevostaitoja ja perusratsastusta.
• Tiedotetaan jäseneduista ja tuodaan hyväksytyille talleille näkyvyyttä SIHYn
nettisivuilla.
• Koulutetusta lisätään, järjestetään ainakin ruokintaluento, kengitysluento ja
islanninhevosen peruskurssi ja/tai kannustetaan yhteistyötahoja järjestämään
peruskurssi lisenssikurssina.
• Tunnistetaan kyvykkäät ratsastajat, kannustetaan urapolulla eteenpäin
järjestämällä laadukasta valmennusta.
• Tuetaan potentiaalisia nuoria etenemään urapolulla osallistumalla
kansainväliselle Youth Cup -leirille.
• Järjestetään SIHYn nuorten leiri, jossa kannustetaan liikkumaan ja pitämään
huolta kunnosta muutoinkin kuin ratsain.

9.3.

Panostetaan osaamiseen

Tavoitteet
• Valmennustoimintaa kehitetään.
• Saadaan talleille ammattitaitoa.
• Pyritään saamaan useampia talleja Ratsastajainliiton jäsentalleiksi.
• Saadaan lisää tuomareita.
• Kehitetään koulutusjärjestelmää, lisää valmistuneita ohjaajia.
• Opetellaan lisää kansainvälisten kilpailuiden järjestämisestä.

9.4.

Yhteistyöllä onnistutaan

Tavoitteet
• Kehitetään lajituntemusta ja tiedotusta.
• Kehitetään lajien välistä yhteistyötä.
• Hevoskasvatus.
• Varainhankinta.

Toimenpiteet
• Järjestetään hyvin toimiva ja laadukas aluevalmennus vuosittain, toteutetaan
suunnitellusti ja organisoidusti.
• Maajoukkuevalmennusta kehitetään.
• Kannustetaan jo valmennustyyppisesti toimivia ohjaajia mukaan liiton
valmentajakoulutukseen.
• Kannustetaan talleja liiton jäsentalleiksi lisäämällä tietoutta eduista ja tuomalla
talleja esille SIHYn nettisivuilla.
• Järjestetään Islanninhevospäivässä talliyrittäjien kohtaaminen ja koulutuksellisia

Toimenpiteet
• Nimetään yhdistykselle tiedottaja.
• Lisätään näkyvyyttä mediassa, parannetaan edelleen tulostiedottamista,
tapahtumatiedottamista ja lajituntemusta.
• Kehitetään päivitettyjä nettisivuja palvelemaan kilpaurheilijoita,
kilpailujärjestäjiä, kannustusjoukkoja ja mediaa entistäkin paremmin.
• Päivitetään ja käännätetään kilpailuohjesääntöjä ja arvosteluperiaateohjeistuksia
aina uudet muutokset huomioon ottaen.
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• Pyritään tarjoamaan jokaiselle mahdollisuus harrastaa lajia haluamallaan tavalla
vaellus-, harraste- tai kilpa-ratsastuksessa.
• Toteutetaan esitelehtinen askellajiratsastuksesta, jota voidaan markkinoida
talleille ja lajin pariin tuleville uusille harrastajille.
• Tarjotaan artikkeleita kilpailuista ja tapahtumista lehtiin.
• Osallistutaan Hevoset-messuille.
• Osallistutaan näytöksin hevostapahtumiin yli lajirajojen.
• Tuodaan muiden lajien edustajia tutustumaan lajiimme, esim. Hevoset 2014
messuilla mm. raviohjastaja Toni Nieminen ja esteratsastaja Mikael Forstén.
• Kartoitetaan askellajiradan ja uusien kilpailupuitteiden rakentamista Teivon
raviradan yhteyteen.
• Jalostusnäyttelyitä järjestetään vähintään yksi.
• Kannustetaan kotimaista kasvatusta ja tuodaan kasvattajia esille SIHYn omissa
medioissa.
• Lisätään jalostusaiheisia kursseja.
• Kehitetään yhteistyötä Framtid-jalostuskerhon kanssa.
• Toteutetaan vielä parempaa yhteistyötä pääsponsoreiden kanssa.
• PR-valiokunta tai valtuutettua työryhmä tekee suunnitelman uusien
yhteistyökumppaneiden hankkimiseksi.
• Kehitetään laadukkaita jäsentuotteita varainhankintaa lisäämään.
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