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1. Pääsihteerin katsaus
Suomen talous piristyi, mikä näkyi ratsastustuntien myynnissä. Harrastajakunta ei ole kasvanut, mutta nykyiset
harrastajat ovat lisänneet harrastustaan ostamalla lisätunteja. Liiton toimintaan heijastuvat toimintaympäristön
muutokset. Ratsastajainliiton jäsenmäärä laski neljättä vuotta perättäin, mikä näkyi erityisesti lasten ja nuorten vähenemisessä. Vastaava suuntaus koskee lähes kaikkia yksilölajeja. Yksilöllisyys, sitoutumattomuus ja liikkumattomuus
korostuvat lasten ja nuorten arjessa. Pienet ikäluokat ja perheiden taloudellinen tilanne vaikuttavat myös
negatiiviseen kehitykseen. Yhteiskuntamme kaupungistuminen näkyy myös siinä, että perheet eivät kohtaa hevosia ja
hevosharrastusta samassa määrin kuin aiemmin. Ratsastus ei myöskään kuulu koululiikunnan piiriin, mikä vaikeuttaa
sen markkinointia lapsille ja nuorille.
Saimme yhdessä muiden hevosalan järjestöjen ja MTK:n kanssa hankkeemme Mahdollisuuksien hevonen mukaan
Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan. Järjestimme yhdessä yli tuhat tapahtumaa ympäri Suomen. Osaamiskeskus
Hippolis ry koordinoi hanketta.
Toimme tapahtumissa esille hevosen, erityisesti suomenhevosen, merkityksen suomalaisten kumppanina ja hyvinvoinnin tarjoajana yhteiskuntamme historiassa, nykyajassa sekä tulevaisuudessa. Suomenhevosen kantakirja täytti
110 vuotta, mikä teki juhlavuodesta erityisen.
Juhlavuoden päätapahtumana järjestettiin Helsingin Kaivopuistossa 20.–21.5. ainutkertainen Hevoset Kaivarissa
-tapahtuma, joka oli suunnattu koko perheelle ja yleisölle ilmainen. Kaivopuistossa kävi fantastisessa kevätsäässä yli
45.000 henkilöä tutustumassa hevosmaailmaan. Yleisö sai nauttia eri ratsastuslajien ja raviurheilun näytöksistä sekä
pienimuotoisista kilpailuista. Alueella sai tutustua hevosiin, niitä sai koskettaa, taputtaa ja harjata. Tarjolla oli myös
mahdollisuus talutusratsastukseen ja kärryajeluun. Järjestimme myös Suomen suurimman, yli 4.000 harrastajan
keppihevosareenan Kaivopuistossa.  Tapahtumassa nähtiin ensimmäistä kertaa Suomessa ravit keskellä kaupunkia.
Sykähdyttävät Cityravit toivat raviurheilun vauhdin ja jännityksen lähelle ihmisiä. Suomen Ratsastajainliitto toimi
tapahtuman vastuullisena järjestäjänä, mutta tapahtuma oli kaiken kaikkiaan suuri hevosalan yhteisnäytös, joka toimi
lähtölaukauksena yhä tiiviimmälle yhteistyölle Suomen Hippoksen ja Ratsastajainliiton välillä. Molemmat järjestöt
näkevät, että yhteistyötä tulee jatkossa tehdä erityisesti edunvalvonnan, hevosen hyvinvoinnin, markkinoinnin ja
tiedottamisen saroilla. Lapset ja nuoret ovat molemmille järjestöille keskeinen kohderyhmä.
Hevoset Kaivarissa -tapahtuma oli myös hyvä esimerkki onnistuneesta yhteistyöstä Helsingin kaupungin ja viranomaisten kanssa. Kaupungin myönteinen suhtautuminen ja sieltä saatu apu vaikuttivat ratkaisevasti tapahtuman
onnistumiseen. Kaikki sujui turvallisesti, hyvässä järjestyksessä ja yhteishengessä. Haluan tässä yhteydessä vielä
kerran kiittää kaikkia mukana olleita ja erityisesti niitä 200 vapaaehtoista, joiden panos oli ratkaiseva tapahtuman
onnistumisessa.
Mahdollisuuksien hevonen -hanke ja Hevoset Kaivarissa -tapahtuma ylittivät tavoitteensa yleisön suhteen ja olemme
saaneet runsaasti kiitosta sekä juhlavuoden järjestäjiltä että suurelta yleisöltä.  Mittavan ilmaistapahtuman ja koko
Mahdollisuuksien hevonen -hankkeen talous oli haastava. Saimme kiitettävästi yhteistyökumppaneita mukaan, mutta
silti hanke ja tapahtuma jäivät miinukselle. Ratsastajainliitolle on myönnetty MMM:n avustus Hevoset Kaivarissa
-tapahtuman tappioiden kattamiseksi.
Huippu-urheilu
Vuosi 2017 oli uuden olympiadin alku. Olympialajien EM-kilpailut eivät vielä mahdollistaneet paikkojen saavuttamista
Tokion olympialaisiin. Useita uusia ratsukoita aloitti tiensä arvokilpailutasolla kohti seuraavia vuosia. MM- ja EMtasolla osallistuttiin 9 lajissa kaikkiaan 25 eri ikäryhmän tai kategorian kilpailuun.
Reilu Peli, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Ratsastus on kaikille avoin harrastus – yhdenvertaisuus, moninaisuus sekä oikeudenmukaisuus ovat lajin perusta.
Ratsastajainliitolle on tärkeää vaalia näitä arvoja.
Reilu Peli -teemaa käsiteltiin vuonna 2017 mm. sosiaalisen median näkökulmasta. Yhtä jalkaa -opasta jalkautettiin
liiton toimihenkilökoulutuksissa. Yhtä Jalkaa – Reilun Pelin käsikirja sai kiitosta ministeriöstä ja muista lajiliitoista
sekä järjestöistä ja jäsenistöltä. Liittomme toimi jälleen esimerkkinä ja edelläkävijänä tärkeässä asiassa. Syyskuussa
toteutettiin uusi yhdenvertaisuutta kartoittava kysely ratsastusseuroille, jonka tulosten perusteella päivitettiin liiton
yhdenvertaisuussuunnitelma.
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Tallijärjestelmä uudistui
Jäsentallit ovat merkittävässä roolissa Ratsastajainliiton toiminnassa. Huomattava osa ratsastajista aloittaa harrastuksen ja jatkaa sitä liiton jäsentalleissa. Tallijärjestelmän uudistusta laadittiin koko vuoden 2017 ajan, ja uusi järjestelmä
astui voimaan vuoden 2018 alusta. Järjestelmäuudistusta johti liiton tallitoiminnan kehittäjä.
Uudessa tallijärjestelmässä kaikki tallit ovat mukana nimikkeellä Ratsastajainliiton jäsentalli, mikä tuo mukanaan
joustoa, ketteryyttä ja monimuotoisuutta. Jäsentallit voivat erikoistua ratsastuskouluiksi, kuten ennenkin, mutta
uudistuksen ansiosta tallijärjestelmä avautuu nyt myös uudenlaisille toiminnanmuodoille ja ratsastuksen eri
lajien tarpeisiin. Kaikkien liiton jäsentallien on täytettävä edelleen tietyt peruskriteerit, tärkeimpinä painopisteinä
ammatillinen osaaminen, hevosten hyvinvointi, toiminnan turvallisuus ja laadukas asiakaspalvelu. Kriteerit ja tallin
toiminnan periaatteet käydään läpi tallineuvojan kanssa, joka vierailee jäsentalleilla kerran vuodessa tai kahdessa
sekä aina ennen jäsentalliksi hyväksymistä. Kriteerit ovat lähtökohta toiminnalle. Vanhojen tallitarkastusten sijaan
tallineuvojien käynneillä painotetaan nykyään enemmän neuvontaa, keskustelua ja kehittämistä.
Urheilutoiminnan kehittäminen
Urheilun kehitysohjelmaa ja sen hankkeiden jalkautusta jatkettiin. Hevosurheilun valtakunnallisen valmennuskeskuksen saaminen nähtiin koko alalle tärkeäksi ja hankkeelle nimettiin oma projektijohtaja. Syksyllä 2016 urheilun
linjajohtajana liitossa aloittanut Eero Simojoki siirtyi vuodenvaihteessa 2016–17 Hevosopistolle vastaamaan hankkeen
valmistelusta. Hevosopistolle myönnettiin hevosurheilun valtakunnallisen valmennuskeskuksen status keväällä 2017.
Liiton maajoukkue- ja aluevalmennustoiminnan suuntaamista osaksi arkivalmennusta jatkettiin. Kilpailujärjestelmää
tarkennettiin ensimmäisten vuosien kokemusten perusteella.
Helsinki International Horse Show järjestettiin 32. kerran
Helsinki International Horse Show järjestettiin neljättä kertaa Helsingin Jäähallissa. Helsingin kaupungin sekä opetusja kulttuuriministeriön tuet muodostivat olennaisen osan tapahtuman tulobudjetista yrityskumppaneiden ohella.
Yleisömäärä nousi edelliseltä vuodelta 5.000 henkilöllä. Määrätietoinen työ laadun parantamiseksi ja ohjelman monipuolistamiseksi sekä tapahtumapäivän lisäys vaikuttivat kasvuun. Hevoset Kaivarissa -tapahtuman noste vaikutti osaltaan myös yleisömenestykseen, vastaava ilmiö nähtiin myös Vermon Kuninkuusraveissa. Tapahtuman taloudellinen
tilanne parani ja nousi voitolliseksi. Seuraava Horse Show ja esteratsastuksen maailmancupin osakilpailu järjestetään
ensi lokakuussa samassa paikassa.
Liiton hallitus ja talous
Syyskokouksen henkilövaaleissa valittiin liiton hallituksen puheenjohtaja kolmivuotiskaudelle 2018–2020. Ehdokkaina
olivat Mikael Forstén ja Marjukka Manninen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mikael Forstén äänin 414-379.
Syyskokouksen henkilövaaleissa valittiin lisäksi liiton hallitukseen kaksi jäsentä erovuoroisten sijaan. Jäseniksi kolmivuotiskaudelle 2018–2020 valittiin kaksi eniten ääniä saanutta: Petri Pesonen (439 ääntä) ja Janne Lappi (310 ääntä).
Aisa Aarnio-Wihuri sai vaalissa 132 ääntä, Annastiina Jäppinen 273 ääntä, Leena Mäenpää-Wirtz 162 ääntä ja Sari
Simola 16 ääntä.
Vuosikokouksen hyväksymä talousarvio oli laadittu 1.567 euroa ylijäämäiseksi. Hallitus päätti vuoden alussa epävarman taloudellisen tilanteen takia säästötoimenpiteistä pääsihteerin esityksen pohjalta. Opetus- ja kulttuuriministeriö
korotti liiton toiminta-avustusta 35.000 eurolla. Korotus saatiin arvostetun Yhtä jalkaa Reilun pelin -käsikirjan ja siihen
liittyvän tasa-arvosuunnitelman ansiosta. Liitolta edellytettiin liki 200.000 euron säästöä vuoden aikana, taustalla
jäsenmäärän lasku 1.500 jäsenellä, kahden yhteistyökumppanin menettäminen sekä liian optimistisesti budjetoitu
Green Card plus -kortin tuotto.
Totopelien siirtyminen Veikkaus Oy:lle aiheutti muutoksia myös totopelikertymästä Ratsastajainliitolle maksettuihin
tukiin. Jakoperusteista keskusteltiin ministeriön ja Suomen Hippoksen kanssa uuden asetuksen ja lain myötä. Liitto
sai vuosina 2012–2016 avustusta 67.000 euroa/vuosi hevoskilpailuihin liittyviin investointeihin, kuten IT-järjestelmät,
irtotallit, ajanottolaitteet sekä kuluihin kuten hevosten antidopingvalvontaan. Haimme määrärahaan korotusta
kilpailupalvelu Kipaan tarvittaviin investointeihin, ja liitolle myönnettiin 170.000 euroa. Avustus on korvamerkitty ja
sillä tehdään mm. taseeseen kertaluontoiset poistot IT-investoinneista ja katetaan tuloslaskelmassa olevat hevosten
antidopingkulut. Ministeriöiden avustusten korotukset yhdessä säästötoimenpiteiden kanssa nostivat liiton tuloksen
ylijäämäiseksi. Ratsastusvalmentajan kanssa käydyn oikeudenkäynnin kuluista, jotka hovioikeus päätti liiton saataviksi, osa on vielä saamatta ja ne haetaan ulosoton kautta.
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Ratsastajainliiton tulos vuodelta 2017 on liiton ja alueiden osalta 54.000 euroa ylijäämäinen, mikä on ensiarvoisen
tärkeää tulevia IT-investointeja ajatellen. Alueiden kirjanpidot on integroitu liiton kirjanpitoon. Talousliitteenä olevasta kustannuspaikkaselvityksestä voi nähdä lajien ja alueiden taloudelliset tulokset.
Kuluvan vuoden budjetti on laadittu erittäin tiukaksi ja tiedämme tätä kirjoitusta laadittaessa, että tuottotavoitteet eivät
tule toteutumaan. Hallitus on joutunut myös vuoden 2018 alussa päättämään 100.000 euron suuruisesta säästötoimesta.
Budjetti on haasteellinen, sillä Kipan uudistaminen ja USA:ssa järjestettävät MM-kilpailut edellyttävät liitolta tuntuvaa
rahapanosta. Vuosien 2016 ja 2017 hyvät tulokset tuovat tähän hyvinkin tarpeellisen likviditeettipuskurin.
Olen tehnyt jatkotyösopimuksen liiton kanssa ja jatkan työtehtävissäni elokuun loppuun. Haluan tässä yhteydessä,
viimeistä toimintakertomustani kirjoittaessani, esittää kaikille suuren kiitoksen liki 22 vuoden yhteisestä taipaleesta
hienon lajin ja harrastuksen parissa. Erityisen kaunis kiitos kuuluu työtovereilleni liitossa. Meillä on erittäin hieno ja
motivoitunut porukka. Monet ovat tehneet työtä rinnallani koko pääsihteeriyteni ajan ja miltei kaikilla muillakin on yli
kymmenen vuoden ura takanaan. Suurkiitos myös koko vapaaehtoisorganisaatiolle. Te olette liiton toiminnan sydän.
On ollut etuoikeus työskennellä tämän hienon joukon kanssa.

Helsingissä 6.4.2018

Fred Sundwall
pääsihteeri

Fred Sundwall, Sanni Jääskeläinen ja Ypäjä Aino ja Hevosvaltiopäivillä 2017.
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2. Suomen Ratsastajainliitto vuonna 2017
Vuosi 2017 oli Suomen Ratsastajainliiton 97. toimintavuosi. Toimintaa ohjasivat liiton strategiat ”Ratsastuksen
johtavat ajatukset” ja ”Kaviouralla” yhdessä vuosikokouksen vahvistaman toimintasuunnitelman kanssa.

2.1. Pääteema: Mahdollisuuksien hevonen
Ratsastajainliitto juhli yhdessä muiden hevosalan järjestöjen ja MTK:n kanssa 100-vuotiasta Suomea ja 110 vuotta
täyttänyttä suomenhevosta Mahdollisuuksien hevonen -hankkeen nimissä koko vuoden 2017. Mahdollisuuksien
hevonen -hankkeen puitteissa järjestettiin yli tuhat hevostapahtumaa ympäri Suomen. Tapahtumissa tuotiin esille
hevosen, erityisesti suomenhevosen, merkitystä työssä, sodassa, urheilussa ja harrastuksessa maamme historiassa.
Juhlavuoden huipentumana järjestetty Hevoset Kaivarissa -tapahtuma keräsi Helsingin Kaivopuistoon lähes 50.000
kävijää. Kaksipäiväiseen tapahtumaan oli ilmainen sisäänpääsy ja se oli suunnattu koko perheelle. Yleisö sai nauttia
ratsastuslajeja ja ravitoimintaa esittelevistä näytöksistä sekä pienimuotoisista kilpailuista. Alueella pystyi tutustumaan
hevosiin ja pääsi myös itse kokeilemaan mm. talutusratsastusta sekä valjakko- ja ravikärryillä ajelua. Keppihevosareena houkutteli tuhansia kokeilijoita paikalle. Näytösareenalla nähtiin ensimmäistä kertaa Suomessa lyhyt ravikilpailu
ns. ravisuoralla.

2.2. Tärkeimmät projektit
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, Reilu Peli -työ
Reilu Peli on liikuntajärjestöjen yhteinen kuvaus liikunnan ja urheilun hyvästä toiminnasta. Reilu Peli on kaikkien
liikunnan ja urheilun toimijoiden oikeus ja velvollisuus. Reilu Peli on enemmän kuin yhteiset pelisäännöt tai sääntöjen
noudattaminen. Se edustaa arvomaailmaa.
Ratsastus on kaikille avoin harrastus – yhdenvertaisuus, moninaisuus sekä oikeudenmukaisuus ovat lajin perusta.
Suomen Ratsastajainliitolle on tärkeää vaalia näitä arvoja. Reilua Pelin mukaisesti jokainen voi osallistua toimintaan
omista lähtökohdistaan riippumatta iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta, varallisuudesta,
terveydestä, kansallisuudesta, äidinkielestä, etnisestä taustasta, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai
muusta vastaavasta henkilökohtaisesta ominaisuudesta tai asiasta.
Ratsastajainliiton päivitetty yhdenvertaisuussuunnitelma valmistui syksyllä 2017.  Päivitystyössä hyödynnettiin
syksyllä toteutettua yhdenvertaisuuskyselyä seuroille. Reilu Peli -työtä johtaa liiton hallituksen vahvistama työryhmä.
Lisätietoja kohdassa 2.4.
Edunvalvonta ja yhteiskunnallinen merkitys
Ratsastajainliitolla on vahva yhteiskunnallinen merkitys edunvalvojana kaikissa hevostalouteen liittyvissä asioissa.
Liitto valvoo jäsenseurojensa ja -talliensa, kilparatsastajien, harrastajien sekä hevosten hyvinvoinnin etuja.
Hevosala muuttuu ja uudistuu. Monet yhteiskunnan trendit, kuten hyvinvoinnin ja luontokokemusten arvostus,
ovat suosiollisia alalle. Hevosavusteinen toiminta on myös nousussa ja sen odotetaan kasvavan edelleen lähivuosien
aikana.
Hevosalan järjestöt jatkoivat yhteistyötään Mahdollisuuksien hevonen -yhteistyöverkoston ja Hippolis ry:n puitteissa.
Keskeisiä asioita olivat hevosavusteinen toiminta, lannanpoltto, maankäyttö, hevoskasvatus, arvonlisäveroon
liittyvät kysymykset, hevosten hyvinvointi sekä maneesien rakenteellinen turvallisuus. Eläinsuojelulain uudistustyötä
jatkettiin, ja liiton edustaja oli mukana ministeriön asettamassa työryhmässä. Suomen itsenäisyyden juhlavuotena
toteutettu Mahdollisuuksien hevonen -hanke ja Hevoset Kaivarissa -tapahtuma keräsivät vuoden yli tuhanteen
tapahtumaan 500.000 kävijää. Hevosala sai runsaasti huomiota mediassa.
Turvallisuus – vakuutusturvan kehittäminen
Turvallisuus ja opetuksen taso ovat etusijalla Suomen Ratsastajainliiton hyväksymissä jäsentalleissa. Liitto edellyttää,
että sen jäsentalleissa säännöllisesti ratsastavilla henkilöillä on tapaturmavakuutus ratsastusseuran jäsenetuna tai
Green Card tai Green Card Plus, jälkimmäinen otettiin käyttöön vuodesta 2017 alkaen. Liitto on ottanut jäsentallien
satunnaisratsastajille ryhmätapaturmavakuutuksen. Vakuutuksen piirissä ovat myös seurojen vapaaehtoiset sekä
seurojen ja jäsentallien talkoohenkilöt. Tapaturmavakuutuksissa ei ole omavastuuosuutta.
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Ypäjä Tarja kuuntelee elinkeinoministeri
Mika Lintilän puhetta Hevosvaltiopäivillä.

Liitto tarjoaa myös vastuuvakuutuksen jäsenetuna kaikille seuroille ja jäsentalleille sekä liiton valmentajille ja tuomareille. Tuomareiden vastuuvakuutus kattaa myös tuomaroinnista mahdollisesti aiheutuvat rahalliset vahingot. Liiton
hallituksella on oikeusturva- ja vastuuvakuutus.
Ratsastajainliitto käy jatkuvaa keskustelua käyttämänsä tapaturmavakuuttajan, LähiTapiolan, kanssa. Tavoitteena on
lisätä turvallisuutta ja ennaltaehkäistä vahinkoja. Vapaaehtoinen lisävakuutus korvaa ratsastukseen liittyvät tapaturmat liiton jäsenvakuutusta laajemmin. Yli 6.000 jäsentä otti 12 euron hintaisen lisävakuutuksen vuonna 2017. Liitto
on toteuttanut turvallisuutta käsitteleviä kampanjoita yhdessä Hippos-lehden, LähiTapiolan ja yhteistyökumppani
Horzen kanssa.

Urheilun projektit
Arvokilpailut
Huippu-urheilussa eri lajien ja ikäryhmien EM- ja MM-kilpailut muodostivat urheilulliset päätavoitteet. Ypäjän
Hevosopistolle myönnettiin valtakunnallisen valmennuskeskuksen status, millä on suuri merkitys tulevaisuudessa
urheilijoiden urakehitykselle. Merkittävimmät kilpailutulokset esitellään kohdassa kilpailutoiminta.
Kouluratsastuksen arvokilpailuprojekti Top Dressage Finland
Kouluratsastuksen arvokilpailuprojektia jatkettiin toteuttamalla kansainvälinen kilpailuohjelma, järjestämällä kuivaleirejä ja tarjoamalla tukitoimia, kuten psyykkistä valmennusta ja hevosfysioterapeutin palveluja. Joukkue-eläinlääkäri
Eamon McLaughlin’in sopimusta jatkettiin vuoteen 2020 asti. Emile Faurie, englantilainen huippuratsastaja ja
-valmentaja, toimi valmentajana toukokuun loppuun asti, jolloin sopimus purettiin hyvässä yhteisymmärryksessä
hänen omien kansainväliseen kilpailemiseen liittyvien intressiensä vuoksi. Valmennustoiminnassa jatkettiin nuorten
hevosten projektia. Paralympiatason vammaisratsastajat olivat mukana Top Dressage Finlandin valmennus- ja kilpailutoiminnassa. Heidän maajoukkuevalmennuksestaan vastasi Janne Bergh.
Esteratsastuksen Nations Cup -projekti
Esteratsastuksen Nations Cup -projekti on vahva osa liiton strategian mukaista joukkuetoimintaan panostamista. Liitto
jatkoi vuoden 2017 loppuun valmentajasopimusta useita kansainvälisiä arvokilpailumitaleita saavuttaneen, ranskalaisen Hervé Godignonin kanssa maajoukkueen valmentamisesta sekä Nation Cup -projektissa että arvokilpailuissa.
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Urheilutoiminnan kehittäminen
Huippuratsastuksen kehitysohjelman merkittävimmät hankkeet olivat Ypäjän Hevosopiston valmennuskeskushankkeen toteutuminen vuonna 2017 ja 365-projektin neljän erityishankkeen jatkaminen: 365 valmennusohjelma, Top
Team Finland, Ride My Horse sekä ratsastusvalmentajien yhteistoiminta. Päähuomio erityishankkeissa on 365-valmennusohjelman toteuttamisessa kaikilla tasoilla, etenkin maajoukkue- ja aluevalmennuksessa, joiden toimintatapoja ja kehityskohteita arvioidaan mm. yhteisissä valmentajatapaamisissa.
Talent-ohjelma
Talent-valmennusohjelmaa jatkettiin. Toimintaa laajennettiin ja kehitettiin seuroilta saadun palautteen perusteella.
Talent-seurojen ja -toimijoiden määrä nousi 35:een, ja kaikki edellisenä vuonna mukana olleet jatkoivat joukossa.
Helsinki International Horse Show
Helsinki International Horse Show’n ja sen yhteydessä kilpailtavan esteratsastuksen maailmancupin osakilpailun
varmistaminen on ratsastusurheilumme kannalta tärkeää. Ratsastajainliitto teki varainhankintatyötä yhdessä järjestäjän kanssa tapahtuman toteuttamisen ja sen jatkuvuuden turvaamiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Helsingin
kaupunki tukivat tapahtumaa.
Ratsastuskenttien pohjaprojekti
Ratsastuskenttien pohjaprojektia jatkettiin tavoitteena edesauttaa hevosten hyvinvointia ja parantaa edellytyksiä
kilpailuiden järjestämiselle. Ismo Lätti toimi liiton konsulttina.

Kilpailujärjestelmä
Kilpailujärjestelmän tavoitteet:
• Etenee ratsukon urapolun mukaisesti
• Lisää kiinnostusta kilpailujen järjestämiseen
• Lisää ratsastusurheilun kiinnostavuutta suuren yleisön ja median parissa
• Varmistaa hyvät harrastekilpailemisen mahdollisuudet kaikille kohderyhmille
• Pitää lasten ja nuorten kilpailutoiminnan keskiössä
• Varmistaa kilpahevosten urakehitys ja hyvinvointi
Uudistettu kilpailujärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2015 alussa. Siihen on tehty sen jälkeen pieniä muokkauksia
ja tarkennuksia saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella. Järjestelmää tarkistetaan edelleen.

2.3. Organisaatio
Suomen Ratsastajainliitto on uudistanut organisaatiotaan vastaamaan muuttuvan urheilumaailman haasteita. Ratsastajainliiton toiminnan lähtökohtana on ratsastajan elämänkulku. Seuratoiminnan rooli on korostunut entisestään
ja huippu-urheilu on eriytetty omaksi osa-alueekseen harrastekilpailuista. Lapset ja nuoret ovat selkeästi osa koko
toimintakenttää, kaiken toiminnan ydin.
Uudistuksessa on käyty läpi neljä vaihetta: toimiston organisaatio, luottamusorganisaatio, liiton strategia ja Hyvä
hallintotapa -projekti. Uudistuksen tavoitteena oli aikaansaada toimintatapa, jossa kullakin toimialalla otetaan huomioon ratsastajien tarpeet sekä kiinnostus lajiin eri elämänvaiheissa.
Liiton Kaviouralla-strategiassa on otettu huomioon Jorma Vertaisen vetämän työryhmän laatima huippu-urheilun
kehittämissuunnitelma sekä Kari Niemi-Nikkolan raportti urheilutoiminnan johtamiseksi ja organisoinniksi. Ne ovat
ohjanneet myös urheilun pitkäaikaisten tavoitteiden suunnittelua ja liiton organisaation muutoksia. Liiton strategian
päivitystyöt on aloitettu ja Hyvä hallintotapa -opasta uudistetaan.
Kevätkokous
Kevätkokous järjestettiin Helsingissä 23.4.2017. Edustettuna oli 14 jäsenseuraa ja kolme yhteisöjäsentä. Henkilöitä oli
paikalla 27.
Syyskokous
Syyskokous pidettiin Helsingissä 26.11.2017. Kokouksessa oli edustettuna 242 jäsenseuraa ja 78 yhteisöjäsentä.
Kokouksessa oli paikalla 190 henkilöä.
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Vuosikokousten palkitut
Kevätkokouksessa myönnettiin Ratsastajainliiton hallituksen päätöksestä kultainen kannus Jukka-Pekka Leskiselle.
Syyskokouksen päätöksellä myönnettiin kultaiset ansiomerkit Laura Airaksiselle, Timo Ajannolle, Dorrit Burmeisterille,
Mia Maukoselle, Kirsi Siivoselle, Christina Sillmanille ja Minna Suuriniemelle.
Vuoden urheilupalkitut 2017
Palkinnot luovutetaan Hevoset-messuilla 7.4.2018.
Hallitus
Hallitus kokoontui vuoden 2017 aikana yksitoista kertaa. Lisäksi hallitus piti kahdeksan sähköpostikokousta.
Suomen Ratsastajainliiton hallitus 2017
Laura Airaksinen, pj
Pirkko Herd
Marjukka Manninen
Osmo Metsälä
Thomas Stenius, vpj
Sofia Vikman
Satu Väihkönen
Hallituksen suunnittelupäivät pidettiin 24.5. ja 25.9. Helsingissä. Alueiden puheenjohtajiston kanssa järjestettiin lisäksi
yhteinen strategiapäivä 9.9. Helsingissä.
Liiton toimiston henkilökunta
Kokoonpano 2017
Fred Sundwall, pääsihteeri, 1.10.1996–
Sonja Holma, viestintäpäällikkö, 15.3.2001–
Nina Kaipio, seurapalveluiden linjapäällikkö, 1.9.2010– (vt. nuorisopäällikkö 27.7.2009-)
Emmi Kupiainen, aluekoordinaattori, 24.4.2006–
Minttu Kuusisto, kilpailuassistentti, 1.7.1996–
Minna Peltonen, tallitoiminnan kehittäjä, 1.2.2017 alkaen (määräaikainen sopimus, 30 tuntia viikossa)
Sanna Sassi, lasten ja nuorten toiminnan koordinaattori, 1.1.2002–
Sari Siltala, seurapalveluassistentti, 14.4.2008–
Hanna Talvitie, osa-aikainen vammaisratsastuskoordinaattori (kehittämispäällikkö, nuorisopäällikkö 1.10.2000–)
Tuula Tella, IT-päällikkö (aluesihteeri 1.3.2004–)
Aki Ylänne, urheilujohtaja 1.9.2010– (koulutus- ja valmennuspäällikkö 1.1.1995–)
Tallineuvojina toimivat osa-aikaisina Rosali Kivitie, Tero Kortelainen ja Antti Heikkilä sekä Jenni Niittumäki (tarvittaessa).
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Tiia Strömberg - Ailan Carri Vironmäen ponitalli.
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Jäsenet
Jäsenseuroja oli 512 (504 vuonna 2016). Hyväksyttyjä jäsenratsastuskouluja oli 240 (250), harrastetalleja 70 (74),
vaellustalleja 5 (5), hevosavusteisia palveluita tarjoavia talleja 25 (23) ja yksityistalleja 42 (45). Muita yhteisöjäseniä
oli 13 (13).
Seurojen henkilöjäsenten määrä oli vuoden lopussa 44.015 (45.477 vuonna 2016). Ratsastajainliiton jäsenistä 63 %
oli senioreita eli yli 19-vuotiaita ja 37 % junioreita eli alle 19-vuotiaita. Jäsenistä naisia oli 95 % ja miehiä 5 %. Green
Card -kortin lunastaneita, rekisteröityneitä ratsastuksen harrastajia oli 2.793 (sis. Green Card 2.645, Green Card Plus
148) (2.880). Henkilöjäsenten ja Green Card -harrastajien kokonaismäärä oli 46.898 (48.357).
Henkilöjäsenten edut olivat Hippos-lehti, LähiTapiolan urheiluvakuutus, oikeus suorittaa ratsastus- ja hevostaitomerkkejä, oikeus lunastaa kilpailu- ja toimihenkilölupia, Scandic-hotellialennukset, LähiTapiolan hevosvakuutuksista 10 %:n
alennus, FemtoLasikin, Oral Hammaslääkäreiden, Tallink Silja Linen ja Unikulman jäsenetutarjoukset, lakineuvontapalvelu, alennukset polttoaineesta St1-asemilta ja Hevoshullu-lehden kestotilauksesta sekä liiton jäsenkortti. Jäsenet
saivat 50 % alennuksen Tampereen Hevoset-messujen pääsymaksusta sekä Horzen etukupongin jäsenkortin mukana.
Ratsastajainliitto solmi yhteistyösopimuksen Stabenfeldtin kanssa Penny & Friends -kilpailukonseptista sekä nettikaupan jäsenedusta. Ratsastusseuran jäsenet saivat vuonna 2017 alennuksia myös Hevosurheilulehden tilauksesta sekä
Helsinki International Horse Show -lipuista.
Ratsastusseurojen edut olivat vastuuvakuutus ja talkootyöntekijöiden ryhmätapaturmavakuutus, yhteiset Teosto- ja
Gramex-sopimukset, Sporttirekisteri- ja Sporttisaitti-työkalut sekä ilmainen konsultaatio ratsastuskenttien pohjiin
liittyen.
Jäsentallien edut olivat vastuuvakuutus, satunnaisratsastajien ryhmätapaturmavakuutus, Green Card -vakuutusturva
ja Ratsaille-opas, talkootyöntekijöiden ryhmätapaturmavakuutus, yhteiset Teosto- ja Gramex-sopimukset, Nouse
Ratsaille -päivän markkinointimateriaali ja viestintäpalvelut, Ratsastajainliiton nettisivuilla tallilistaus hakurissa
palveluineen, hevosten vuosimaksut pakettihintaan, alennus Hippoksen leiri-ilmoituksista sekä tallipostit ja alueelliset
tallikohtaamiset. Inspecta Oy tarjoaa liiton jäsentalleille maneesitarkastukset 10 %:n alennuksella.

2.4. Toiminnan eettisyys, Reilu Peli
Reilu Peli, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat Ratsastajainliiton toiminnassa tärkeitä arvoja. Liitto on ollut alusta alkaen
mukana koko urheilumaailman Reilu Peli -työssä ja sitoutunut urheilun yhteisiin eettisiin pelisääntöihin. Liiton Reilu
Peli -työtä johtaa hallituksen vahvistama työryhmä.
Reilu Peli -työryhmä vuonna 2017
Susanna Kallioinen, Ratsastajainliiton hallituksen edustaja, ryhmän puheenjohtaja
Maarit Alhokoski, Sinettiseurojen edustaja
Hannele Helander, hyvinvointityöryhmän edustaja
Nina Kaipio, toimiston edustaja, työryhmän sihteeri
Teija Mukala, aluetoiminnan edustaja
Janne Lappi, seurakehittäjien edustaja
Osmo Metsälä, kotimaan kilpailutoiminnan edustaja
Tapani Peltonen, vaalivaliokunnan edustaja
Ben Simonsén, huippu-urheilun edustaja
Anu Kämäräinen, Nuoret Päättäjät -ryhmän edustaja
Kristiina Tarkkala, ratsastusvalmentajien edustaja (Ratsastusvalmentajien klubi, Equestrian Trainers Finland)

2.5. Kansainvälisyys
Ratsastajainliitto on Kansainvälisen Ratsastajainliiton, Fédération Equestre Internationale (FEI) ja Euroopan ratsastajainliiton, European Equestrian Federation (EEF) jäsen. FEIn ja EEF:n kokouksiin osallistui pääsihteeri Fred Sundwall.
FEIn vuosikokous pidettiin marraskuussa Montevideossa, Uruguayssa. Kokous päätti ratsastuksen olympiaformaateista, jotka laajentavat olympiaperhettä ja antavat useammalle maalle mahdollisuuden osallistua olympiakilpailuihin. Eri
lajien sääntömuutokset olivat laajasti esillä. Eniten keskustelua nostattivat kouluratsastukseen ehdotetut arvostelumuutokset, matkaratsastuksen sääntömuutokset sekä ns. blood rule.
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Stewardi Pia Myrskog
EM-kilpailuissa.

FEIn kokouksen yhteydessä pidetyssä EEF:n kokouksessa keskusteltiin eri lajien sääntömuutoksista ja muista FEIn
kokouksen aiheista. EEF:n kokouksessa Nations Cupin II divisioonan rakenne nousi vahvasti esille. Euroopan II
divisioonaan osallistuvat maat pääsivät yhteisymmärrykseen sarjan rakenteesta yhdessä FEIn John Rochen kanssa.
Maat, jotka eivät ole kolmen viime vuoden aikana järjestäneet osakilpailua, voivat järjestää osakilpailun kahden seuraavan vuoden aikana kolmen tähden tasolla, mutta alemmilla palkintosummilla (30.000 euroa). Tämä mahdollistaa
uusien osakilpailujen järjestämisen ja useampien maiden osallistumisen sarjaan. EEF:n kokouksessa esiteltiin uutta
lännenratsastuksen lajia parareining, josta toivotaan uutta FEIn alaista lajia. Parareiningiä nähdään MM-kilpailuissa
näytöslajina.  
Helsinkiläinen varatuomari Henrik Arle valittiin FEIn vuosikokouksessa FEIn tribunaalin puheenjohtajaksi. Hän on
toiminut aiemmin tribunaalin varapuheenjohtajana.
FEIn Sports Forumiin Lausannessa 10.–11.4. osallistuivat Tom Gordin ja Aki Ylänne.
EEF:n (European Equestrian Federation) vuosikokous pidettiin 9.–10.10. Luxemburgissa. Kokouksessa hyväksyttiin
EEF:n sääntömuutokset, jotka mahdollistavat EEF:n toiminnan FEIn puitteissa koko maanosaa edustavana ryhmänä
kahden eri ryhmän sijaan. FEIn vuosikokouksessa esillä olevista sääntömuutoksista sekä FEIn rankingpistejärjestelmästä keskusteltiin. Rankingpistejärjestelmän osalta katsottiin, että Global Champions Tour vääristää nykyistä
pistetaulukkoa ja suosii Tourilla mukana olevia ratsastajia.
Liitto on kansainvälisen ratsastuksenopettajien koulutuksen yhteistyöjärjestön, IGEQ:in, jäsen. Professori Kyra
Kyrklund oli International Dressage Riders Clubin puheenjohtaja sekä mukana FEIn Dressage Judging Working Group
-työryhmässä, joka pohtii miten kouluratsastuksen tuomariarvostelua voisi modernisoida. Tom Gordin toimi puheenjohtajana esteratsastuksen maailmancupin kilpailujärjestäjien AWCOssa (Association of World Cup Organisers). Lisäksi hän oli kansainvälisten estekilpailujärjestäjien allianssin, AJOn, varapuheenjohtaja. Suomi osallistui pohjoismaiseen
yhteistyöhön mm. maiden lajiliittojen yhteistapaamisissa. Vuoden aikana keskusteltiin mm. Pohjoismaiden ja Baltian
mestaruuskilpailujen säännöistä, EU:n ratsastuskypärä-standardista, urheilun eettisistä arvoista sekä matkaratsastuksen kilpailutoimintaan osallistumisesta FEIn VII-ryhmän maissa.
Kansainväliset toimitsijatehtävät
Kansainväliset toimihenkilöoikeudet omaavat tuomarit ja ratamestarit vierailivat ulkomailla järjestetyissä kansainvälisissä kilpailuissa toimitsijoina mahdollisuuksien mukaan.
Pohjoismaiden ja Baltian yhteistyösopimuksen mukainen toimihenkilövaihto toteutui etenkin alueen mestaruuskilpailuissa.
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Kenttäratsasuksen juniorijoukkue palkintojenjaossa EM-kisoissa. Johanna Pohjonen ja Conner K,
Veera Manninen ja Colibri, Neea Karvinen - Carraheen Duke, Suvi Järvi - Orlanda II ja Anna Hassö.

KUVA: LARS LOSVIK

3. Valmennus ja koulutus
Ratsastajainliitto järjesti ja tuki maajoukkuevalmennusta. Henkilökohtaista valmennustukea myönnettiin niille
maajoukkueisiin nimetyille ratsastajille, jotka ovat pääsääntöisesti estyneet osallistumasta maajoukkueleireille, kuten
ulkomailla asuvat kilpailijat. Esteratsastuksen Nations Cup ja kouluratsastuksen Top Dressage Finland -projekteissa
valmennusta järjestettiin osin myös leireinä Suomen ulkopuolella. Valmennusten toteutus esitellään taulukossa
kohdassa 3.1.
Olympia- ja paralympiakomitea myönsivät Ratsastajainliitolle lajiliittotukea olympia- ja vammaisurheilun huippuurheiluun. Lisäksi vammaisratsastaja Katja Karjalainen kuului Paralympiakomitean tukiurheilijoihin, ja hän sai myös
valtion valmennus- ja urheilija-apurahan. Liittotuet kohdennettiin arvokilpailuihin valmistautumiseen ja henkisen
valmennuksen tukitoimiin.
FEI on myöntänyt Ratsastajainliiton vikellyksen kansainvälisiin kehityshankkeisiin tukea vuosille 2014–16, tukea
jatkettiin vuosille 2017–18.
Valmentaja- ja täydennyskoulutukset toteutettiin koulutuskalenterin mukaisesti.

3.1. Maajoukkuevalmennuksen valmennus- ja kilpailuvalmennusvuorokaudet
Seniorit    
Nuoret/U25
Juniorit
Esteratsastus
38
35
35
Kouluratsastus
55
28
25
Kenttäratsastus
27             
30
30
Valjakkoajo
40, ei ikäryhmäjakoa
Matkaratsastus
10, ei ikäryhmäjakoa
Vikellys
25, ei ikäryhmäjakoa + 4 juoksuttajavalmennusta
Lännenratsastus
8, ei ikäryhmäjakoa
Vammaisratsastus
15, ei ikäryhmäjakoa
= yhteensä 525 (2016: 450)
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Islanninhevoset
Askellajivalmennuksen toteutti Suomen Islanninhevosyhdistys, liitto tuki toimintaa 4.500 eurolla.
Liitto tuki myös aluevalmennuksia. Esteratsastuksessa toteutettiin 53 valmennustapahtumaa, kouluratsastuksessa
54, kenttäratsastuksessa 32, lännenratsastuksessa 7, vikellyksessä 9, valjakkoajossa 7 ja islanninhevosten askellajiratsastuksessa 15, kaikkiaan 177 (2016: 174). Lisäksi järjestettiin maajoukkuekatsastuksen yhteydessä kaikkien
alueiden aluevalmennettavien Kasva urheilijaksi -leirit lajikohtaisesti Ypäjällä. Talent-valmennusohjelma toteutettiin
35 seurassa.
Psyykkisen valmennuksen tilaisuuksia järjestettiin liiton ja alueiden toimesta kilpailuissa sekä ja koulutustapahtumien
yhteydessä. Lisäksi valmennuksen tukitoimintana urheilijoille tehtiin kuntotestejä ja laadittiin harjoitusohjelmia.
Maajoukkuelääkäritoiminta käynnistettiin uutena tukitoimena.

3.2. Kansainvälinen valmennus
Valmennusosaamista kartutettiin kansainvälisten valmentajien ja kouluttajien avulla: Henrik Høper ja Tomas Eriksson
(valjakkoajo), Emile Faurie (kouluratsastus), Hervé Godignon (esteratsastus), Gero Meyer (vikellys) sekä Ann Fonck,
Nico Hörrman ja Ludwig Grisha (lännenratsastus). Lisäksi hyödynnettiin Ypäjän Hevosopiston järjestämiä kansainvälisiä valmennustapahtumia.

3.3. Valmentajakoulutus
Valmentajien lisenssikoulutus 2 kurssia ja 1 valmentajaseminaari
Valmentajakoulutus, I-taso 2 kurssia ja II-taso 2 kurssia
Valmentajalisenssit oli mahdollista päivittää lisäksi Ypäjän Hevosopiston järjestämien valmennusklinikoiden yhteydessä
Valmennettaville tehdyssä kyselyssä saatua palautetta hyödynnettiin valmentajien kehityskeskusteluissa ja valmennusleirien suunnittelussa.

3.4. Toimihenkilö- ja kilpailunjärjestäjäkoulutus
Liiton koulutuksia kehitettiin edelleen ja ns. fast trackin kautta saatiin lisää toimihenkilöitä kokeneista kilpailijoista.
Kansainvälisten koulutusten koulutuskiertoa jatkettiin ja kehitettiin edelleen. Kaikille kouluttajille järjestettiin yhteinen
tapaaminen marraskuun alussa.
Ratsastajainliitto järjesti yhdessä Ypäjän Hevosopiston kanssa 117 koulutustapahtumaa, joihin osallistui yhteensä
1.674 henkilöä. Suurin osa tilaisuuksista, kuten lisenssikoulutukset, oli suunnattu toimihenkilöille. Lisäksi järjestettiin
useita tilaisuuksia kilpailujärjestäjille ja kilpailijoille. Kansainvälisiin lajiseminaareihin ja toimihenkilökoulutuksiin
lähetettiin 22 henkilöä. Tarkemmat listat koulutuksista ja osallistujamääristä löytyvät tilastoliitteestä.

3.5. Koulutusyhteistyö ja ammatillinen koulutus
Ratsastajainliitto osallistui hevosalan opetussuunnitelmia ja ammattitutkintoja laativien työryhmien työskentelyyn.

3.6. Urheiluoppilaitosyhteistyö
Ratsastuksen urheiluakatemiatoimintaa jatkettiin Ypäjän Hevosopiston ja Turun Urheiluakatemian kanssa. Uusi
yhteistyö käynnistettiin Tampereen Urheiluakatemian ja Urhean kanssa. Ratsastajainliitto pisteytti 24 (2016: 29)
urheilulukioon hakenutta opiskelijaa keväällä 2017.
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4. Kilpailutoiminta
Kotimaan kilpailutoiminta jatkui aktiivisena. Kokonaisluvut 3–5-tason ja 2-tason kilpailuista ovat lähellä edellisvuoden
tasoa. Suuri lähtijämäärän nousu 1-tason kilpailuissa johtuu siitä, että tason kilpailuiden merkitseminen liiton kilpailujärjestelmään, Kipaan, tuli pakolliseksi 2017. Vuonna 2017 järjestettiin 182 tasojen 3–5 kilpailua, edellisenä vuonna
kansallisia kilpailuja oli 171. Lähtijämäärä 3–5-tason kilpailuissa oli 14.408, missä oli laskua edelliseen vuoteen (2016:
15.380). 2-tasolla järjestettiin 382 kilpailua (2016: 366), lähtöjä oli 28.525 (27.981). 1-tason kilpailuita järjestettiin 905
(2016 tilastoitiin 595) ja lähtijämäärä oli 30.620 (16.589).
Kansallisia kilpailulisenssejä A, B ja C lunastettiin 1.878 (2016: 1.874). Aluelisenssien, D, määrä oli 3.721 (3.265).
E-lisenssejä seuratasolla oli 5.384 (4.219). Hevosten vuosimaksuja lunastettiin 7.487 (7.271). Lisenssin omaavien
toimihenkilöiden määrä oli 1.574 (1.214). Niistä 283 (288) oli valmentajalisenssejä.
Kansainvälinen lisenssi oli 244 (212) kilpailijalla kaikki FEIn alaiset lajit mukaan lukien. Kansainvälisen liiton vuosittain
aktivoitavassa kilpailurekisterissä oli 345 (299) ratsastajaa sekä 456 (431) hevosta. Suomalaisia oli mukana 491 (531)
kansainvälisessä kilpailutapahtumassa, lähtöjä yhteensä 3.316 (3.201). Kansainvälisiä toimihenkilöitä, kuten tuomareita, stewardeja ja ratamestareita, oli 122 (139). Samalla henkilöllä voi olla useampia oikeuksia.
Alue- ja lajikohtainen jakauma on eritelty tarkemmin tilastoliitteessä.
Kilpailutoiminnasta tiedotettiin Hippos-lehdessä, liiton nettisivuilla ja kilpailijatiedotteessa. Kilpailujärjestäjille ja
toimihenkilöille lähetettiin sähköpostitse ajankohtaista tietoa.
Liitto tuki lajikomiteoiden budjettien mukaisesti kotimaista sarjakilpailutoimintaa ja SM-kilpailujen järjestelyjä.
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Liiton organisoimat sarjakilpailut
Kansallinen taso, esteratsastus (3/4- ja 5-taso)
• Evidensia Pikkuponicup: noin 10 osakilpailua ja finaali aloitteleville kansallisen tason pikkuponiratsukoille
• Evidensia Ponicup: noin 10 osakilpailua ja finaali kansallisen tason poniratsukoille 100–110 cm:n tasolla, pienet ja
isot ponit
• Poni / Pikkuponi Grand Prix: 4 osakilpailua ja finaali kansallisen kärkitason poniratsukoille 120 cm:n tasolla, pienet
ja isot ponit
• Evidensia Junioricup: noin 10 osakilpailua ja finaali kansalliselle tasolle nousseille junioriratsukoille 115–120 cm:n
tasolla
• Amatöörisarja: noin 10 osakilpailua kansallisen tason senioriharrasteratsastajille, eli ratsastajille, joilla ei ole
sijoituksia 140-tason tai sitä korkeammista luokista
• Racing 5-v Trophy: noin 10 osakilpailua ja finaali 5-vuotiaille hevosille
• Racing 6-v Trophy: noin 10 osakilpailua ja finaali 6-vuotiaille hevosille
• Racing 7-v Trophy: noin 10 osakilpailua ja finaali 7-vuotiaille hevosille
• Juniori Grand Prix: 5 osakilpailua ja finaali kansallisen tason junioreille 130 cm:n tasolla
• LähiTapiola Future Challenge: 5 osakilpailua ja finaali kansallisen kärkitason junioreille ja nuorille 140 cm:n tasolla
• LähiTapiola Grand Prix: 5 osakilpailua ja finaali kansallisen kärkitason ratsastajille 145–150 cm:n tasolla
• Volkswagen Amarok Leading Rider -kilpailu: LähiTapiola GP ja Future Challenge -sarjoissa menestyneille
ratsukoille järjestettävä kilpailuluokka 150 cm:n tasolla, pääpalkintona henkilöauto
• Yhteistyössä Ratsujalostusliiton kanssa: 5-v Derby sekä Breeders Prize 6-vuotiaille
Suomessa syntyneille FWB-hevosille

KUVA: HANNA HEINONEN

Anna von Wendt ja Denzel, Finnderby 2017.
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Valtakunnallinen aluetaso (1- ja 2-taso)
• Esteratsastuksen Racing-noviisisarjassa järjestettiin joitakin aluetason kilpailuja 4-, 5- ja 6-vuotiaille, kilpailu-uraa
aloittaville hevosille
• Talent cup on yhdistetty kilpailu, jossa suoritetaan 80–100 cm:n esterata ja helppo B -tason kouluratsastusohjelma.
Kilpailu oli avoin poni- ja junioriratsastajille. Sarjaan sisältyivät seura- ja aluekarsinnat sekä valtakunnallinen finaali
Kansallinen taso, kouluratsastus (3/4- ja 5-taso)
• Evidensia Ponicup: avoin poniratsukoille, taso helppo B, noin 5 osakilpailua ja finaali
• Evidensia Junioricup: avoin junioreille ja poniratsukoille, jotka eivät osallistu Ponicupiin, taso helppo A, noin 5
osakilpailua ja finaali
• Paccelli 4-v Cup: avoin 4-vuotiaille hevosille, taso helppo B, noin 5 osakilpailua
• Supreme Horse Care 5-v Champion: avoin 5-vuotiaille hevosille, taso helppo B, noin 5 osakilpailua ja finaali
• Supreme Horse Care 6-v Champion: avoin 6-vuotiaille hevosille, taso helppo A, noin 5 osakilpailua ja finaali
• Supreme Horse Care 7-v Champion: avoin 7 ja 8-vuotiaille hevosille, taso vaativa B, noin 5 osakilpailua ja finaali
• Evidensia Dressage Future cup presented by Unikulma: avoin poniratsukoille, juniorieille ja nuorille ratsastajille,
taso helppo–vaativa, 3 osakilpailua ja finaali
• LähiTapiola Small Tour: taso vaativa A, noin 5 osakilpailua ja finaali
• Winter Cup: 3 osakilpailua hallikaudella poniratsukoille, lapsille, junioreille, nuorille ratsastajille ja senioreille.
Taso kunkin ikäryhmän FEI-ohjelma: esi-, joukkue- ja henkilökohtainen
• Yhteistyössä Ratsujalostusliiton kanssa: 5-v Derby sekä Breeders Prize 6-vuotiaille Suomessa syntyneille FWB-hevosille
Kansallinen taso, kenttäratsastus (3–4 ja 5-taso)
• Avant cup aloitteleville 4–7-vuotiaille hevosille, 4 osakilpailua ja finaali
• Helppo Cup: avoin kaikille, taso helppo, noin 5 osakilpailua.
Kilpailujärjestelmä
Nykyinen kilpailujärjestelmä otettiin käyttöön uudistustyön jälkeen vuoden 2015 alussa. Järjestelmään on tehty
tarkennuksia saatujen kokemusten perusteella. Kilpailujärjestelmää arvioidaan edelleen vuosittain.
Kilpailujärjestelmän tavoitteet:
• Etenee ratsukon urapolun mukaisesti
• Lisää kiinnostusta kilpailujen järjestämiseen
• Lisää ratsastusurheilun kiinnostavuutta suuren yleisön ja median parissa
• Varmistaa hyvät harrastekilpailemisen mahdollisuudet kaikille kohderyhmille
• Pitää lasten ja nuorten kilpailutoiminnan keskiössä
• Varmistaa kilpahevosten urakehityksen ja hyvinvoinnin
Urheilijan urapolku -työ
Ratsastajan urapolku -työkalu on laadittu olympialajien näkökulmasta ja sitä on jaettu maajoukkue- ja aluevalmennusrenkaille. Vammaisratsastukselle ja vikellykselle on työstetty omat urapolut. Urapolku-työkaluja on jalkautettu
valmennus- ja koulutustilaisuuksissa.
Olosuhteisiin panostettiin
Kenttäratsastuskomitea myönsi maastoratojen kehittämiseen tukea. Vuokrattavia maastoesteitä rakennettiin lisää.
Pohjakonsultti Ismo Lätti antoi neuvoja ja käytännön apua Tähtikilpailujen järjestäjille (GP-estesarja ja olympialajien
SM-kilpailut). Liiton vuokrattavaa kilpailukalustoa kunnostettiin ja uudistettiin.
Kilpailusäännöt ja kurinpitoasiat
Kilpailusääntöjen yleinen osa (KS I) ja kurinpitosäännöt uudistettiin kokonaan vastaamaan samaa rakennetta kuin
Kansainvälisen Ratsastajainliiton (FEI) säännöt. Lajisääntömuutokset julkaistiin liiton nettisivuilla. Kurinpitosääntöjen
muutos vaikutti myös liiton toimintasääntöihin siten, että valituslautakunta poistettiin kurinpitojärjestelmästä ja
kurinpitolautakunnan nimeää vuosikokous.
Kurinpitolautakunta käsitteli yhdeksän tapausta. Kurinpitolautakunnan ratkaisut julkaistaan liiton nettisivuilla Urheilun oikeusturvalautakunnan linjaamia periaatteita noudattaen. Valituslautakunta käsitteli kaksi tapausta.
Ratsastajan opas kilpailumaailmaan -kooste päivitettiin vastaamaan sääntömuutoksia.
Kilpailupalvelujärjestelmät
Equipe-tulospalveluohjelma ja Kipa-kilpailupalveluohjelma olivat käytössä koko kilpailukauden. Käyttäjille tarjottiin
neuvontaa. Kipa on integroitu yhteen Suomen Hippoksen Heppa-järjestelmän kanssa. Heppa-järjestelmä kattaa
hevosrekisterit sekä hevosten rokotustiedot. Kipan kehitystyötä jatkettiin.
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Axel Lindberg ja My Laptop, PM 2017.

4.1. Organisaatio
Huippu-urheilun johtoryhmä, HUJO, laatii ja seuraa urheilun pidemmän tähtäimen strategiaa ja koordinoi lajikohtaisia
maajoukkueiden johtoryhmiä. Painopistealueina ovat kilpailumenestyminen (olympia, paralympia, MM, EM, PM ja
muu kansainvälinen kilpailutoiminta), osaamisen kehittäminen ja ammattitaitoinen huippu-urheilun johtaminen. HUJOn toimintakausi on nelivuotinen, uusi kokoonpano aloitti 2017. HUJOn puheenjohtajana toimi Antti Linna, jäseninä
Mikko Luhtala, Mia Stellberg, Jutta Koivula, Ben Simonsén ja Aki Ylänne sekä hallituksen edustajana Satu Väihkönen.
HUJO kokoontui kuusi kertaa.
Kansallisen urheilun johtoryhmän, KUJOn, tehtävänä on käsitellä lajien yhteisiä asioita, kuten strategian seurantaa.
KUJOn puheenjohtajana toimi Osmo Metsälä ja jäseninä lajikomiteiden puheenjohtajat tai komitean nimeät henkilöt.
KUJO kokoontui kahdesti ja piti lisäksi kaksi sähköpostikokousta.
Urheiluväki kokoontuu vuosittain Urheilufoorumiin ja lajiseminaareihin, joissa käsitellään ajankohtaisia asioita.
Seitsemättä kertaa toteutettu tilaisuus järjestettiin 25.11. Helsingissä, Scandic Parkissa. Pääteemoina olivat urheilijan
urapolku ja hevosen hyvinvointi. Omasta menestystarinastaan kertoi taitoluistelija Laura Lepistö ja kilpahevosen hyvinvointia käsitteli maajoukkueen eläinlääkäri Eamon McLaughlin. Iltapäivän seminaareissa oli esillä aiheet: hevosen
hyvinvointi eri lajeissa ja tasoilla, valmentajalla on väliä, ratsastajan istunnan toiminnallisuus, SRL:n tallijärjestelmän
uudistus, nuorten hevosten kilpailuttaminen, kilpailutoiminnan ajankohtaiset asiat, tähtikilpailujärjestäjät koolla,
kenttäratsastuksen taitoarvostelun perusteet, Hevosopiston valmennuskeskus, urheiluakatemia, Talent-toiminta ja
Reilu Peli. Tilaisuuteen osallistui 320 (2016: 328) henkilöä.
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Lajien koordinointikokouksissa käsiteltiin lajien välisiä yhteisiä asioita, kuten urheilun strategiaa ja pitkän linjan
suunnitelmia, kilpailujärjestelmän kehittämistä, ratsastusurheilun kehittämissuunnitelmia, urheilun määrärahoja sekä
lajien vuosisuunnitelmia. Koordinointikokoukset järjestettiin Helsingissä keväällä erikseen olympialajeille ja muille
lajeille. Kokouksiin osallistuivat pääsääntöisesti lajikomiteoiden puheenjohtajat, liiton urheilujohtaja sekä KUJOn
edustajat.
Liiton toimistolla kilpailuasioista vastasivat urheilujohtaja, IT-päällikkö, kilpailuassistentti, aluekoordinaattori ja osaaikainen lajikoordinaattori.

4.2. Lajikomiteatoiminta
Lajikomiteat vastasivat kotimaisen kilpailutoiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista mm. tukemalla kilpailujen
järjestämistä budjettiensa mukaisesti. Lajikohtaisista asioista tiedotettiin liiton nettisivuilla lajien omilla uutispalstoilla,
joilla julkaistiin myös lajikomiteoiden kokousmuistiot. Lajiseminaarit järjestettiin 25.11. Urheilufoorumin yhteydessä.
Lajien arvokilpailuedustukset ja -tulokset mainitaan kohdassa 4.3. ja 4.4.
Esteratsastus: Komitean puheenjohtajana toimi Markus Backlund helmikuuhun asti ja sen jälkeen Harri Nordström,
jäseninä Teppo Hakala, Pia Myrskog, Tomas Kiviranta, Aisa Aarnio-Wihuri, Anu Tuomi ja Heikki Kela, hallituksen edustajana Tomas Stenius ja Sport Officen edustajana Aki Ylänne sekä valmennusasioiden osalta asiantuntijana Marina
Ehrnrooth. Nordström toimi lajin edustajana KUJOssa. Komitea kokoontui yhdeksän kertaa.
Vuoden aikana työstettiin muutoksia lajisääntöihin, sarjakilpailusääntöihin, tähti- ja sarjakilpailuohjeisiin sekä
rakennettiin kilpailukalenteria vuosille 2018 ja 2019 –20 sekä työstettiin kilpailuiden myöntämisen kriteeristöä.
Kilpailukalenterin laatimisessa tavoiteltiin ratsastajan urakehityksen tukemista. Komitea vahvisti tähtikilpailuiden
avaintoimihenkilöt. Komitean jäsenet osallistuivat KUJOn ja sääntövaliokunnan työskentelyyn. Lajikomitea teki tiivistä
yhteistyötä maajoukkuejohdon kanssa. Komitea esitteli toimintaansa ja kehityssuunnitelmia lajiseminaarissa.
Kouluratsastus: Komitean puheenjohtajana toimi Paula Nysten, jäseninä Anna von Wendt, Marko Björs, Lilli Luoma,
Osmo Metsälä, Mari Oila ja hallituksen edustajana Marjukka Manninen. Komitea kokoontui neljä kertaa ja käsitteli
sen lisäksi kiireellisiä asioita sähköpostikokouksissa.
Toista kertaa järjestetty kansainvälinen kilpailu keväällä Ypäjällä onnistui hyvin ja palveli sille asetettuja tavoitteita.
Kansallinen Winter Cup käynnistyi uutena sarjana palvelemaan ikäluokkaratsastajien karsiutumista arvo- ja
kansainvälisiin kilpailuihin. Dressage Future cup toteutui aikaisempien vuosien tapaan, joskin viimeisen osakilpailun
lähtijämäärä pieneni ja finaalia ei saatu palautettua Helsinki International Horse Show’n ohjelmaan. Nuorten hevosten, junioreiden ja poniratsukoiden sarjoja jatkettiin, kokemukset kaudelta otetaan huomioon vuosittain laadittavissa
sarjakilpailusäännöissä. Lapsiratsastajien kilpailutoiminnan aktivoimista jatkettiin, mutta osallistujamäärät olivat
edelleen pieniä. Mentor-järjestelmää laajennettiin. Se on 2017 alkaen pakollinen kaikille II-tason ja sitä alemman
tason tuomareille.
Kenttäratsastus: Komitean puheenjohtajana toimi Tuija Rosenqvist, jäseninä Elmo Jankari, Minna Leppälä, Kalle Nykänen, Aki Karhapää, Susanne Orelma-Törmänen, Virve Kaartoluoma ja hallituksen edustajana Pirkko Herd. Komitean
ulkopuolisena lajikoordinaattorina toimi Jutta Koivula ja FEIn Safety Officer’ina Seija Hacklin. Komitea kokoontui viisi
kertaa.
Komitea lanseerasi 60 cm:n kilpailuluokan, jonka ansiosta saatiin noin 250 uutta harrastajaa lajin kilpailutoimintaan
mukaan. Nuorten hevosten kilpailusarja toteutettiin ensimmäistä kertaa sarjakilpailuna ja se sai erittäin hyvän vastaanoton. Kilpailujärjestäjien tuki myönnettiin Ypäjän Hevosopistolle, joka järjestää vuonna 2018 kenttäratsastuksen
kansainvälisen PM-kilpailun. Toimihenkilöiden lisenssikoulutus järjestettiin Ypäjällä, kouluttajana toimi Ypäjän PMmaastoradan suunnittelija Lars Christensson.
Lännenratsastus, reining: Komitean puheenjohtajana toimi Seppo Perkiö, jäseninä Mia Weckman, Pete Perkiö, Anne
Pussinen, Siri Haanpää, Kalevi Karenko ja hallituksen edustajana Satu Väihkönen. Pussinen toimi lajin edustajana
sääntövaliokunnassa, Weckman KUJOssa ja Seppo Perkiö HUJOn yhteyshenkilönä. Komitea kokoontui kahdeksan
kertaa.
Reiningin valmennusjärjestelmä uudistettiin, erityisesti panostettiin nuorten valmennukseen ja kilpailutoiminnan
aktivointiin. Ulkomaisten valmentajien leirejä pidettiin neljä. Komitea järjesti Youth Training Camp valmennusleirin
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Teija Pietilä ja Remidoc, Finnderby 2017.
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nuorille, SM-kilpailut sekä kaksipäiväisen kansainvälisen CRI-kilpailun Ypäjällä. EM-kilpailuihin osallistuivat Pete Perkiö
ja Teija Pietilä. Komitea jatkoi ponnisteluja PM-kilpailun saamiseksi myös reiningiin. Stewardeille järjestettiin lisenssikoulutusta. Reining osallistui Hevoset Kaivarissa -tapahtumaan lajinäytöksellä ja esittelypisteellä. Reiningkilpailuita
järjestettiin 10, joissa oli 85 reiningluokkaa ja 251 lähtijää.
Lännenratsastus, all-around: Komitean puheenjohtajana toimi Jenni Oinonen, jäseninä Mataleena Parikka, Paula
Suomalainen, Paula Käräjä, Seija Lappalainen, Mari Valkonen, Sanni Vuorinen ja hallituksen edustajana Satu Väihkönen. Komitea kokoontui kaksi kertaa ja piti sen lisäksi sähköpostikokouksia.
Lännenratsastuksessa järjestettiin seitsemän 3–4-tason kilpailua, joissa oli yhteensä 275 lähtöä all-around luokissa.
Trailin SM-kilpailut järjestettiin Hyvinkäällä ja niihin osallistui 18 ratsukkoa, lajimestaruuksiin yhteensä 23 ratsukkoa.
Valtakunnallisiin aluemestaruuskilpailuihin osallistui 10 ratsukkoa. Useita suomalaisratsukoita kilpaili ulkomailla eri
rotujärjestöjen kilpailuissa. Komitea järjesti II-tason valmentajakoulutuksen lajiosan.  Lajia on esitelty yleisötapahtumissa.
Matkaratsastus: Komitean puheenjohtajana toimi Liisa Siitonen, jäseninä Kirsi Helanen, Sini Kallela, Maria-Katariina
Leinonen, Olli-Pekka Salopää, Sissi Kähkönen, Kai Torp sekä hallituksen edustajana Osmo Metsälä. Komitea kokoontui
kymmenen kertaa. Komitea teki tiivistä yhteistyötä KUJOn, HUJOn ja sääntövaliokunnan kanssa.
Kilpailuja järjestettiin 1–3 tasolla 12, joissa lähtöjä oli 198 (2016: 152). Järjestäjien käyttöön kartoitettiin kilpailunumeroliivejä ja ajanottojärjestelmää. Kilpailujen toimihenkilöille järjestettiin tapaaminen ja lisenssikoulutus sekä
uusien tuomareiden koulutus. Pohjoismaiden ja Baltian mestaruuskilpailuihin osallistui kahdeksan ratsukkoa, mutta
toimihenkilövaihto ei tällä kertaa toteutunut. Komitea julkaisi yhdeksän tiedotetta ja ylläpiti Facebook-sivuja sekä
kontaktoi suoraan seura-aktiiveja.
Valjakkoajo: Komitean puheenjohtajana toimi Kati Honkanen, jäseninä Hannu Kalalahti, Heikki Heiskanen, Leena
Vähä-Erkkilä, Lauri Lehtiö, Ben Simonsén, Tuire Suvanto sekä komitean ulkopuolisina Heidi Koski (sihteeri), Leena Jokinen (tiedottaja), Otto Vainio (sääntövaliokunta) ja hallituksen edustajana Satu Väihkönen. Lajin edustajina toimivat
KUJOssa Kati Honkanen, HUJOssa Ben Simonsén, lajin koordinointikokouksessa Leena Jokinen ja sääntövaliokunnassa
Kati Honkanen. Komitea kokoontui kuusi kertaa.
Kilpailuja järjestettiin 3–5-tasolla 6, joiden yhteydessä oli myös 2-tason luokkia. Lähtöjä oli yhteensä 207. Lisäksi
järjestettiin 2-tason kilpailuja 3, lähtöjä 90 ja 1-tason kilpailuja 2. Husaariratsastajat ry järjesti kansainväliset
Pohjoismaiden ja Baltian mestaruuskilpailut Savijärvellä 20.–23.7. Suomen mestaruuskilpailut ajettiin Salossa 4.–6.8.
Poniyksiköiden MM-kilpailuihin osallistui kaksi valjakkoa ja hevosparivaljakoiden MM-kilpailuun yksi. Maajoukkuevalmennusleirejä pidettiin seitsemän, lisäksi järjestettiin kilpailuvalmennuksia. Aluevalmennuksia oli seitsemän.
Junioreiden ja lapsien kilpailutoiminta on aktivoitunut komitean hankkeiden avulla. Koulutustapahtumia toteutui viisi.
Muita tapahtumia olivat valjakkoristeily, useat valjakkonäytökset sekä lajiseminaari ja yleiskokous.
Vikellys: Komitean puheenjohtajan toimi Viivi Aaltovesi, jäseninä Anni Järvelä, Karolina Wickholm, Petra Skog, Sanna
Tamminen, Aime Nederström-Alanko, Laura Spadinger sekä hallituksen edustajana Pirkko Herd. Komitea kokoontui
neljä kertaa.
Vikellyksen kauden suurponnistus oli PM- ja CVI-kilpailut, jotka komitea järjesti Ratsastuskeskus Ainossa. Komitea
järjesti myös SM-kilpailut Ypäjällä. Niiden lisäksi kilpailtiin neljät 2–3-tason kilpailut. SM-kilpailujen yhteydessä järjestettiin FEIn tuella ESEE-koulutus valmentajille ja tuomareille. Vikellyksen harrastuspaikat kartoitettiin kautta maan
ja päivitettiin verkkoon. Vikellyksen Talent-toiminta käynnistettiin ja maajoukkueen eri tasoille järjestettiin leirejä ja
valmennuksia. Lisäksi järjestettiin juoksuttajakoulutus.
Islanninhevoset, askellajiratsastus: Askellajiratsastuksella ei ole omaa lajikomiteaa, vaan liitto tekee yhteistyötä Suomen
Islanninhevosyhdistyksen (SIHY) kanssa. Liitto tuki askellajiratsastuksen valmennus- ja arvokilpailutoimintaa. FEIFin, lajin
kansainvälisen kattojärjestön, seminaari pidettiin Helsingissä 3.–5.5. Suomesta siihen osallistuivat Silvia Ufer, Annastiina
Jäppinen, Jenni Kurki, Linda Åberg, Pipsa Wagner ja Marjut Alho. FEIF Youth Campille osallistuivat Anna Ahto, Natalie
Slögs ja Marika Moring. Anna Andersén toimi tuomarina lajin MM-kilpailuissa. Lajissa järjestettiin kaksikymmentä 1-tason
kilpailua, neljätoista 2-tason kilpailua, yksi 3-tason kilpailu ja kolme 4-tason kilpailua. Hevoset Kaivarissa -tapahtumassa
toteutettiin P3-kilpailu, jossa oli mukana kahdeksan passiratsukkoa. Tuomareille järjestettiin kaksi seminaaria. Aluevalmennus toteutettiin yhteistyössä SRL:n kanssa. MM-kilpailutulokset kohdassa 4.4. kilpailumenestys.
Vammaisratsastus: Vammaisratsastuskomitean toimintakertomus löytyy kohdasta 5.4.
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KUVA: HEIDI LAMMI

Ben Simonsén ja SG Hard Rock, valjakkoajon PM 2018.

4.3. Huippu-urheilutoiminta
Osallistuminen kauden päätavoitteisiin, eri lajien EM- ja MM-kilpailuihin, sujui suunnitellusti. Merkittävimmät
saavutukset olivat pararatsastajien EM-sijoitukset ja kenttäratsastuksen juniorijoukkueen 5. sija EM-kilpailuissa.
Kaikkiaan osallistuttiin joukkueella tai henkilökohtaisesti 9 eri lajin ja 25 ikäryhmän arvokilpailuun MM- ja EM-tasolla.
Pohjoismaiden ja Baltian mestaruuskilpailuissa saavutettiin joukkue- ja henkilökohtaisissa kilpailuissa 26 (2016: 18)
mitalia, kaikkiaan 6 kultaa (5), 9 hopeaa (6) ja 11 pronssia (7). Valjakkoajo vastasi suurimmasta mitalisaaliista.
Maajoukkueiden johtoryhmät vastasivat käytännön operatiivisen vastuusta, valmennuksen toteutuksesta sekä
kansainvälisestä kilpailutoiminnasta. Kansainvälisille kilpailijoille lähetettiin säännöllisesti sähköpostitse tietoa ajankohtaisista asioista.
Huippu-urheilu toimii erillisellä kansainvälisellä valmennus- ja kilpailubudjetilla sekä Suomen olympiakomitean ja
paralympiakomitean myöntämillä tuilla. Lajikomiteoiden määrärahat on ohjattu kotimaan kilpailu-, valmennus- ja
koulutustoimintaan.
Pääsihteeri toimi Suomen Urheilijoiden Tukisäätiön hallituksen puheenjohtajana toukokuuhun saakka, jolloin hänen
toimintakautensa päättyi. Rahastojen toimintaa valvoo verohallitus.
Maajoukkueiden johtoryhmät 2017
Esteratsastus: Hervé Godignon, Sanna Backlund (U25, nuoret ja juniorit), Marina Ehrnrooth (lapset, ponit), Aki Ylänne
Kouluratsastus: Emile Faurie, Janne Bergh, Marko Björs (U25, nuoret ja juniorit), Kikko Kalliokoski (lapset, ponit), Aki Ylänne
Kenttäratsastus: Anna Hassö, Pirkko Herd, Aki Ylänne
Valjakkoajo: Henrik Høper, Tomas Eriksson, Kati Honkanen, Aki Ylänne
Matkaratsastus: Nina Mickelsson, Aki Ylänne
Vammaisratsastus: Janne Bergh, Aki Ylänne
Vikellys: Petra Skog, Aime Nederström-Alanko, Aki Ylänne
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Lännenratsastus: Seppo Perkiö, Aki Ylänne
Islanninhevosten askellajiratsastus: SIHYn urheilujaosto, Aki Ylänne

4.4. Kilpailumenestys
Arvokilpailutulokset 2017
MM-kilpailut
Valjakkoajo, poniyksiköt, Leena Kalalahti – Kalif
Valjakkoajo, poniyksiköt, Leena Vähä-Erkkilä – SW Summer’s Dream Prince   
Valjakkoajo, hevosyksiköt, Tove-Maria Holmasto – Pluto Hires / Siglavy Cicero   
Matkaratsastus, seniorit, Alina Huovinen-Garcia – Jussuf II
Askellaji, F1, Katie Brumpton – Drós fra Kuuma
Askellaji, 5-käynti, Desiree Alameri – Theyr fra Guldbäk
Askellaji, T2 tölt, Arnella Nyman – Thór från Järsta                                            
Askellaji, T2 tölt, Veera Sirén – Jarl fra Mió-Fossum                                           
Askellaji, T2 tölt, Desirée Alameri – Theyr fra Guldbäk                                      
Askellaji, V1, Arnella Nyman – Thór från Järsta                                                    
Askellaji, PP1 Katie Brumton – Drós fra Kuuma                                                    
Askellaji, PP1 Desirée Alameri – Theyr fra Guldbäk                                            
Askellaji, P1 Oona Ylipuranen – Yngvi från Åleby                                                
Askellaji, P1 Desirée Alameri – Theyr fra Guldbäk                                              
Askellaji, P1 Annika Kyrklund – Jara fra Horni                                                      
Askellaji, P2 Oona Ylipuranen – Yngvi från Åleby                                                
Askellaji, P2 Annika Kyrklund – Jara fra Horni                                                      
Askellaji, P2 Desirée Alameri – Theyer fra Guldbäk                                           
Askellaji, F1, Desirée Alameri – Theyer fra Guldbäk                                          
7-v hevoset, kouluratsastus, karsinta, Yvonne Österholm – Lucy                    
7-v hevoset, kouluratsastus, karsinta, Yvonne Österhom – Fiera G                
6-v hevoset, kouluratsastus, karsinta, Yvonne Österholm – Dorina                
6-v hevoset, esteratsastus, karsinta, Antonia Hartwall – Glenn                      
6-v hevoset, esteratsastus, karsinta, Jani Laurikainen – Cornell                      
6-v hevoset, esteratsastus, karsinta, Tomi Jalkanen – Still-Hof Macabeu       
6-v hevoset, esteratsastus, karsinta, Susanna Rautanen – Damgaards Heartland
5-v hevoset, esteratsastus, karsinta, Elena Hietanen – Candy Man                  
5-v hevoset, esteratsastus, karsinta, Susanna Rautanen – Le Petit Amour   
5-v hevoset, esteratsastus, karsinta, Emilia Vättö – Catoo van de Helle Z      
5-v hevoset, esteratsastus, karsinta, Ville Peltokoski – Samorado                   
5-v hevoset, esteratsastus, karsinta, Petra Rintala – Mandolien                      

SIJA
32
23
43.
keskeytys
13
4
6
7
13
18
17
8
7
8
18
9
20
13
7
30, 22
35, 21
13, 5
150, 190
151, 69
151, 223
159, 201
117, 143
117, 88
210, 209
222, kesk.
206, 180

EM-kilpailut
Esteratsastus, seniorit, Juulia Jyläs – Finishing Touch Wareslage                             
Esteratsastus, seniorit, Satu Liukkonen – Gurra Hop                                                  
Esteratsastus, juniorit, Tiiu Tiihonen – Spartan IM                                                     
Esteratsastus, juniorit, Johanna Ferrante – Jericho van de Zeshoek                        
Esteratsastus, lapset, Jenny Aarnio-Wihuri – Holde Maid                                         
Esteratsastus, lapset, Aura Vasama – Zidane                                                              
Kenttäratsastus, seniorit, Pauliina Swindells – Ferro S                                              
Kenttäratsastus, juniorit, joukkue                                                                                 
Kenttäratsastus, juniorit, Johanna Pohjonen – Conner K                                         
Kenttäratsastus, juniorit, Veera Manninen – Colibri                                                  
Kenttäratsastus, juniorit, Suvi Järvi – Orlanda II                                                          

SIJA
40
78
65
113
19
48
35
5.
16
31
43
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Kenttäratsastus, juniorit, Neea Karvinen – Curraheen Duke                                    
Kenttäratsastus, nuoret, Eirin Losvik – Daffodil’s Flamenco                                     
Kenttäratsastus, nuoret, Aino Lavonen – Escorilablue
Kouluratsastus, seniorit, joukkue
Kouluratsastus, seniorit, Elisabeth Ehrnrooth – Wizard                                            
Kouluratsastus, seniorit, Terhi Stegars – Thai Pee                                                      
Kouluratsastus, seniorit, Niina Nilosaari – Kom Ragdoll                                            
Kouluratsastus, seniorit, Mikaela Lindh – Bellissimo
Kouluratsastus, nuoret, joukkue
Kouluratsastus, nuoret, Janni Martikainen – Cornando v/d Cazandhoeve            
Kouluratsastus, nuoret, Ella Paloheimo – Wole Wolkenstein                                 
Kouluratsastus, nuoret, Anna Tallberg – Fernet                                                         
Kouluratsastus, nuoret, Susanna Therman – Dragonheart                                       
Kouluratsastus, juniorit, joukkue
Kouluratsastus, juniorit, Ida-Lotte Peltoniemi – Poirot                                              
Kouluratsastus, juniorit, Daniela Therman – Sara Enshöj                                          
Kouluratsastus, juniorit, Lotta Sundberg – Amadeus                                                 
Kouluratsastus, juniorit, Mea Packalen – Bellevue                                                     
Kouluratsastus, ponit, Amundha Huttunen – Pin Rock’s Hannibal                          
Vammaisratsastus, joukkue
Vammaisratsastus, Katja Karjalainen – Dr Doolittle                                                    
Vammaisratsastus, Jaana Kivimäki – Bellilene                                                              
Vammaisratsastus, Kaisla Osara – Kom Furiko                                                             
Vammaisratsastus, Johanna Lindblad – Kain Aapeli                                                    
Reining, seniorit, Pete Perkiö – Guns Apocalypse Shok                                                
Reining, seniorit, Teija Pietilä – Remidoc                                                                       
Vikellys, joukkue, Jessica Laxen, Maija Tissarinen, Sofia Wrede af Elimä,
Roosa Männistö, Roosa Halla, Vilma Männistö - Vigaro
Vikellys, juniorit, Lotta Merinen – Lord                                                                          

44
31
hylätty
13
37
55
53
ei startannut
7
23
24
34
51
13
44
45
64
70
30
9
7 ja 5
4 ja 4
8 ja 8
11
24
43
13
32

Elisabet Ehrnrooth ja Wizard II, EM2017.
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Nations Cup -kilpailut:
Esteratsastus: Drammen
Uggerhalne
Kouluratsastus: Uggerhalne

SIJA
12.
10.
9.

Pohjoismaiden ja Baltian mestaruuskilpailut
KULTAMITALI
• Kenttäratsastus, nuoret ja juniorit, Axel Lindberg – My Laptop
• Kenttäratsastus, nuoret ja juniorit, joukkue
• Valjakkoajo, hevosparit, Tove-Maria Holmasto – Pluto Hires ja Siglavy Cicero
• Valjakkoajo, hevosyksiköt, Jouni Heikinheimo – El Carillo
• Valjakkoajo, poniyksiköt, juniorit, Laura Haapakoski – Kokonas
• Vikellys, lapset, tytöt, Moona Back – Atterupgaards Marlene II
HOPEAMITALI
• Kouluratsastus, nuoret, Anna Tallberg – Fernet
• Valjakkoajo, poniyksiköt, Leena Vähä-Erkkilä – S.W. Summer’s Dream Prince
• Valjakkoajo, hevoset, joukkue
• Valjakkoajo, poniyksiköt, nuoret ajajat, Annika Tamminen – Ai.Ka Cheelia
• Valjakkoajo, poniyksiköt, juniorit, Eveliina Koivula – Urafas
• Valjakkoajo, poniyksiköt, lapset, Wilma Karhusaari – Beniamin
• Valjakkoajo, nuoret, joukkue
• Vikellys, naiset, Emma Pakkanen – Lucca Ask
• Vikellys, juniorit, joukkue, AG team Junior – Laki
PRONSSIMITALI
• Kouluratsastus, seniorit, joukkue
• Kouluratsastus, juniorit, joukkue
• Kouluratsastus, pikkuponit, joukkue
• Valjakkoajo, ponit, joukkue
• Valjakkoajo, poniyksiköt, juniorit, Tuuli Liski – Arvalon Golden Scarlett
• Vammaisratsastus, ryhmä III, Johanna Lindbald – Kain Aapeli
• Vammaisratsastus, ryhmä IV, Kaisla Osara – Kom Furiko
• Vammaisratsastus, joukkue
• Vikellys, lapset, tytöt, Elli Postareff – Cest Moi
• Vikellys, miehet, Oliver Spadinger – Zandigo S
• Vikellys, juniorit, joukkue, AG Team Calitos – Calito
Kansainvälisissä kilpailuissa saavutettiin luokkavoittoja ja useita sijoituksia. Tulokset on tilastoitu Kipaan.
Kansainvälisen Ratsastajainliiton tilaston mukaan 307 (2016: 248) suomalaisratsastajaa osallistui 1.745 (2016: 1.917)
kansainväliseen kilpailuluokkaan eri tasoilla ja lajeissa tehden yhteensä 3.316 (2016: 3.201) starttia.
Kansainvälinen sijoitus FEIn maailmanlistalla (kunkin lajin paras sijoitus, tilanne 31.12.2017)
Kansainvälisen Ratsastajainliiton FEIn rankinglistalla parhaat suomalaisratsastajat olivat: Juulia Jyläs – esteratsastus
376., Mikaela Lindh – kouluratsastus 147, Jaana Kivimäki – vammaisratsastus 30., Sanna Siltakorpi – kenttäratsastus
119., Ben Simonsen – valjakkoajo, hevosyksiköt 31., Leena Vähä-Erkkilä – valjakkoajo, poniyksiköt 12. Tove-Maria
Holmasti – valjakkoajo, hevosparit 57., Anne Perälä – matkaratsastus 553., Pete Perkiö – lännenratsastus, reining 25.,
Oliver Spadinger – vikellys 36.
Askellajiratsastuksen parhaimmat suomalaisratsukot
Seniorit: T1: Katie Sundin Brumpton 25. F1: Katie Sundin Brumpton 59. PP1: Katie Sundin Brumpton 112. 5.kk: Katie
Sundin Brumpton 24. 4-kk: Katie Sundin Brumpton 42. V1: Arnella Nyman – Thor från Järsta 36. T2: Arnella Nyman –
Thor från Järsta 17. P1: Annika Kyrklund - Jara fra Horni I 58.
Nuoret: T1: Desiree Alameri – Theyr fra Gulbaek 279. V1: Desiree Alameri – Theyr fra Gulbaek 327. F1: Desirée
Alameri - Theyr fra Gulbaek 125. T2: Veera Sirén – Jarl fra Mid-Fossum 79. P1: Oona Ylipuranen – Yngvi från Åleby 50.
P2: Oona Ylipuranen – Yngvi från Åleby 88.
Juniorit: V1: Anniina Kanerva – Lordi frá Hvolsvelli 269. T2: Inka Koskinen – Þumall frá Stóra-Hofi 240.
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KUVA: HANNA HEINONEN

Helmi Heikkinen FIN - Lucca Ask,
Vikellyksen CVI NBCH 2017.

4.5. Kansainväliset kilpailut Suomessa
Helsinki 17.–19.3. Esteratsastus CSI1*
Järvenpää 23.–26.3. Esteratsastus CSI2* / CSIYH 1*
Ypäjä 24.–26.3. Kouluratsastus CDI3*, CDICh-A, CDIJ, CDIP, CDIY  
Ypäjä 10.6. Reining CRI1*, CRI2*, CRI3*, CRIJ2*, CRIJ3*, CRIY2*, CRIY3*  
Ypäjä 11.6. Reining CRI1*, CRI2*, CRI3*, CRIJ2*, CRIJ3*, CRIY2*, CRIY3*
Sipoo 20.–23.7. Valjakkoajo, Pohjoismaiden ja Baltian mestaruuskilpailu CAI2*-H1, CAI2*-H2, CAI2*-P1, CAI2*-P2,
CAI2*-P4, CAICh2*-P1, CAIJ2*-H1, CAIJ2*-H2, CAIJ2*-P1, CAIJ2*-P2, CAIY2*-H1, CAIY2*-H2, CAIY2*-P1, CAIY2*-P2  
Järvenpää 22.–24.9. Vikellys, Pohjoismaiden ja Baltian mestaruuskilpailu CVI1*, CVI2*, CVI3*, CVICh1*, CVICh2*, CVIJ1*, CVIJ2*
Järvenpää 12.–15.10. Esteratsastus CSI2*
Helsinki 19.–22.10. Esteratsastus, maailmancupin osakilpailu CSI5*-W, kouluratsastus CDI3*

4.6. Antidoping
Suomessa testattiin vuoden aikana kansallisissa kilpailuissa 24 hevosta. Kansainvälisten kilpailuiden näytteenotosta
Suomessa ja ulkomailla vastaa Kansainvälinen Ratsastajainliitto FEI. Suomen yhteyseläinlääkärinä FEIhin toimi Liisa
Harmo.
Liiton antidopingohjelma päivitetään vuoden 2018 aikana vastaamaan 1.1.2018 voimaan astuneita kilpailu- ja
kurinpitosääntöjä. Uudistuksessa on tarpeen huomioida uudistuva eläinsuojelulaki sekä antidopingtoiminnan
laajeneminen. Antidoping-, valistus- ja testaustoimintaa toteutettiin eettisen kehitystyön osana yhteistyössä
Suomen Antidopingtoimikunnan ja Eläinkilpailuiden antidopingtoimikunnan kanssa. Antidopingkoulutus
sisällytettiin maajoukkuevalmennuksiin sekä valmentaja- ja lisenssikoulutuksiin. Sopimusta testinäytteiden tutkimisesta jatkettiin ranskalaisen, FEIn käyttämän dopingtutkimuslaboratorion kanssa. Tällä haluttiin varmistaa,
että tutkimustaso on yhtenevä FEIn kanssa.
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KORPIKYLÄN KARTANON RATSASTUSKESKUS,

5. Seura- ja tallipalvelut
Ratsastajainliiton seura- ja tallipalveluilla tuetaan alueita, seuroja ja talleja laatimalla toimintamalleja, tuottamalla
materiaaleja sekä kannustamalla toiminnan kehittämiseen. Liiton toimiston tehtävänä on valtakunnallisten järjestelmien laatiminen ja niiden kehittäminen.
Seura- ja tallipalveluiden painopisteitä ovat seura-, alue- ja tallitoiminnan kehittämisen ohella ratsastajien liikunnallisuuden lisääminen ja oheisliikunnan tukeminen, hevostaitojen ja hevosten hyvinvoinnin edistäminen sekä yhteistyö
liikunnan aluejärjestöjen kanssa.
Toimintaa ohjaa seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä, joka vastaa seuratoiminnan ja tallijärjestelmän kehittämisestä
sekä toimintojen seurannasta. Johtoryhmä laatii toiminnan vuosittaiset tavoitteet ja toimintasuunnitelman. Johtoryhmän toimikausi on kolme vuotta. Ryhmän kokoonpano muodostuu liiton toimiston henkilökuntaa lukuun ottamatta
vapaaehtoisista luottamushenkilöistä.
Alueilla harraste- ja seuratoimintaa toteuttaa erillinen työryhmä. Seura- ja tallipalveluiden alueryhmän (SETAP) muodostavat alueiden nimeämät luottamushenkilöt, joiden toimenkuvana on vastata alueellaan seura-, talli-, nuoriso-,
kuntoliikunta- ja/tai muusta harrastetoiminnasta. Ryhmään kuuluvat lisäksi liiton toimiston vastuuhenkilöt. Ryhmän
kokouksissa vierailevat myös eri alojen asiantuntijat ja kouluttajat.
Ratsastajainliitto tukee alueellista seuratoimintaa harraste- ja seuratuilla. Sitä myönnetään 3.000 euroa/alue mm.
nuoriso- ja seurakoulutuksiin, seurakohtaamisiin, seuratoimijoiden koulutuksiin, seurakehittämiskäynteihin sekä
hevostaitokurssien ja -kilpailujen järjestämiseen. Seura- ja tallipalveluiden alue-edustaja vastaa tukien käytöstä
alueellaan.
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5.1. Jäsen- ja seurapalvelut
Ratsastajainliiton tärkeänä tehtävänä on luoda mahdollisuuksia seurojen kehittymiselle. Liitto järjestää ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen lisäksi seuratoimijoiden koulutuksia. Liitto kannustaa seuroja monipuoliseen yhteistyöhön muiden
ratsastus- ja urheiluseurojen sekä jäsentallien kanssa. Liitto tekee työtä myös lajin olosuhteiden parantamiseksi.
Ratsastajainliiton seurapalvelutiimi keskittyy jäsen- ja seurapalveluiden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Painopisteinä ovat ratsastuksen vetovoimaisuus, seurajäsenyyden houkuttelevuus ja vapaaehtoisena toimimisen tukeminen.
Vuoden 2017 alussa lanseerattiin uusi vakuutuskorttimuoto Green Card Plus, joka on suunnattu ratsastuksen aloittelijoille, hevosmatkoilla kävijöille ja/tai satunnaisille ratsastajille.
Ratsastusseurat voivat esitellä ja markkinoida toimintaansa Ratsastajainliiton nettisivujen seurahakurissa. Jäsenyydestä kiinnostuneet voivat löytää seurahakurin avulla itselleen sopivan ratsastusseuran haluamaltaan paikkakunnalta.
Ratsastuksen aloittamisen tueksi laadittua Ratsastamaan-mobiiliapplikaatiota kehitettiin edelleen.
Seuroille ja talleille lähetettiin jäsenetuesitteitä. Niiden avulla seurat ja tallit voivat panostaa omaan jäsenhankintakampanjaan ja markkinoida seuran tai tallin toimintaa mahdollisille uusille jäsenille ja asiakkaille. Seurat ja tallit voivat lisäksi tilata liitosta käyttöönsä messu- ja tapahtumaesitteitä, oppaita ja muuta koulutus- ja tiedotusmateriaalia,
jonka avulla ne voivat kertoa yleisesti ratsastusharrastuksen monista mahdollisuuksista. Ratsastusseurojen jäsenyyttä
markkinoitiin esitteillä ja seurakorteilla. Jäsenkampanjaa toteutettiin syyskauden jäsenhinta-alennuksen (-50 %)
yhteydessä.
Messuyhteistyötä, liiton yhteistyökumppaneita ja ständitoimintaa hyödynnettiin jäsenhankinnassa. Jäseneduista
tiedotettiin säännöllisesti mm. Hippos-lehdessä. Liitto onnistui kasvattamaan kaupallisten jäsenetujen määrää.
Seurapalvelutiimi vastasi sähköisten jäsen- ja seuratiedotteiden lähettämisestä. Liiton sosiaalisen median kanavia
(Facebook, Instagram ja Twitter) hyödynnettiin jäsenyyden sekä seura- ja tallitoiminnan markkinoinnissa.

ja tietoa
GREEN CARD PLUS turvaa
uudelle harrastajalle
Onneksi olkoon – olet valinnut itsellesi hienon
harrastuksen. Tervetuloa mukaan lajin toimintaan!
Ratsastus on luonnonläheinen, tasa-arvoinen ja
monipuolinen liikuntamuoto, joka tarjoaa runsaasti
mahdollisuuksia. Hevosten kanssa toimiminen virkistää ja
rentouttaa. Talliyhteisössä tapaat eri-ikäisiä ja erilaisista
taustoista tulevia ihmisiä, joilla kaikilla on yhteinen
kiinnostuksenkohde, hevonen.
Ratsastusharrastuksen alussa on hyvä tutustua
lajin saloihin. Green Card Plus on sinulle siihen oiva
vaihtoehto. Green Card Plus -kortin kautta saat seitsemän
kertaa vuodessa ilmestyvän Hippos-lehden, joka sisältää
mielenkiintoisia artikkeleita hevosista, ratsastuksesta,
alan ilmiöistä sekä kilpailu- ja valmennustoiminnasta.

Green Card Plus -kortin avulla varmistat myös, että sinulla
on harrastuksesi kattava vakuutusturva. Green Card Plus
-vakuutuskorttiin kuuluu ratsastuksen urheiluvakuutus,
joka on voimassa aina hevosia hoitaessa ja ratsastusta
harrastaessa sekä välittömillä matkoilla tallille ja tallilta
pois. Tilaamalla Green Card Plus -kortin rekisteröidyt
myös ratsastuksen harrastajaksi ja olet mukana
vaikuttamassa koko lajin kehitykseen.

Ratsastusharrastus

Lisätietoja Suomen Ratsastajainliitosta, vakuutusturvasta
ja merkkisuorituksista löydät liiton nettisivuilta
osoitteesta www.ratsastus.fi/green_card_plus.
Voit myös tilata Green Card Plus -kortin suoraan
verkko-ostona osoitteesta www.ratsastus.fi
tai alla olevalla tilauslomakkeella.

YHDESSÄ SOVELLUKSESSA

Lisätietoja ja tilaaminen verkosta: www.ratsastus.fi/green_card_plus

Haluaisitko aloittaa ratsastuksen?
Lataa itsellesi Google Play tai App Store -kaupasta
Ratsastamaan-sovellus, niin pääset kätevästi harrastuksessa alkuun.
Ratsastamaan-sovelluksesta löydät:
Miksi ratsastus? • Millä varusteilla?
Ihana hevonen • Ratsastusetiketti
Mikä on sinun lajisi? • FAQ • Tallihakuri

Tilaan Green Card Plus -kortin kaudelle 1.1.-31.12.2018 hintaan 62 €
Postita tilauskuponki taittamalla se kahtia ja teippaamalla/nitomalla kiinni.
Voit laittaa sen myös kirjekuoreen. Osoite: Suomen Ratsastajainliitto ry,
Tunnus 5003028, 00003 Vastauslähetys (postimaksu maksettu).
Tilaus sähköpostilla: sari.siltala@ratsastus.fi

Lataa sovellus itsellesi:
bit.ly/ratsastamaansovellus

Nimi ja henkilöturvatunnus (pakollinen vakuutusta varten, käsitellään luottamuksellisesti)

JOPA 170 000 SUOMALAISTA RATSASTUKSEN HARRASTAJAA
EI VOI OLLA VÄÄRÄSSÄ - TERVETULOA RATSASTAMAAN!

Osoite

Postinumero ja postitoimipaikka

WWW.RATSASTUS.FI

Sähköpostiosoite + puhelinnumero

Alle 18-vuotiaan huoltajan allekirjoitus

Seurakehittäminen
Liitossa toimii kymmenen valtakunnallista, vapaaehtoista ratsastuksen seurakehittäjää. Valtakunnallinen seurakehittäjien ryhmä on laatinut lajille Ratsastuksen toimintalinja -vihkosen sekä muita seuratoimintaa tukevia materiaaleja.
Ryhmä vastaa liiton seurakehittämisen valmennussarjasta, johon otetaan mukaan pilottiseuroja valtakunnalliseen
kehittämistyöhön avoimen haun kautta. Valmennussarjaa toteutetaan vuosittain. Valmennuksessa on mukana useita
ratsastusseuroja, jotka oman kehittämistyönsä ohella saavat vertaistukea muilta seuratoimijoilta. Jokainen seura saa
valmennuksessa henkilökohtaisen kehittäjän, joka tekee kehittämiskäynnin seuran toimintaympäristöön.
Uusi seurakehittämisvalmennus alkoi syksyllä 2017. Mukana on viisi ratsastusseuraa eri puolilta Suomea. Seuroihin
tehdään kaksi seurakäyntiä puolen vuoden ajanjaksolla. Seurojen yhteinen verkostotapaaminen pidettiin marraskuussa. Tapaamisen aiheena oli vapaaehtoisena jaksaminen.
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Ratsastusseurat voivat tilata veloituksetta Ratsastajainliiton seurakehittäjän vierailemaan myös ilman osallistumista
valmennukseen. Seurakehittäjän vierailut liittyvät tavoitteiden eteenpäin viemiseen ja niiden seuraamiseen.
Liiton seurakehittäjiä tiedotetaan säännöllisesti Ratsastajainliiton ajankohtaisista asioista. Kehittäjät osallistuvat
aktiivisesti liiton tapahtumiin ja koulutuksiin, ja osaamista pidetään yllä vuosittain koulutusten avulla. Koulutuksissa
käydään läpi eri osa-alueita, kuten ihmisten kohtaamista, ristiriitatilanteiden ratkaisemista, seuran hyvää hallintoa,
yhdistyslakia sekä seuratoiminnan kehittymistä ylipäänsä urheilumaailmassa. Yhteiset tapaamiset ja käyntien purku
ovat myös tärkeä osa seurakehittäjien työtä.
Ratsastajainliitto oli mukana valmistelemassa yhdessä Olympiakomitean, muiden lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa uutta seurojen laatuohjelmaa, jonka tavoitteena on toimia seuratoiminnan kehittämisen välineenä.
Ohjelman avulla varmistetaan suomalaisen liikunta- ja urheiluyhteisön yhteisen seuratoiminnan lupauksen toteutuminen liikkujan ja urheilijan polkujen eri vaiheissa. Samalla vahvistetaan yhdessä tekemistä ja rakennetaan innostavaa
toimintakulttuuria. Ratsastajainliiton edustaja on mukana laatuohjelman työryhmässä.
Seuraseminaarit, koulutukset ja tapahtumat
Ratsastajainliitto ja alueet järjestävät vuosittain seuratoimintaa käsitteleviä tilaisuuksia, koulutuksia ja seminaareja.
Seuratoimijoille ja talliyrittäjille suunnattu seura- ja talliristeily järjestettiin 22.-24.9. Risteilyn seminaariaiheina olivat
mm. seura- ja talliyhteistyö sekä hyvinvoiva ihminen, hevonen ja yhteisö. Laivalla järjestettiin myös oheisliikuntaa ja
koulutuksia nuorisovastaaville.
Ratsastajainliitto jatkoi yhteistyötä Helsinki International Horse Show’n kanssa Hyvässä Seurassa -kampanjan muodossa. Kilpailussa seuran jäsenet keräsivät mahdollisimman suuren porukan Horse Show’hun ja lunastivat lippunsa
alennettuun hintaan.
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Sinettiseurat
Valtakunnalliset Sinettiseurat ovat nuorisotoiminnan laatuseuroja, mistä tunnustuksena niille on myönnetty kaikkien
lajien yhteinen Sinetti. Ratsastuksella oli 27 Sinettiseuraa vuoden lopussa. Sinettiseuroista tulee Tähtiseuroja vuonna
2018 uuden seuratoiminnan laatuohjelman mukaisesti.
Ratsastajainliitto tukee Sinettiseurojen toimintaa tarjoamalla niille etuja ja alennuksia koulutusmateriaaleista. Vanhat
Sinettiseurat auditoidaan kolmen vuoden välein ja uudet kahden vuoden välein yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen
ja ratsastuksen seurakehittäjien kanssa. Sinettiseurojen laadukasta talliyhteistyötä sekä kattavia toimintalinjoja ja
strategioita hyödynnetään liiton muussa seurakehittämistyössä.
Valtakunnallinen Sinettiseuratoiminta on osa uutta seuratoiminnan laatujärjestelmää. Ratsastuksen nykyiset Sinettiseurat pääsevät mukaan uuteen laatuohjelmaan automaattisesti vanhojen kriteereiden pohjalta.
Sinettiseuroja on ollut mukana Non Fighting Generation -järjestön johtamassa Arvokas kasvatus -projektissa, jonka
kohderyhmänä ovat olleet 7–12-vuotiaat. Pilottijaksot aloitettiin keväällä 2013, ja ne jatkuivat vuoteen 2017 saakka.
Kokemukset ovat olleet hyviä ja niitä on jaettu malleiksi myös muiden seurojen toimintaan. Sinettiseurojen onnistuneita ratkaisuja mm. kiusaamisen ehkäisemiseksi on nostettu esille liiton jäsenlehdessä ja seurakohtaamisissa.
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Nea Snicker, Siru Lehtonen ja suomenhevonen
Erkki Räp Vironmäen ponitallilla.
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Seuratuki
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi neljä miljoonaa euroa seuratukena liikunta- ja urheiluseuroille keväällä 2017.
Tukea myönnettiin 425 hankkeelle, joilla mahdollistetaan lasten ja nuorten matalan harrastuskynnyksen liikuntaa.
Avustukset myönnettiin Veikkauksen tuotoista.
Seuratuella edistetään lasten ja nuorten liikuntaa ja perheliikuntaa ohjatussa seuratoiminnassa. Tavoitteena on, että
lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen kustannukset eivät ylittäisi 50 euroa kuukaudessa.
Ratsastajainliitto kannustaa ratsastusseurojaan valtakunnallisen seuratuen hakemiseen. Seuroja sparrattiin ennen ja
jälkeen hakuprosessin, ja liitto oli seurojen tukena toiminnan toteuttamisessa. Seurakehittämisen merkitys on suuri
seuratukea hakevien seurojen joukossa.
Ratsastusseuroista seuratukea saivat:
Järvenpään Ratsastusseura ry, 3.000 euroa
Ruoveden Ratsastajat ry, 3.000 euroa
Urjalan Hevosurheilijat ry, 2.500 euroa
Nuoret Päättäjät
Viidestä aktiivisesta ratsastusnuoresta koostuva ryhmä vaikuttaa toiminnallaan ratsastuksen kehittämiseen ja nuorten
äänen kuulumiseen lajissa. Ryhmän tavoitteena on lisätä nuorten liikkumista ja edistää heidän vaikutusmahdollisuuksiaan kaikilla urheilun päätöksenteon tasoilla seuroissa, alueilla ja liitossa. Nuoret Päättäjät -ryhmä toteuttaa
nuorisotoiminnan strategiaa, jonka visiona on: ”Ratsastuksen ytimessä on hevonen, joka innostaa ja yhdistää. Ratsastusyhteisössä jokaisella nuorella on mahdollisuus kokeilla, osallistua ja vaikuttaa.” Strategiaa jalkautettiin aktiivisesti
vuonna 2017, ja työ jatkuu edelleen.
Uuden Nuoret Päättäjät -ryhmän haku toteutettiin vuoden alussa ja ryhmä aloitti toimintansa huhtikuussa Tampereen Hevoset-messuilla. Ryhmään valittiin viisi aktiivista toimijaa, joista kaksi oli mukana myös aiemmassa ryhmässä.
Nuoret Päättäjät -ryhmä on mukana liiton työryhmissä: Talent Program, Reilu Peli, hyvinvointityöryhmä, Mahdollisuuksien hevonen, viestintä ja seurakehittäminen sekä SETAP ja seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä.
Sekä aiempi että uusi Nuoret Päättäjät ryhmä oli aktiivisesti mukana Hevoset Kaivarissa -tapahtuman järjestelyissä
muun muassa juonto-, lehdistö-, viestintä-, ständitoiminta-, hevostaito- ja keppihevosareenan tehtävissä.
Nuoret Päättäjät osallistuivat useisiin Ratsastajainliiton järjestämiin tapahtumiin ja vuoden pääkilpailuihin ensisijaisena tehtävänään tapahtumien someviestintä. Lisäksi Nuoret Päättäjät toteuttivat Instagramissa kukin omat
viikkonsa, useita erityisesti nuorille suunnattuja postauksia ja somekampanjoita sekä päivittivät aktiivisesti Twitterin,
Facebookin ja Instagramin lisäksi myös omaa Nuoret Päättäjät -blogiaan. Nuoret Päättäjät toteuttivat yhteistyössä
hyvinvointityöryhmän kanssa Iloa Hevosesta -blogikirjoituskampanjan, johon lähetettyjä tekstejä julkaistiin Nuoret
Päättäjät -blogissa. Lisäksi Nuoret Päättäjät olivat mukana myös alku- ja loppuverryttelyvideoiden toteutuksessa ja
Hippos-lehden oheisliikunta-artikkelisarjassa.
Nuoret Päättäjät toteuttivat yhdessä Penny & Friendsin kanssa Helsinki Horse Show´ssa Ratsastajainliiton osastolla
hevosaiheisen piirustuskilpailun lapsille. Viisi Nuorten Päättäjien valitsemaa osallistujaa palkittiin ja lisäksi viisi sai
arvotun tsempparipalkinnon.
Uusille harrastajille suunnattu Ratsastamaan-applikaatio julkistettiin Hevoset Kaivarissa -tapahtumassa. Oman applikaation lisäksi Ratsastajainliitto tuotti sisältöä ja lajiesittelyn sportteri.fi -palveluun. Nuoret Päättäjät olivat mukana
molempien sisältöjen tuottamisessa.
Yleisön ehdotusten pohjalta palkitaan Nuorten Päättäjien suunnitteleman konseptin mukaan Vuoden ratsastusnuori
2017. Palkinto jaetaan Tampereen Hevoset-messujen iltajuhlassa huhtikuussa 2018. Vuonna 2017 Nuorisotoiminnan
teko -palkinnolla palkittiin lisäksi ratsastusseuratoiminnan aktiivi Jenni Suhonen seura- ja talliristeilyn yhteydessä.
Palkittava valittiin yleisöltä tulleiden ehdotusten perusteella.  
Nuoret Päättäjät -ryhmän kokoonpano ja vastuualueet
Milla Kuisma, Mahdollisuuksien hevonen -nuorisotyön vastuuryhmä,
Anu Kämäräinen, ryhmän vetäjä, SETAP, Reilu Peli
Heidi Pakarinen, viestintä, seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä
Maria Salomaa, Talent Program, seurakehittäminen
Lilli Merinen, hyvinvointityöryhmä, Talent Program
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Suomen juhlavuoden kummihevonen Esu ja Heini Kuukka.

Mahdollisuuksien hevonen -nuorisotyöryhmä
Nuoret Päättäjät ovat mukana hevosalan yhteisessä Mahdollisuuksien hevonen -nuorisotyöryhmässä. Ryhmä toteutti
alkuvuonna Kummihevonen-kampanjan, joka huipentui Hevoset Kaivarissa -tapahtumassa järjestettyyn Kummihevosten palkitsemiseen.
Ryhmä järjesti yhteistyössä Vermon raviradan kanssa ratsastajien tutustumisravit, jossa oli mukana nuorten raviohjastajien ja kouluratsastusvalmentajan puheenvuorot valmentautumisesta sekä tutustuminen Vermon ravikoulun
toimintaan. Mukana oli myös tandem-lähtö, johon ohjastajat arvottiin kiinnostuneiden joukosta. Myös monté oli
lajina esillä tapahtumassa.
Ryhmä toteutti Reilun Pelin Hevostaitopäivän hevosia harrastaville nuorille Jyväskylässä Killerin raviradalla. Nuoret
saivat suorittaa hevostaitomerkkejä, harjoitella hevos- ja ensiaputaitoja ja Reilun Pelin taitoja. Tapahtumaa oli
tekemässä Nuorten Päättäjien ja Mahdollisuuksien Hevonen -nuorisotyöryhmän ohella useat paikalliset hevosalan
järjestöt. Tapahtuman konseptia on tarkoitus laajentaa ympäri maan vuonna 2018.
Lasten ja nuorten toiminnan osaamisen lisääminen
Hevostaitojen tehtäväkokeiluja järjestettiin seurojen nuorisovastaavien koulutuksessa (SRL Hämeen alueen tuottaman sähköisen hevostaitokilpailun kokeilu). #hevostaidothaltuun -tehtäväpisteet toteutettiin Tampereen Hevosetmessuilla ja Hevoset Kaivarissa -tapahtumassa sekä varsinaisena Hevostaitopäivänä Jyväskylässä. Lisäksi Hämeen ja
Lounais-Suomen alueet järjestivät sähköiset hevostaitomestaruuskilpailut.
Lasten ja nuorten aloittelevaan kilpailutoimintaan panostettiin Penny & Friends -kilpailuilla. Ratsastajainliiton jäsentalleille tarjottiin mahdollisuus järjestää aloittelevan tason kilpailuita lapsille ja nuorille lajeina este- ja kouluratsastus,
hevostaidot ja keppihevoset. Kilpailuja järjestettiin yhteensä 180, ja jokainen osallistuja palkittiin ruusukkeella ja
kunniakirjalla. Niitä jaettiin 3.600 lapselle ja nuorelle. Lisäksi joka kilpailussa palkittiin kilpailun tsemppari Penny &
Friends -tuotepalkinnolla. Ratsastajainliitto toimitti järjestäjille valmiit järjestämisohjeet, radat sekä palkinnot. Kilpailu
jatkuu samalla konseptilla vuonna 2018.
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Tietoa ratsastusharrastuksesta ja hevosesta tuotiin esille myös koko perheen keppihevospäivässä Ratsastuskeskus
Ainossa. Lisäksi Nuoret Päättäjät oli mukana Helsingin kaupungin eskarilaisten liikuntatapahtumassa järjestämässä
keppihevosohjelmaa.
Alakoulujen käyttöön tuotettiin keppihevosmateriaali, josta löytyy ohjeet keppihevosen ja esteiden valmistukseen
osana kädentaitojen opintoja. Ohjeissa on tarjolla myös keppihevossukutaulun valmistusohje kuvaamataidon tunnille
sekä materiaalia ja suunnitelmat keppihevosliikuntatuntien järjestämiseen. Materiaali tarjotaan kouluille vapaasti
tulostettavana versiona liiton nettisivuilla.
Ratsastusseurojen nuorisovastaaville järjestettiin koulutuspäivä Ratsastuskeskus Ainossa, Sinettiseuratapaaminen
Tampereen Hevoset -messuilla sekä tapaaminen seura- ja talliristeilyllä. Tärkeänä tavoitteena oli jalkauttaa Nuorten
Päättäjien laatimaa nuorisovastaavan toimenkuvaa sekä kertoa Ratsastajainliiton nuorisotoiminnan tuesta ja materiaaleista. Koulutuspäivässä tarjottiin myös tietoa kiusaamisen ehkäisemisestä Valopilkku ry:n puheenvuorolla.
Lisäksi järjestettiin alueellisen nuorisotoiminnan tulevaisuus -työpaja, jonka innoittamana muutamalla alueella
käynnistettiin omaa nuorisoryhmätoimintaa. Ratsastuksen nuorisotoiminta oli esillä vuoden 2017 aluetapaamisessa
keppihevos- ja hevostaitoaiheilla. Alueiden seura- ja harrastetukea ohjattiin erityisesti nuorisolle suunnattuihin
tapahtumiin ja hevoskerho-ohjaajakoulutukseen.
Ratsastajainliiton keppihevosestekalustoa lainattiin 19 tapahtumaan vuoden aikana.
Nuorisoalan yhteistyö ja hyväntekeväisyyskampanjat
Yhteistyötä Hope ry:n kanssa jatkettiin ratsastuksen keräyslippaalla, jonka tuotot ohjataan vähävaraisten ja syrjäytymisuhan
alla olevien lasten ja nuorten hevosharrastukseen. Yhteistyössä Hippoliksen ja Hippoksen kanssa toteutettiin keppihevoskampanja, jossa kerättiin lahjoituksena keppihevosia Hevoset Kaivarissa -tapahtumaan lasten ja nuorten käyttöön.
Tapahtuman jälkeen kymmenet saadut keppihevoset toimitettiin Hope ry:lle, jonka kautta ne lahjoitettiin edelleen lapsille.
Ratsastajainliitto valittiin mukaan Liikunnan ja urheilun nuorisokomitean (LUNK) nuorisopilottiin, jonka tarkoituksena on
lisätä nuorten osallisuutta vaikuttamistyössä. Ratsastajainliiton Nuoret Päättäjät -ryhmä on yksi pilotissa esiteltävä onnistunut toimintatapa. Ratsastajainliiton tavoitteena on aktivoida pilotin avulla nuorisotoimintaa erityisesti alueellisella tasolla.
Ratsastajainliitosta oli kaksi edustajaa Allianssin Nuori 2017 -tapahtumassa, lisäksi osallistuttiin Kasva Urheilijaksi
-nuorisotyöryhmän tapaamisiin. Keppihevostoimintaa esiteltiin kevyenä kilpailuharjoitusmuotona Olympiakomitean
tapahtumassa toisten urheilulajien toimijoille.
Kerho-ohjaajakoulutus
Seurat ja alueet järjestivät 9 hevoskerhon ohjaajan peruskurssia, joissa koulutettiin 130 uutta ohjaajaa. Jatkokursseja
järjestettiin 3, mukana 18 osallistujaa. Lisäksi järjestettiin yksi jatkokoulutus uudella verkkokurssilla, johon osallistui
kolme oppijaa. Koulutuksia järjestävät seurat ja alueet saavat koulutusmateriaalin edulliseen pakettihintaan.

5.2. Ratsastuksen hyvinvointipalvelut
Ratsastuksen harrastajia kannustetaan monipuoliseen liikkumiseen. Ratsastajainliiton valtakunnallinen hyvinvointityöryhmä vastaa eri ikäryhmille suunnattujen kunto- ja hyvinvointipalveluiden kehittämisestä ja ideoinnista. Ryhmän
pääpainopisteenä on liikunnan edistäminen ja hyvinvoinnin lisääminen elämän eri alueilla. Hyvinvointityöryhmässä
olivat mukana vuonna 2017 Kirsi Piispanen, Lotta Hällström, Hannele Helander, Teresa Tuominen, Sari Pakula ja
Nuoret Päättäjät -ryhmästä Heidi Pakarinen.  
Ratsastajainliiton Liikkuva Ratsastaja -oheisliikunnan ohjaajakoulutuksia jatkettiin. Liikkuva Ratsastaja on koulutuskokonaisuus, jossa perehdytään ratsastuksen oheisliikuntaan ottaen huomioon lajin omat erityispiirteet sekä tarpeet.
Tavoitteena on kouluttaa talleille ja seuroille ohjaajia, jotka voivat innostaa ja ohjata sekä lapsia, nuoria että aikuisia
oikeanlaisen oheisliikunnan pariin. Ohjaaja saa käyttöönsä valmiit liikuntatuokiomallit, jolloin ohjaaminen on helppoa, ja sen voi toteuttaa lähes kuka tahansa koulutuksen käynyt henkilö.
Kuntohaaste-kunnonkohotuskampanja jatkui kevääseen 2017. Kuntohaasteessa kilpailtiin leikkimielisesti omissa
joukkueissa kunnon kohottamiseksi. Yhtenä kategoriana oli myös painonpudotus.
Hyvinvointityöryhmä toteutti vuonna 2017 kampanjoita, joiden tavoitteena oli kannustaa harrasteratsastajia ja lasten
vanhempia kokeilemaan eri liikuntalajeja. Kokeiluista julkaistiin kokemuksia Ratsastajainliiton Nuoret Päättäjät -blogissa.
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5.3. Tallitoiminta
Jäsentallit ovat merkittävässä roolissa Ratsastajainliiton toiminnassa. Huomattava osa ratsastajista aloittaa
harrastuksen ja jatkaa sitä liiton jäsentalleissa. Jäsentallien toiminta pohjautuu vahvaan ammatilliseen osaamiseen,
hevosten hyvinvointiin, turvalliseen toimintaan sekä laadukkaaseen asiakaspalveluun.
Tallijärjestelmää kehitettiin vuoden 2017 ajan, ja uusi järjestelmä astui voimaan vuoden 2018 alusta. Kaikkien
jäsentallien on täytettävät tietyt peruskriteerit, jotka on järjestelmän uudistamisen yhteydessä päivitetty vastaamaan
nykyaikaista tallitoimintaa. Uudessa järjestelmässä kaikki tallit ovat mukana nimikkeellä jäsentalli, mikä tuo mukanaan joustoa, ketteryyttä ja monimuotoisuutta. Jäsentallit voivat erikoistua ratsastuskouluiksi, kuten ennenkin, mutta
uudistuksen ansiosta tallijärjestelmä avautuu nyt myös uudenlaisille toiminnanmuodoille ja ratsastuksen eri lajien
tarpeisiin.
Ratsastajainliitto tukee ja ohjeistaa jäsentallien toimintaa koulutusten, edunvalvonnan ja tallineuvojien asiantuntijapalveluiden kautta. Tallineuvojat suorittavat 1–2 vuoden välein käynnin jokaiseen liiton jäsentalliin.
Tallikäynnit hoidettiin vuonna 2017 koko maassa neljän tallineuvojan voimin. Käyntien yhteydessä painotettiin asiakaspalvelua, turvallisuutta, hevosen hyvinvointia ja asiakkaiden vakuutusturvaa sekä käytiin läpi tallijärjestelmän uudistamista. Jäsentalleihin pidettiin lisäksi yhteyttä tallitiedotteen avulla. Tallikohtaamisia järjestettiin Etelä-Suomessa
sekä seura- ja talliristeilyllä.
Ratsastuskypärien testausstandardien siirtymäaikaa pidennettiin. Muutoksen piti astua voimaan vuoden 2017 alussa.
Työ eurooppalaisen standardien mukaisen CE-merkinnän saamiseksi on kuitenkin viivästynyt. Ratsastajainliitto
päätti siirtää uusien standardien mukaisten kypärien käyttövaatimusten voimaantuloa vuoden 2018 alkuun muiden
Pohjoismaiden liittojen tavoin.
Vuosi 2017 oli Tervetuloa Ratsastamaan! -kampanjan vuosi. Tallit markkinoivat kampanjan avulla aktiivisesti ratsastusta ja palvelujaan, lisäksi kampanjan tiimoilta talleilla oli mahdollisuus olla mukana liiton osastolla Helsinki Horse
Fairissa, Tampereen Hevoset 2017- messuilla, Hevoset Kaivarissa- tapahtumassa, Farmari-messuilla Seinäjoella sekä
Helsinki International Horse Show’ssa. Liiton jäsentalleista noin sata oli aktiivisesti mukana kampanjassa.
Nouse Ratsaille -kampanja uudistettiin ja koko syyskuuta vietettiin teemalla Anna hevosen viedä. Ratsastajainliitto
tuotti ideoita ja materiaaleja tallien käyttöön. Anna hevosen viedä -kuukauteen osallistui yli 50 tallia. Tallit toteuttivat
esimerkiksi avointen ovien päiviä tai muita tapahtumia, kuten taidenäyttelyjä, vierailuja ja keppihevostapahtumia.
Ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailut järjestettiin heinä–elokuun vaihteessa Lahdessa. Mukana oli yli 30
ratsastuskoulua ja -tallia. Viikonlopun aikana ratsastettiin yli 600 lähtöä. Ratsastajainliitto osallistui järjestelyihin lahjoittamalla palkintoja. Ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailut tunnetaan hyvästä ilmapiiristä ja kannustavasta
tunnelmasta.
Ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailujen konseptia uudistettiin vuonna 2017 ja kilpailun järjestäminen siirtyi
Ratsastajainliitolle. Seura- ja tallipalvelujen johtoryhmä valitsee vuosittain erillisen hakumenettelyn jälkeen kilpailujärjestäjän. Kilpailu toteutetaan jatkossa Ratsastajainliiton ja ratsastusseuran yhteistyönä.
Liiton edustajat osallistuivat hevostalouden ammatillisten tutkintojen kehittämiseen ammatillisen lisäkoulutuksen
tutkintouudistuksessa (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot) opetushallituksen nimeämässä ohjausryhmässä. Tutkintouudistuksen kokonaistavoitteena oli edistää sitä, että hevostalouden koulutus ja tutkinnot vastaavat työelämän
tarpeisiin. Muuttuvat tarpeet tuovat koulutukselle lisää vaatimuksia asiakaspalveluun, ratsastajien kehon hallintaan
sekä pedagogiikkaan. Uudistetut tutkinnot pitävät sisällään tavoitteiden mukaisia opintokokonaisuuksia.
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Kaisla Osara ja Kom Furiko,
EM Goteborg 2017.

5.4. Vammaisratsastus ja erityisryhmien ratsastus
Kilpailu-, valmennus- ja leiritoiminta
Vuoden aikana järjestettiin seitsemät 2–3-tason sekä seitsemät 1-tason vammaisratsastuskilpailut. Special Olympics
-mestaruuksista kilpailtiin Unified-joukkueina 5.11. Huittisissa ja henkilökohtaisesti 23.-24.9. Virolahdella, missä oli
ensimmäistä kertaa mukana myös working trail -tehtävärataluokat. Ypäjällä järjestettiin vammaisratsastuksen SMkilpailut 8.-9.6. Vammaisratsastuskomitea tuki kilpailujärjestäjiä tuomareiden kulujen kattamisessa.
Göteborgissa 19.-23.8. järjestettyihin EM-kilpailuihin osallistui kokonainen joukkue: Katja Karjalainen – Dr Doolittle,
Jaana Kivimäki – Bellilene, Kaisla Osara – Kom Furiko sekä Johanna Lindblad – Kain Aapeli.
Vuoden aikana järjestettiin kaksi luokitustilaisuutta, Tampereella ja Ypäjällä. Vammaisratsastuksen kotimaan kilpailukortti toimitettiin vuoden aikana 21 ratsastajalle.
Maajoukkueella oli vuoden aikana neljä valmennusleiriä, joiden lisäksi kaikki maajoukkueurheilijat kokoontuivat
yhteiselle kuivaleirille 24.11. Valotalolle.
Tallit ja seurat järjestivät erityisryhmille seitsemän leiriä, joista tiedotettiin liiton nettisivuilla. Lisäksi ratsastus oli
toista kertaa mukana Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Special Olympics -monilajileirillä. Komitea ja Sappeen
Ratsutila järjestivät yhteistyössä toisen kerran 7.–9.7. ratsastussimulaattorileirin, jolle osallistui yhdeksän ratsastajaa.
Tapahtumat ja koulutus
Tampereen Hevoset-messujen yhteydessä järjestettiin vammaisratsastuksen toimijoiden tapaaminen, jossa esittelyssä olivat paravaljakkoajo, Special Olympics -esteratsastus ja working trail -tehtäväratakilpailut. Tapaamiseen osallistui
komitean 4 jäsenen lisäksi 12 henkilöä. Vammaisratsastuksen aluetoimijat tapasivat lisäksi Rantasalmella 27.-29.1.
Yhteistyötä Lionsien Vermo -toimikunnan kanssa jatkettiin. Liiton lajikoordinaattori osallistui toimikunnan kokouksiin,
joissa suunniteltiin 1.4. järjestetty perhetapahtuma Vermon raviradalle. Tapahtuman tuotto ohjattiin vammaisratsastukselle. Toimintakauden aikana avustuksia maksettiin 3.371 euroa. Avustusta sai 15 lasta tai nuorta. Lisäksi
toimikunta sai Raviliigan Vermon joukkueelta 4.500 euron lahjoituksen, jolla hankittiin Ratsastajainliitolle koulutus-,
tapahtuma- ja leirikäyttöön ratsastuksen apuvälineitä sekä tuetaan neljän jäsentallin vuoden 2018 aikana järjestämää
erityisryhmien toimintaa.
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Katja Karjalainen ja Dr Doolittle, EM Goteborg 2017.
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Vammaisratsastus osallistui omalla teltalla Hevoset Kaivarissa -tapahtumaan Helsingissä 20.-21.5. Teltassa oli mm.
mahdollista kokeilla keppihevosrataa näkövammoja simuloivien lasien kanssa. Omaa toimintaansa esitteli myös
ParaDressage Team Finland ry.
Helsingissä järjestettiin 25.11. kuudes vammaisratsastuksen lajiseminaari, jossa käytiin läpi toimintasuunnitelma
sekä sääntömuutokset. Lisäksi kuultiin Kaisla Osaran matkakertomus Göteborgin EM-kilpailuista, taitoluistelija Laura
Lepistön kertoi vapaaohjelman rakentamisesta ja Eero Simojoki esitteli Ypäjän valmennuskeskushanketta. Seminaariin
osallistui 12 henkilöä.
Vammaisratsastuksen peruskurssi järjestettiin keväällä Vantaalla ja syksyllä Ypäjällä. Loppuvuodesta Ypäjällä käynnistyi uusi vammaisratsastusohjaajien koulutus täydellä 16 hengen ryhmällä. Ohjaajakoulutus jatkuu kolmella jaksolla
vielä vuoden 2018 ajan.
Patricia Hirn osallistui kansainväliseen luokittelijaseminaariin sekä Ratsastajainliiton edustajana samaan aikaan
pidettyyn FEIn Parafoorumiin 13.–14.5. Isossa-Britanniassa.
Ratsastajainliitto sai Ahos-apurahaa vammaisratsastuksen vertaistukitoiminnan käynnistämiseen. Tuen avulla järjestettiin syksyllä koulutusviikonloppu, jossa saatiin ratsastukselle neljä vertaistukijaa.
Vammaisratsastuskomitealla oli oma, iso osasto Tampereen Apuvälinemessujen Liikuntamaassa 9.–11.11. Osastolla
sai kokeilla ratsastusta Sappeen Ratsutilan ratsastussimulaattorilla. Simulaattorin viereen rakennettiin ramppi, jotta
kokeilu oli mahdollinen kaikille halukkaille. Lisäksi tarjolla oli keppihevoskokeilua este- ja kouluratsastuksessa joko
näkövammoja simuloivien lasien kera tai ilman.
Tiedotus
Ratsastajainliiton nettisivuille on koottu kattava paketti tietoa vammaisratsastuksesta. Sivuilla on myös toiminta- ja
tapahtumakalenteri sekä tiedotteita ajankohtaisista asioista. Facebook -ryhmään SRL Vammaisratsastus liittyi vuoden
2017 aikana noin sata uutta jäsentä. Ryhmässä on yli 400 jäsentä, ja se toimii aktiivisena yhteydenpitokanavana.
Henkilöjäsenten etuuksiin kuuluva Hippos-lehti toteutettiin myös näkövammaisille tarkoitetussa elektronisessa
muodossa. Numerot ovat luettavissa Näkövammaisten keskusliiton tiedonhallintapalveluista saatavalla ilmaisella
”Windows luetus” -ohjelmalla.

5.5. Aluetoiminta
Ratsastajainliiton toiminta on jakautunut maantieteellisesti kahdeksalle alueelle. Alueilla on omat jaostonsa, joiden
tehtävänä on edustaa liittoa paikallistasolla ja hoitaa alueille nimettyjä tehtäviä. Aluejaostot ovat tili- ja raportointivelvollisia liitolle.
Aluejaostojen lisäksi jäsenistöä palvelivat aluekoordinaattorit. Alueiden puheenjohtajisto (APU) kokoontuu 4–6 kertaa
vuodessa.
Joka vuoden alussa järjestetään alueiden yhteinen viikonloppu, johon osallistuu aluejaostojen lisäksi liiton toimihenkilöitä ja
hallituksen jäseniä. Yhteistapaaminen järjestettiin tammikuun viimeisenä viikonloppuna Itä-Suomen johdolla.
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6. Edunvalvonta, yhteiskunta ja olosuhteet
6.1. Hevosalan edunvalvonta
Suomen Ratsastajainliiton yhteiskunnallinen merkitys edunvalvojana kaikissa hevostalouteen liittyvissä asioissa on
vahva. Liitto valvoo jäsenseurojensa, -talliensa ja ratsastajien etuja sekä edistää hevosten hyvinvointia.
Mahdollisuuksien hevonen
Hevosalan toimijat ovat muodostaneet Mahdollisuuksien hevonen -yhteistyöverkoston. Se kokoontuu säännöllisesti
ja ottaa kantaa ajankohtaisiin alan kysymyksiin, laatii koko hevosalalle suuntaviivat sekä päättää yhteisistä kehittämiskohteista. Tarkoituksena on myös tuoda hevosalan yhteiskunnallinen merkitys valtiovallan ja suuren yleisön tietoon.
Pääasiallinen vetovastuu on ollut Ratsastajainliitolla ja Suomen Hippoksella. Käytännön työtä hoitaa Hippolis ry, jossa
Ratsastajainliitto on perustajajäsenenä. Yhteistyöverkostossa ovat mukana myös MTK, Luonnonvarakeskus (Luke),
Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto, Suomen Eläinsuojeluyhdistys, ProAgria, Hevostietokeskus, Ypäjän Hevosopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Suomen Ravivalmentajat ry ja maa- ja metsätalousministeriö.
Hevosalan järjestöt ovat toteuttaneet ajankohtaisten aiheiden foorumin, Hevosvaltiopäivät, eduskunnassa säännöllisesti vuodesta 2004 alkaen. Tavoitteena on vaikuttaa hallitusohjelmaan ja EU:n seuraavan ohjelmakauden painotuksiin. Verkosto julkaisi kannanoton ennen kuntavaaleja teemoina alan toimintaedellytykset etenkin maankäytön ja
tasa-arvoisen harrastamisen näkökulmasta.
Edelliset Hevosvaltiopäivät järjestettiin eduskuntatalolla 15.11.2017, minkä seurauksena maa- ja metsätalousministeriö asetti selvityshenkilön, jonka tehtävänä on laatia toimenpide-ehdotukset hevostalouden edistämiseksi sekä
hevosalan yleisten toimintaedellytysten, alan yritysten kilpailukyvyn ja hevosten hyvinvoinnin turvaamiseksi.
Mahdollisuuksien hevonen -verkoston painopisteet
• EU- ja kansalliseen lainsäädäntöön vaikuttaminen
• Hevoskasvatus ja jalostustoiminta
• Hevosten hyvinvointi
• Hevosalaa koskeva tukipolitiikka
• Hevosalan rahoitusmahdollisuudet
• Verotus
• Ympäristökysymykset ja maankäyttöpolitiikka
• Hevosyrittäjien hyvinvointi
• Hevosalan tutkimus, koulutus ja neuvonta
• Hevonen ihmisen hyvinvoinnin edistäjänä
• Hevosalan nuorisotyö
Mahdollisuuksien hevonen -verkoston nuorisoryhmä on toiminut aktiivisesti. Nuorisotoiminnan ideoima Kummihevoskampanja toteutettiin uudelleen alkuvuonna 2017, ja se innoitti yli 150 hevosenomistajaa viemään hevosen
päiväkoteihin, kouluihin ja vanhustentaloihin.
Uudistuva hevostalous
Hevosala muuttuu ja uudistuu. Monet yhteiskunnan trendit, kuten hyvinvoinnin ja luontokokemusten arvostus, ovat
suosiollisia hevosalalle. Valtakunnallisessa Uudistuva hevostalous -tiedonvälitys ja yhteistyöhankkeessa (2016–18)
nostetaan esille tulevaisuuskeskusteluja ja suomalaista hevosyrittäjyyttä. Ratsastajainliitto on aktiivisesti mukana
hankkeessa niin ohjausryhmässä kuin käytännön toteutuksessakin.
Uudet hevoskasvattajat – kotimaisen hevoskasvatuksen koulutushanke (2016–18)
Hankkeen tavoitteena on lisätä hevoskasvatuksen vetovoimaa. Koulutuskokonaisuus sisältää koulutuspäiviä, mentorointia ja avoimia seminaareja. Kaikille avoimeen toimintaan tavoitellaan mukaan erityisesti nuoria hevoskasvatuksesta kiinnostuneita.
HELMET – Hevosenlanta menestystarinoiksi
HELMET on hallituksen valtakunnallinen kärkihanke hevosenlannan hyötykäytön edistämiseksi. Hankkeessa etsitään
hyväksi havaittuja ratkaisuja ja toimintamalleja hevosenlannan hyödyntämiseksi ja tallien lantahuollon helpottamiseksi yhdessä tallien, hevosalan yrittäjien ja koko lannan käsittelyketjun kanssa. Tavoitteena on saada hevosenlanta
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entistä paremmin hyötykäyttöön ravinteina ja energiana sekä synnyttää uutta liiketoimintaa. Hanke välittää tietoa
hyvistä käytänteistä, tutkimuksista ja hankkeista sekä tekee aktiivista yhteistyötä alan toimijoiden kanssa. Hankkeen
ohjausryhmässä on mukana Ratsastajainliiton edustaja.
Hevosenlannan poltto ja hyödyntäminen
Hevosala ajaa lannanpolton hyväksymistä Ruotsin ja Saksan sekä usean muun maan mallin mukaisesti. Ympäristöministeriön kanssa on neuvoteltu asiasta usean vuoden ajan ja se on etenemässä hevosalan toivomalla tavalla.
Hallitusohjelmaan on kirjattu, että lannanpoltto tulee sallia. Fortum ja Vapo ovat saaneet luvan lannan polttamiseen.
Fortum tekee hevosen kuivikelannasta energiantuotantoon sopivaa biopolttoainetta sekä toteuttaa samalla
kuivikepalvelukonseptia hevostalleille. Hevosen kuivikelannan käyttäminen voimalaitosten polttoaineena on hyvä
esimerkki kiertotaloudesta, jossa materiaalit kiertävät ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla. Hevostallit käyttävät
kuivikkeena muiden prosessien sivutuotteita, kuten sahanpurua. Talleilla lanta sekoittuu kuivikkeeseen, joka kerätään
ja poltetaan voimalaitoksessa. Helsinki International Horse Show tekee yhteistyötä Fortumin kanssa ja tapahtumasta
saatu hevosenlanta hyödynnettiin tapahtuman energialähteenä.
Yksityistielaki ja tieliikennelaki
Kahta ratsastuksen kannalta keskeistä teitä koskevaa lakia lähdettiin uusimaan samanaikaisesti. Ratsastajainliitto on
tutustunut molempien lakien uudistustyöhön ja ottanut niihin kantaa yhdessä Ulkoilufoorumin ja Mahdollisuuksien
hevonen verkoston kanssa. Yksityistielain uudistuksessa huomioidaan jokamiehenoikeudet ja ne on mainittu ehdotuksemme mukaisesti lakiehdotuksessa.
Kuljetusdirektiivit ja eläinkuljetuslupa
Ratsastajainliitto on ollut mukana useissa työryhmissä hevoskuljetusasioihin liittyen. Hippolis ry on toiminut alan
vetovastuullisena tahona. Euroopan yhteisön neuvoston asetus (N:o 1/2005) edellyttää pääsääntöisesti eläinkuljettajalupaa kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvissa kuljetuksissa. Evira on julkaissut Suomea koskevat
ohjeet. Ohjeiden harmonisoinnista Euroopan tasolla on keskusteltu, mutta tulkinta vaihtelee eri maissa. Hevosten
kuljettajakoulutus ja -koe sisältyvät hevostalouden perustutkintoon sekä ratsastuksenopettajan ja ravivalmentajan
ammattitutkintoihin. Hevostalouden perustutkintoa tarjoavat oppilaitokset voivat järjestää kokeen myös muille kuin
oppilailleen. Hippolis on toteuttanut virtuaalisen hevosten kuljetuskokeeseen valmistavan kurssin.
Yhteistyössä Poliisihallituksen, Trafin ja hevosalan toimijoiden kesken laadittiin tarkentava tiedote kuorma-auton
ammattipätevyysvaatimuksesta hevoskuljetuksissa vuonna 2014. Kyseistä linjaa on viranomaisten toimesta kyseenalaistettu ja ensimmäinen tapaus on menossa oikeuteen vuoden 2018 aikana.
Ulkoilufoorumi
Ulkoilufoorumi on luonnonsuojelujärjestöjen ja muiden luontoa käyttävien liittojen kanssa yhdessä perustama
eturyhmä. Ulkoilun edistämisen yhteistyöverkostoon kuuluu 18 kansalaisjärjestöä, joiden toiminnassa ulkoilulla on
keskeinen merkitys.
Ulkoilufoorumin päämääränä on ylläpitää ja kehittää ulkoilun edellytyksiä, turvata jokamiehenoikeuksien säilyminen
vähintään nykyisessä laajuudessaan, edustaa ulkoilun eri intressitahoja yhteisesti valtioneuvoston, viranomaisten
ja muiden järjestöjen suuntaan, vahvistaa ulkoilun asemaa yhteiskunnan eri toiminta-alueilla sekä edistää kestävän
kehityksen mukaista ulkoilun harrastusta.
Foorumi järjestää seminaareja ja antaa lausuntoja ajankohtaisista luonnossa liikkumiseen liittyvistä asioista esim.
suunnitellusta lainsäädännöstä sekä osallistuu lainsäädäntätyöhön.
Ulkoilufoorumi on järjestänyt seminaareja eri ajankohtaisista aiheista, mm. yksityistielain muutoksesta. Foorumi on
myös laatinut eri puolueille ehdotuksen hallitusohjelmaan ja kuntapolitikkaan otettavista tärkeistä ulkoiluun, maankäyttöön ja luonnonsuojeluun liittyvistä asioista.
Maankäyttö ja jokamiehenoikeus
Hevosala puolustaa voimakkaasti ratsastuksen kuulumista jokamiehenoikeuksiin ja vastustaa näiden oikeuksien
rajoittamista. Toiminnassa hyödynnetään ympäristöministeriön julkaisemaa kirjaa jokamiehenoikeuksista. Ratsastajainliitto on antanut useita lausuntoja maankäyttöön liittyvissä asioissa. Niissä on korostettu ratsastuksen merkitystä
naisvaltaisena harrastuksena ja kuntien velvollisuutta huolehtia siitä, että ratsastusta voi harrastaa tasa-arvoisesti
kunnan alueella.
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Anna Suppola - Erkki Räp Vironmäen ponitalli.

Hevosreitit
Ratsastajainliitto on mukana kehittämässä reittiverkostoa Suomessa. Tarkoitus on varmistaa, että hevosilla voidaan
liikkua luonnossa paikallisesti sekä yhdistää ratsastusreittejä kunnissa ja kuntien rajalla niin, että reiteistä muodostuu
jatkossa pitkä, toimiva verkosto. Tärkeäksi koetaan, että kaavoituksessa varataan riittävästi alueita hevostoimintaa
varten etenkin lähelle taajamia. Hevosreitit edistävät hevosella liikkumisen turvallisuutta. Etenkin taajamissa on
tärkeää, että hevoset saadaan omille reiteilleen pois muun liikenteen seasta. Liiton edustajat ovat osallistuneet reittineuvotteluihin, antaneet neuvoja ja lausuntoja sekä kunnille että reittejä suunnitteleville ryhmille ympäri Suomea.
Eläinsuojelulaki ja muut säädökset
Ratsastajainliitto on toimittanut jäsentalleilleen MMM:n ja Eviran julkaiseman oppaan Hevonen – eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna. Talleille on annettu neuvontaa eläinsuojelusäädösten sisällössä mm. karsinoiden minimikokoon,
nitraattidirektiiviin ja harmaita vesiä koskevaan lainsäädäntöön liittyen. Uutta eläinsuojelulakia valmisteltiin ja se tuli
lausunnolle vuoden 2018 alussa. Ratsastajainliitto on ollut mukana vaikuttamassa lain valmisteluun ja antanut asiaan
lausuntonsa.
Eläinlääkintä, kasvatus ja hevosen hyvinvointi
Suomen Ratsastajainliitto, Suomen Hippos, Hippolis, Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ja Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto on tuottanut yhteisen Hevoseni.fi-sivuston, jolla tarjotaan tietoa hevosen- ja tallinpitoon
liittyen. Sieltä on ladattavissa myös Hevosenomistajan opas. Kohderyhmänä ovat hevosenomistajat sekä tallinpitäjät,
erityisesti uudet hevosen hankkijat. Hippolis vastaa sivujen sisällöstä ja käytännön päivittämisestä.
Ratsastajainliitto on mukana myös muissa eläinlääkintään ja kasvatukseen liittyvissä työryhmissä, kuten Tarttuvien
tautien hallinta hevostalouden tukena -hankkeen ohjausryhmässä. Tavoitteena on ollut selvittää hevosten tartuntatautien esiintymistä Suomessa painottaen tuontiin liittyviä ajankohtaisia tautiriskejä. Tulosten avulla voidaan kehittää
hevostautien riskinhallintaa ja tukea sekä hevosten hyvinvointia että hevostaloutta. Hankkeen opasta hevosten
pääntaudista on jaettu jäsentalleille sekä muille asiasta kiinnostuneille.
Seura- ja harraste-eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta
Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta toimii maa- ja metsätalousministeriön apuna eläinten
hyvinvoinnin pitkäjänteisessä kehittämisessä ja toimijoiden yhteistyön edistämisessä. Neuvottelukunta voi myös
tehdä ehdotuksia seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin kehittämiseksi ja antaa lausuntoja merkittävistä hankkeista
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ja esityksistä. Neuvottelukunnan avulla halutaan lisätä eettistä keskustelua seura- ja harrastuseläinten hyvinvointikysymyksistä. Niiden merkitys yhteiskunnassa on jatkuvasti kasvanut ja hyvinvointiin kiinnitetään entistä enemmän
huomiota. Neuvottelukunnan puitteissa eläinten hyvinvointiin liittyviä ajankohtaisia ja yhteiskunnallisesti merkittäviä
teemoja voidaan käsitellä laajapohjaisessa keskustelu- ja yhteistyöfoorumissa. Hevosalaa neuvottelukunnassa edustaa Suomen Hippoksen eläinlääkäri.
Verotus
Järjestöt ajavat hevosalan mutkikkaan verokäytännön yksinkertaistamista ja harmonisoimista. Tässä työssä liittoa
edustaa Ossi Sopen-Luoma. Ratsastajainliitto on rahoittanut seurojen ja tallien valitusprosesseja verottajaa vastaan.
Veroviranomaiset ovat täsmentäneet hevostoimintaa koskevaa käytäntöään liiton ajamien kannanottojen mukaisesti.
Verottajan täsmentyneet tulkinnat ovat herättäneet tallityrittäjien keskuudessa vilkasta keskustelua. Ratsastajainliitto
tekee hevostoimintaan liittyvän vero-ohjeistuksen vuoden 2018 alussa.
Rahapelitoiminta
Hevospelikertymästä saadaan ratsastusurheilulle ja hevoskasvatukselle merkittävää tukea. Rahapeliyhtiöt yhdistettiin
vuoden 2017 alusta. Pelituoton kertymästä MMM:n Ratsastajainliitolle myöntämä avustus nousi 67.000 eurosta
170.000 euroon, mutta samaan aikaan liitto kuitenkin menetti Fintoton yhteistyökumppanuuden. Pelitoiminta ja sen
organisoituminen on ratsastuksen kannalta tärkeä kysymys ja liitto on antanut kantansa lakiesityksiin ja eduskunnan
valiokunnille. Ratsastus oli Veikkauksen kohteena Helsinki International Horse Show’ssa vuonna 2017, ja Suomen
Hippos osallistui Hevoset Kaivarissa -tapahtuman toteutukseen.
Hevosalan ammattitutkinnot ja koulutus
Ratsastajainliitto on ollut mukana työryhmissä, jotka ovat suunnitelleet hevosalaan liittyvän koulutuksen opetusohjelmia ja ammattitutkintoja. Liitto on antanut lausuntoja hevosalan ammattitutkintojen sisältöihin ja nimennyt
edustajan näyttökokeiden arviointiryhmään. Ratsastajainliitto on tehnyt aloitteen ammattikorkeakouluopintojen
saamiseksi alalle ja jatkaa asian ajamista edelleen.
Ratsastajainliitto on ollut mukana opetushallituksen työryhmässä uudistamassa koko hevostalouden ammatti- ja
erikoisammattitutkintoa. Hevostalouteen kohdistuu uusia paineita ja ammattilaisilta vaaditaan entistä parempia
asiakaspalvelutaitoja. Lisäksi hevosavusteisten palveluiden tuottajille tarvitaan lisää koulutusta. Hevosavusteisten
palveluiden, kuten ratsastusterapian, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ja vammaisratsastuksen, kysyntä on
kasvanut ja palveluiden laadulle asetetaan enemmän vaatimuksia. Kela korvasi ratsastusterapiaa osana vaikeasti
vammautuneiden lääkinnällistä kuntoutusta vuonna 2017 kahdella miljoonalla eurolla.
Hevosalan oppilaitosten kanssa tehdään yhteistyötä harrasteohjaaja-nimikkeen käytössä. Hevosharrasteohjaajanimikkeen myöntää Ratsastajainliitto yhdessä hevostalouden tutkintotoimikunnan kanssa. Lisäksi Suomen Islanninhevosyhdistyksen kanssa tehdään yhteistyötä islanninhevosharrasteohjaaja -nimikkeen kanssa. Oppilaitosyhteistyötä
toteutetaan myös tarjoamalla koulutusmateriaalia, pitämällä asiantuntijaluentoja sekä osallistumalla jatko- ja
täydennyskoulutusten suunnitteluun.  
I- ja II-tason valmentajakoulutukset on siirretty kokonaan Ypäjän Hevosopiston Valmennuskeskuksen toteutettaviksi
sen saatua virallisen valmennuskeskuksen statuksen. Myös ammattivalmentajatutkinnon koulutusoikeus saatiin Ypäjän valmennuskeskukselle, koulutus käynnistyy vuoden 2018 aikana. Ratsastajainliitto tekee yhteistyötä myös muiden
hevosalan oppilaitosten kanssa valmentajakoulutuksen osalta.
Huippu-urheilun muutostyöryhmän suunnitelmien mukaan Urheiluakatemioiden merkitys kasvaa tulevaisuudessa.
Ratsastuksen saamista mukaan urheiluakatemioiden ohjelmiin on pidetty ensiarvoisen tärkeänä. Ratsastuksen urheiluakatemiatoimintaa jatkettiin Ypäjän Hevosopiston ja Turun Urheiluakatemian kanssa. Uusi yhteistyö käynnistettiin
Tampereen Urheiluakatemian ja Urhean kanssa. Tarkoitukseen on räätälöity kokonaisuus, joka palvelee opiskelevaa
ratsastuksen kilparatsastajaa kokonaisvaltaisesti.
Urheiluakatemiatoiminnan tavoitteena on edistää lajissaan huipulle pyrkivien ja jo huipun saavuttaneiden urheilijoiden opiskelua ja ammattiin valmistumista, päivittäisvalmentautumista ja urheilun asiantuntijoiden saatavuutta.
Etelä-Suomen hevosalan toimijat
Hevosalan järjestöistä sekä alueen ELY-keskuksesta ja ProAgriasta koostuva ryhmä tapaa kaksi kertaa vuodessa. Liiton
edustajat osallistuvat kokouksiin, joissa tutustutaan myös käytännön toimijoihin sekä tapahtumiin. Hämeessä toimii
samankaltainen yhteistyöverkosto.
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Sosiaalipedagoginen hevostoiminta
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on ensisijaisesti lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa hevosen kanssa.
Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan päämääränä on auttaa sellaisia henkilöitä, jotka ovat vaarassa syrjäytyä tai jo
syrjäytyneet normaalielämästä.
Hevosopisto Ypäjällä sekä Ylä-Savon ammattiopisto tarjoavat koulutusta sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa.
Koulutuskokonaisuudet ovat 20–25 opintopisteen suuruisia, ja ne on suunnattu sosiaali-, terveys- ja opetusalan ammattilaisille. Ratsastajainliitto on mukana koulutuksessa luennoimassa mm. turvallisuusasioista. Useat liiton jäsentallit
tarjoavat sosiaalipedagogista hevostoimintaa yhtenä palvelunaan.
Jäsenyys eri organisaatioissa
Pääsihteeri kuuluu Urheilutyönantajat ry:n hallitukseen. Urheilutyönantajat ry on PALTA ry:n jäsen. Vuoden aikana
käsiteltiin työehtosopimusasioita sekä työaikaan, sunnuntaityöhön, etätyöhön ja työaikakokeiluun liittyviä asioita.
Toiminnanjohtajien sekä esimiesten kouluttamista henkilöstöasioissa jatkettiin. Pääsihteeri on Hevosopiston hallituksen jäsen sekä Ulkoilufoorumin valmistelutoimikunnan jäsen.
Ratsastuskenttien kunnostus
Ratsastuskenttien kunnostusprojekteja tuetaan vuosittain 10.000–30.000 eurolla. Liitto antaa kilpailukaudella kunnostus- ja konsultointiapua kilpailujen järjestäjille keskeisten kilpailukenttien saattamiseksi sellaiseen kuntoon, että
ne vastaavat ratsastajien ja hevosten vaatimuksia. Apu on järjestäjille ilmainen.
Turvallisuuden edistäminen
Ratsastajainliitto työskentelee yhteistyössä Tukesin kanssa ratsastuspalvelujen turvallisuuden edistämiseksi. Liitto
kouluttaa tallineuvojia turvallisuuskysymyksissä vuosittain. Koulutukseen sisältyy pelastus- ja paloturvallisuuden
lisäksi vakuutustietoutta sekä työssä jaksamiseen liittyviä kysymyksiä.
Liitto tekee yhteistyötä tapaturmavakuuttajansa LähiTapiola-ryhmän kanssa turvallisuuden edistämiseksi ratsastusurheilussa.
Esteettömyys
Ratsastajainliitolla on esteettömyysasioita käsittelevä asiantuntijajoukko, jonka tavoitteena on jakaa tietoa ja ideoita
siitä, miten talleilla ja uudessa ratsastusrakentamisessa voidaan toteuttaa esteettömyyttä. Esteettömyydellä tarkoitetaan vaivatonta liikkumista talliympäristössä. Asiaa käsitellään myös Ratsastajainliiton Reilu Peli -työn puitteissa.
Lausuntoja hevosalaan liittyvissä asioissa
Ratsastajainliitto on antanut asiantuntijan ominaisuudessa lausuntoja useissa hevosalaan liittyvissä kysymyksissä
koskien mm. kaavoitusasioita, rakentamista, maankäyttöä, alan koulutusta, liikenneongelmia, ympäristöasioita,
eläinlääkintää, vastuukysymyksiä, hevosten hyvinvointia, tasa-arvonäkökulmaa ja riita-asioita. Liitto on myös reagoinut vastineilla hevosalan asioihin ja ongelmatapauksiin, esimerkiksi kuntien kaavoitussuunnitelmiin, kun ne ovat
ratsastuksen näkökulmasta epäsuotuisia.
Juridinen neuvonta
Liitto jatkoi yhteistyötään Asianajotoimisto JB Eversheds Oy:n sekä Asianajotoimisto Fenno Oy:n kanssa. Hevosalaa
tuntevat asianajajat antavat liiton jäsenille puhelinneuvontaa hevosalaan ja yhdistystoimintaan liittyvissä juridisissa
kysymyksissä. Liitto maksaa kustannukset ja puhelinneuvonta on jäsenetuna ilmainen.
Liikunta-alan yrittäjyyden neuvottelukunta
Ratsastajainliitto on mukana liikunta-alan yrittäjyyden neuvottelukunnassa. Ryhmä koostuu eri lajien edustajista
ja yrittäjäjärjestöistä. Tärkeimpänä toimena ryhmällä on saada aikaan muutos liikuntalakiin sekä tuoda esille Lisää
liikettä päivään -haastetta.
Teosto ja Gramex
Olympiakomitea ry:n solmimia, kaikkia lajiliittoja koskevia Gramex- ja Teosto-sopimuksia jatkettiin. Sopimukset
kattavat keskitetysti kilpailujärjestäjien, jäsenseurojen ja -tallien järjestämät kilpailut ja tapahtumat. Ratsastajainliito
maksaa sopimukseen liittyvät kustannukset.
Hippolis ry:n toiminta
Hippoliksen tarkoituksena on hevosalan ja -harrastuksen toimintaedellytysten kehittäminen ja edistäminen Suomessa
sekä alan perinteiden vaaliminen. Yhdistys kokosi ja tuotti tietoa hevosalasta taustaorganisaatioiden edunvalvonnan
tueksi ja toteutti edunvalvontaa sovituin osin. Ratsastajainliitto on yhdistyksen perustajajäsen ja Ratsastajainliiton
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Ratsastuksenohjaaja Tinja Pärnänen ohjaa ratsukot virkistävälle
maastolenkille tunnin aluksi, Korpikylän Kartanon Ratsastuskeskus.
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pääsihteeri oli mukana yhdistyksen hallituksessa.
Vuosi 2017 oli yhdistyksen kymmenes varsinainen toimintavuosi. Yhdistyksellä oli kolme osa-aikaista työntekijää
sekä yksi osa-aikainen museotyöntekijä. Toiminnanjohtajana toimi Anne Laitinen. Hippolis teki aktiivista yhteistyötä
hevosalan toimijoiden ja viranomaisten kanssa. Hippolis koordinoi hevosalan yhteisen Mahdollisuuksien hevonen
-juhlavuoden kokonaisuuden, joka oli osa virallista Suomi 100 -ohjelmaa. Mahdollisuuksien hevonen -tapahtumia
järjestettiin yli 1.000 eri puolilla Suomea. Päätapahtuma Hevoset Kaivarissa keräsi 20.-21.5. Helsingin Kaivopuistoon
45.000 kävijää. Juhlavuoden kärkitapahtumia olivat Helsinki International Horse Show, Kuninkuusravit, Suomenhevosen päivä ja Suomenratsujen Kuninkaalliset.
Hippolis koordinoi Mahdollisuuksien hevonen -yhteistyöverkoston työtä. Yhdistys on European Horse Networkin
(EHN) jäsen. Yhdistys tiedotti ajankohtaisista asioista yhteistyötahoille ja medialle. Se jakoi tietoa myös kotisivullaan
hippolis.fi sekä sosiaalisen median kanavissa.
Hippolis hallinnoi Suomen Hevosurheilumuseon toimintaa. Näyttelyn vuoden teemana oli hevosen matka halki
itsenäisyyden. Museolla vieraili kesän aikana noin 2.000 vierasta. Museomestarina toimii Juha Erola. Pääsihteeri on
museoyhdistyksen puheenjohtaja.

6.2. Olosuhteet ja turvallisuus
Turvallisuus
Turvallisuus on keskeinen teema Ratsastajainliiton kaikessa toiminnassa. Ratsastusharrastuksen kasvu etenkin aikuisratsastajien osalta sekä hevostaitojen puute ovat vaikuttaneet ratsastustapaturmien määrälliseen kasvuun. Liitto käy
jatkuvaa keskustelua LähiTapiola-ryhmän kanssa vahinkojen määristä, luonteesta ja syistä. Analysoinnin tavoitteena
on ennaltaehkäistä vahinkoihin johtavien tilanteiden syntymistä neuvonnan ja valistuksen keinoin. LähiTapiolan 12
euron hintaista lisävakuutusta markkinoitiin jäsenille. Sen lunasti yli 6.000 jäsentä.
Ratsastajainliitto tarjosi jäsenilleen jäsenetuna kattavan vakuutusturvan. Liitto haluaa varmistaa kaikkien harrastajien,
vapaaehtoistoimijoiden sekä jäsenseurojen ja -tallien perusvakuutusturvan.
Ratsastusseurojen jäsenet on vakuutettu harrastukseen liittyvien tapaturmien varalta. Vakuutus on jäsenetu. Green
Card -ohjelma antaa vakuutusturvan liiton jäsentalleilla niille säännöllisesti ratsastaville henkilöille, jotka eivät ole
ratsastusseurojen jäseniä. Green Card Plus -vakuutuskortti on vaihtoehto esimerkiksi hevosmatkailua harrastaville.
Ratsastajainliitto on vakuuttanut kaikki liiton toiminnassa mukana olevat harrastajat ja toimihenkilöt sekä tapahtumissa toimivat talkoohenkilöt ryhmävakuutuksin.
Jäsentallien ja -seurojen toiminnan vastuu on katettu vastuuvakuutuksella. Vastuuvakuutus kuului etuna ratsastusseurojen ja jäsentallien jäsenmaksuun. Seurojen ja jäsentallien vapaaehtoistyöntekijät vakuutettiin tapaturmien
varalta. Tapaturmavakuutuksissa ei ole omavastuuosuutta.
Ratsastajainliiton jäsentalleilla satunnaisesti ratsastavat, kuten leiriläiset, kokeilijat, alkeiskurssilaiset, on vakuutettu
ryhmävakuutuksin. Liiton valmentajia ja toimihenkilöitä varten on otettu vastuuvakuutus. Liitolla on myös oikeusturvavakuutus ja liiton hallituksella sekä johdolla vastuuvakuutus.
Ratsastajainliiton vuokrattavassa kilpailukalustossa käytetään FEIn hyväksymiä turvakannattimia.
Hevosreitit
Hevosreittiasioissa on annettu neuvontaa ja lausuntoja. Ratsastusreittien määrä kasvaa hitaasti.
Kenttäpohjaprojekti
Liiton ratsastuskenttien pohjakonsulttina tärkeimmissä kilpailuissa toimi Ismo Lätti. Lätti on antanut neuvoja ja
käytännön apua Tähtikilpailujen (GP-sarja ja olympialajien SM-kilpailut) järjestäjille liiton kustannuksella.
Merkittävät olosuhdehankkeet
Ratsastajainliitto osallistui useisiin ratsastukseen liittyviin olosuhteiden kehittämisprojekteihin.
Ratsastajainliitto on tukenut Tuomarinkylän Ratsastuskeskuksen uudistamishanketta sekä ollut vahvasti vaikuttamassa
Helsingin kaupungin suunnitelmiin asemakaavaa koskien. Alueelle kaavaillaan asuinrakentamista, joka vaarantaa
hevostoiminnan kehittämisen ja kolmannen maneesin toteuttamisen Tuomarinkylään suunnitellussa laajuudessa.
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KUVA: JOHANNES HYRSKY

Laakson ratsastusstadion ilmasta.

7. Markkinointi ja viestintä
7.1. Varainhankinta, markkinointi ja suhdetoiminta
Ratsastajainliitto toimii aktiivisesti sekä kansainvälisissä että kotimaisissa yhteisöissä suomalaisen ratsastuksen edistämiseksi kilpaurheilu- ja harrastemuotona. Liitto on Kansainvälisen Ratsastajainliiton, FEIn, ja Euroopan liiton, EEF:n,
jäsen. Pohjoismaiden ja Baltian maiden ratsastajainliittojen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.
Antti Linna toimi liiton edustajana Olympiayhdistyksessä ja Suomen Olympiakomitean valtuuskunnassa.
Markkinointia käytettiin pääasiallisesti varainhankinnan tukena ja uusia yhteistyökumppaneita haettiin suorilla kontakteilla. Yhteistyökumppanien kanssa käytiin jatkuvaa vuoropuhelua ja heidän edustajiaan kutsuttiin ratsastuksen
tähtitapahtumiin ja kansainvälisiin kilpailuihin.
Ratsastajainliitto osallistui omalla osastolla seuraaviin tapahtumiin: Apassionata, Helsinki, Horse Fair -messut, Helsinki, Hevoset 2017 -messut, Tampere, Farmari-messut, valtakunnallinen ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailu,
Suomenratsujen Kuninkaalliset, Ypäjä, Helsinki International Horse Show.

7.2. Yhteistyösopimukset
Yhteistyösopimusten arvo oli 390.000 euroa. Sopimuksista osa oli ns. kolmikantasopimuksia, joissa olivat osallisina
liiton lisäksi BCM Scanhorse ja/tai Ypäjän Hevosopisto Oy ja/tai FWB-yhdistys sekä yrityskumppani. Liiton omien
yhteistyökumppanien sopimusten arvo laski hieman liiton menettäessä Fintoton kumppanuuden peliyhtiöiden
yhdistyessä.
Yhteistyö Asianajotoimisto Fenno Oy:n ja Eversheds Asianajotoimisto Oy:n kanssa jatkui. Hevosalaa tuntevat lakimiehet antavat liiton jäsenille neuvoja alaan liittyvissä lakiasioissa. Liitolla oli kenttäpohjien konsultointisopimus Ismo
Lätin kanssa. Liiton kisakaluston osalta tehtiin sopimukset HorseEvent Finland Oy:n ja Johannes Hyrskyn kanssa.
Tallink Silja Oy:n kanssa jatkettiin sopimusta toimihenkilöiden ja kilpailijoiden lippualennuksista.
Scandic-ketjun kanssa jatkettiin ratsastusurheilua tukevaa majoitussopimusta.
Fere Oy toimitti liitolle ja maajoukkueratsastajille edustusasut. Oy Finn-Tack Ltd (Horze) toimitti liitolle maajoukkuevaatteet.
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Sarjakilpailujen yhteistyösopimuksia solmittiin ja jatkettiin seuraavasti:
Esteratsastuksen Grand Prix -sarjat: LähiTapiola oli GP-sarjojen pääyhteistyökumppanina. LähiTapiola oli myös
mukana keppareiden rakentamisosastolla Hevoset Kaivarissa -tapahtumassa. Osasto oli yksi tapahtuman suosituimmista yleisöpaikoista.
Volkswagen Amarok Leading Rider -kilpailu toteutettiin LähiTapiola Grand Prix -kilpailuihin osallistuneille ratsukoille.
Voittaja sai Volkswagen Amarok auton, neljä seuraavaksi sijoittunutta yhteensä 8.000 euron rahapalkinnot. Volkswagen oli mukana Hevoset Kaivarissa -tapahtumassa.
LähiTapiolan kanssa jatkettiin sopimusta kouluratsastuksen pikkukierroksesta, jonka finaali ratsastettiin Helsinki
International Horse Show’n yhteydessä.
Hankkijan kanssa jatkettiin Racing Trophy -sarjaa 5- ja 6-vuotialle estehevosille, Racing noviisisarjaa 4- ja 5-vuotiaille
estehevosille, Racing Masters -kilpailua 7-vuotiaille estehevosille sekä kouluratsastuksen 5-v, 6-v ja 7-v Supreme
Horse Care -sarjoja. Hankkija on mukana SM-kilpailuissa ja GP-sarjassa. Hankkija osallistui suurella osastolla Hevoset
Kaivarissa -tapahtumaan.
Evidensia-ketjun kanssa jatkui sopimus koskien eläinlääkintäpalveluja ja ketjun palvelujen markkinointia liiton
jäsenkunnalle. Evidensia oli mukana kilpailusarjoissa: olympialajien Poni Cupit, esteratsastuksen Juniori cup ja kouluratsastuksen Future Cup nuorille, junioreille ja poniratsukoille. Evidensia oli mukana eläinlääkintäpalveluilla Hevoset
Kaivarissa -tapahtumassa.
Vapo Oy oli kumppanina mukana Tähtikilpailuissa. Vapo antoi turvekuiviketta alennuksella tähtikilpailujärjestäjien
käyttöön. Vapo oli mukana omalla osastolla Hevoset Kaivarissa -tapahtumassa.
Oy Finn-Tack Ab ja Horze Oy toimittivat liitolle maajoukkuevaatteet ja olivat myös mukana GP-sarjassa. Horze oli
mukana omalla myyntiosastolla Hevoset Kaivarissa -tapahtumassa.
Apassionata-tapahtuman kanssa jatkettiin markkinointiyhteistyötä.
Hartwall Oy tuki liiton GP-sarjaa ja Novelle-tuotteet nostettiin esille liiton hyvinvointi- ja kilpailutapahtumissa. Hartwall oli Hevoset Kaivarissa -tapahtuman kumppani juomien osalta.
Unikulman kanssa jatkettiin yhteistyötä paremman nukkumisen edistämiseksi. Unikulma oli mukana liiton hyvinvointiin liittyvissä kampanjoissa. Yli viiden tuhannen euron arvoinen Unikulma-sänky jaettiin palkintona kouluratsastuksen
Future Cup -finaalissa. Unikulma oli myös mukana Hevoset Kaivarissa -tapahtumassa.
Avant Techno tuli uutena kumppanina mukaan tukemaan nuorten hevosten kenttäratsastuksen sarjaa. Avant on
aiemmin tukenut liittoa kilpailujen järjestämiseen tarvittavan kaluston osalta.
Asianajotoimisto Fennolaw Oy:n kanssa jatkettiin yhteistyötä. Fennolaw-este oli käytössä mm. GP-sarjassa.
Xerox Oy oli mukana Tähtikilpailujen yhteistyökumppanina. Liitto saa tarvittaessa kopiokoneita käyttöönsä eri kilpailuihin ja kopiokonepaperia liiton toimistolle.
Suomessa järjestettävien kansainvälisten kilpailujen järjestäjien kanssa (Helsinki International Horse Show) toimittiin
vuonna 2017 solmitun uuden sopimuksen pohjalta. Haastavasta taloudellisesta tilanteesta johtuen yhteistyötä Horse
Show’n järjestäjien kanssa tehtiin myös yhteisen varainhankinnan osalta.
Ratsastajainliitto jatkoi sopimustaan Yle Urheilun kanssa. Sopimuksen puitteissa Yle lähetti valtakunnallisilta
kanaviltaan 2 tunnin ja 15 minuutin lähetyksen esteratsastuksen GP-finaalista. Liitto vastasi televisiotuotannosta
yhteistyössä Ylen ja Videpe Oy:n kanssa.
Haven Yhtymän kanssa tuotettiin livelähetykset Hevoset Kaivarissa -tapahtumasta sekä kilpailuista koulu-, kenttä- ja
pararatsastuksen SM, valjakkoajon ja vikellyksen PM sekä esteratsastuksen GP-sarjan osakilpailut ja finaali.
Liiton järjestämän GP-finaalin tukijoina olivat pääkumppaneiden lisäksi Suomen Maksuturva Oy, Card Plus ja
Midpointed.
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Volkswagen Amarok Leading Rider -voittaja Susanna Granroth – Anatevka.

7.3. Viestintä
Järjestön sisäinen tiedotus
Tiedotus jäsenistölle, jäsenseuroille ja -talleille, jaostoille, alueille, kansallisen tason toimihenkilöille sekä urheilijoille toteutettiin sähköpostitse, jäsen-, seura- ja kilpailutiedotteiden, Hippos-lehden, nettisivujen sekä Facebookin, Instagramin
ja Twitterin kautta.
Ratsastajainliiton nettisivuilla ratsastus.fi oli Google Analyticsin raportin mukaan 303.170 käyttäjää (409.991 vuonna
2016). Istuntoja oli yhteensä 1.050.591 (1.289.259). Sivun katseluja oli 2.477.766 (3.117.173). Aikaa sivustolla käytettiin
keskimäärin 1 minuuttia 58 sekuntia. Suosittuja sivuja olivat mm. uutiset ja SRL tiedottaa -palsta, materiaalit, kuten
kilpailusäännöt ja kouluohjelmat, talli- ja seurahakurit, kilpailut ja Ratsastuksessa tapahtuu. Nettisivua käytetään paljon
myös porttina kilpailupalvelu Kipaan.
Ratsastajainliiton sivujen pääuutispalstalla julkaistiin 389 uutista ja SRL tiedottaa -palstalla 113 tiedotetta.
Lisäksi mm. alueilla ja lajikomiteoilla on omat uutiskanavansa.
Liiton Facebook-sivu kasvatti edelleen suosiotaan, vuoden lopussa sillä oli 21.565 tykkääjää (19.664 vuoden 2016 lopussa). Göteborgin EM-kilpailujen aikaan julkaisuilla tavoitettiin 450.000 henkilöä, Hevoset Kaivarissa -tapahtuman aikaan
230.000 ja Helsinki International Horse Show´n yhteydessä 420.000. Liitto julkaisi myös Instagramissa ja Twitterissä,
Nuorten Päättäjien ryhmä oli toiminnassa aktiivisesti mukana.
Ulkoinen tiedotus
Viestinnällä on tuotu esiin ratsastusta urheilu- ja kilpalajina sekä kansallisesti merkittävänä liikuntamuotona ja harrastuksena. Tavoitteena on ollut myös vaikuttaminen päättäjiin lajin yhteiskunnallisen aseman kohottamiseksi. Viestintä tukee
myös markkinointia taloudellisen ja muun tuen hankinnassa lajille sekä kampanjoiden toteutuksessa.
Uutistiedotteita julkaistiin kaikista merkittävistä kansainvälisistä urheilutuloksista sekä kotimaassa järjestetyistä
Tähtikilpailuista, joihin lukeutuvat senioreiden SM-kilpailut, esteratsastuksen GP-sarja sekä nimetyt kansainväliset
kilpailut, kuten vuonna 2017 Suomessa järjestetyt Pohjoismaiden ja Baltian mestaruudet valjakkoajossa ja vikellyksessä.
Kansainvälisessä kilpailu-uutisoinnissa pääpaino oli kauden EM- ja MM-kilpailuissa, joita käytiin kaikkiaan yhdeksässä
lajissa, merkittävimpinä olympialajien EM-kilpailut.
Medianäkyvyyttä saatiin hienosti mm. Hevoset Kaivarissa -tapahtuman ympärillä, Suomi 100 ja Suomenhevonen 110
-juhlavuoden puitteissa sekä kauden kotimaisten tähtikilpailujen ja kansainvälisten arvokilpailujen yhteydessä. Hevos-
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valtiopäivien ohessa järjestettiin myös mediatapahtuma. Ratsastusharrastusta tuettiin omalla tiedotuksella, Tervetuloa
ratsastamaan -kupongilla, Anna hevosen viedä -kampanjalla sekä juhlavuoden yhteisellä esitteellä, joka toteutettiin
yhdessä Suomen Hippoksen kanssa. Median edustajia kutsuttiin myös liiton järjestämiin kilpailuhiin, seminaareihin ja
tapahtumiin.
Liitto tuotti medialle uutisajassa toimivan kuvapankin, jossa tarjottiin julkaisuvapaita kuvia kilpailutoiminnasta ja ratsastusharrastuksesta. Kuvamateriaalia hankittiin kisa- ja mediakuvien ohella sisäiseen käyttöön mm. esitteisiin ja muihin
materiaaleihin.
Tiedotusvälineille lähetettiin viikoittain Ratsastuksessa tapahtuu -tiedote, jossa kerrotaan ajankohtaisista kotimaisista
kilpailuista, suomalaisista kansainvälisissä kilpailuissa, hevosalan tapahtumista ja televisio-ohjelmista. Sama tiedote
julkaistiin muokattuna liiton nettisivuilla. Mediaa palveltiin yli 200 yhteydenotossa koskien erityyppisten kysymysten
ohella mm. tilasto-, tausta- ja yhteystietoja sekä kuvapyyntöjä.
Ylen TV2 -kanavalla sekä netissä toimivassa Areenassa lähetettiin ratsastusta niin koti- kuin ulkomailta. TV2-kavanalla
nähtiin 22 lähetystä 5 kilpailutapahtumasta: este- ja kouluratsastuksen maailmancupin finaali, kenttäratsastuksen EMkilpailut, koulu- ja esteratsastuksen EM, Helsinki International Horse Show ja esteratsastuksen GP-finaali. Kun kaikkien
lähetysten huippuhetkien katsojaluvut lasketaan yhteen, lähetyksillä oli parhaimmillaan 2.300.000 katsojaa. Joukossa on
eri lähetyksillä samoja katsojia. Suurimman katsojamäärän saavutti Ratsastajainliiton yhteistyössä Yle Urheilun ja Videpe
Oy:n kanssa tuottama GP-finaalin kaksituntinen taltiointi. Yle Urheilun tv-taltioinnit esitettiin myös Yle Areenassa, ja sinne tuotettiin erikseen suora lähetys esteratsastuksen SM-kilpailuista yhteistyössä Yle urheilun ja Haven Yhtymän kanssa.
Yhteistyössä Haven Yhtymän kanssa tuotettiin livelähetyksiä netissä kauden Tähtikilpailuista ja Hevoset Kaivarissa
-tapahtumasta. Kilpailuista mukana olivat koulu-, kenttä- ja pararatsastuksen SM, valjakkoajon ja vikellyksen PM sekä
esteratsastuksen GP-sarjan osakilpailut ja finaali lukuun ottamatta sunnuntain pääluokkia, jotka lähetti Yle. Havenin
livelähetyksillä ko. kilpailuista oli 190.000 katsojaa kauden aikana.
Kilpailujen pääluokkien tallenteet julkaistiin myös Ratsastajainliiton YouTube-kanavalla. Myös Urheilufoorumin sisällöstä
tarjottiin runsaasti tallenteita, taltioinneista vastasi Tuija Lehto.
Kansainvälisellä Ratsastajainliitolla, FEIllä, on pitkäaikaiset sopimukset ratsastuskilpailujen televisioinneista Euroopan
yleisradiounionin, EBUn, kanssa. Yhteistyö kattaa MM- ja EM-kilpailut vuoteen 2022 sekä maailmancupin finaalit
vuoteen 2019 saakka.
Hevosten hyvinvoinnin edistämiseksi ylläpidetään alan yhteistä sivustoa hevoseni.fi, joka tarjoaa kattavasti tietoa tallinpitäjille ja hevosenomistajille. Projektia koordinoi Hippolis ja siinä ovat mukana Ratsastajainliiton ohella Suomen Hippos,
Suomen Hevosenomistajien keskusliitto ja Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto. Sivustolla oli 234.000 kävijää vuonna
2017. Hevosenomistajan opas on saatavana sekä sähköisesti että painettuna.
Ratsastajainliitto tarjosi jäsenistön käyttöön viestintäkoulutusmateriaalit aiheista: 1. Tiedota tehokkaasti, 2. Sisäinen
tiedotus, 3. Kilpailutiedotus, 4. Kriisiviestintä, 5. Haastattelussa onnistuminen, 6. Journalismin pelisäännöt, 7. Valokuvat
ja tekijänoikeudet sekä 8. Media murroksessa. Koulutusmateriaaleja tarjottiin kouluttajien käyttöön eri kohderyhmille,
kuten seurat ja tallit, kilpailujärjestäjät, edustustason urheilijat ja nousevat nimet sekä avainasemissa olevat toimihenkilöt. Kenttäratsastuksen maajoukkuevalmennettaville järjestettiin oma mediakoulutus räätälöidyllä sisällöllä.
Koulutusmateriaalin ohella seuroille, kilpailujen järjestäjille ja tapahtumatiedottajille oli saatavilla mm. päivitetyt kilpailutiedotusohjeet ja tiedotuksen yleistä ohjeistusta. Viestinnän suunnitteluun ja tiedotukseen tarjottiin tukea.
Hippos-lehti
Ratsastajainliiton virallinen jäsen- ja tiedotuslehti Hippos ilmestyi seitsemän kertaa, vuosikerta oli 70:s. Ratsastajainliitto julkaisi lehden, ja sen kustansi RideMedia Oy. Päätoimittajana
toimi Jutta Koivula. Lehden ilmoitusmyynnistä vastasi kustantajan kanssa yhteistyössä Lasse
Kankaanpää.
Ratsastusseurojen täysjäsenet saivat Hippoksen jäsenmaksuun sisältyvänä jäsenetuna.
Jäsenkortit postitettiin lehden numero 2 mukana.
Hippoksen kokonaissivumäärä oli 588 (588 vuonna 2016). Lehden keskisivumäärä oli
84 (84) ja keskipainos oli noin 40.500 kappaletta (41.000). Lehti painettiin PunaMustakirjapainossa. Hippos on Suomen Aikakauslehtien liiton jäsen.
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8. Talous
Tuloslaskelma – toiminnallinen tulos
Tuloslaskelma kertoo miten varsinaisen toiminnan kulujäämä 3.525.545,37 (+5 %) on katettu varainhankinnalla
(+1,2 %) ja yleisavustuksilla (+ 8,4 %). Muutokset verrattuna vuoteen 2016 näkyvät tuloslaskelman viereisestä
sarakkeesta. Tilikauden ylijäämä on 53.976,38 euroa. Liiton maksuvalmius on koko vuoden ollut erinomainen.
Taloudellinen asema 31.12.2017
Tasetta tarkasteltaessa voidaan todeta, että varallisuus on kehittynyt seuraavasti. Käyttöomaisuutta on lisätty
8.165 euroa, johon on saatu maa- ja metsätalousministeriön avustusta 4.082 euroa. Kaluston menojäännöksistä
on tehty 10 prosentin eli 28.082 euron suuruiset poistot. Kaluston arvo kirjanpidon mukaan tilikauden lopussa
on 252.734 euroa ilman alueita. Aineettomien oikeuksien lisäys sisältää ohjelmistojen (KIPA ja jäsenrekisteri) ja
järjestelmien hankintoja 182.493 euroa. Näihin on saatu maa- ja metsätalousministeriön avustusta 60.000 euroa.
Aineettomista oikeuksista tehdään 5 vuoden tasapoistot eli 52.004 euroa. Aineettomien oikeuksien arvo kirjanpidon
mukaan tilikauden lopussa on 136.683 euroa ilman alueita.
Muiden koneiden ja kalustojen osalta ei ollut lisäystä. Tästä kalustosta tehtiin 25 prosentin menojäännöspoisto
4.169 euroa, niiden kirjanpitoarvon ollessa 12.508 euroa ilman alueita tilikauden lopussa. Alueiden kaluston lisäyksiä
ei ollut. Alueiden kalustosta tehtiin 7.841 euron poistot, niiden kirjanpitoarvon ollessa 23.523 euroa tilikauden lopussa. Rahoitusomaisuus oli 400.093,34 euroa (2016: 634.940,27). Muihin saamisiin on kirjattu maa- ja metsätalousministeriön avustus (170.000 euroa), josta on päätös, mutta maksatus tapahtuu vasta vuonna 2018. Muihin saamisiin
on myös kirjattu vuoden lopussa lunastettu rahasto-osuus (100.000 euroa), joka kirjattiin tilille vasta vuoden vaihteen
jälkeen. Liiton rahoitusasema ei ole siten merkittävästi muuttunut viime vuodesta.
Taseen loppusumma 1.418.994,47 euroa, josta oman pääoman osuus on 1.043.261,44 euroa (2016: 989.285,06)
ja vierasta pääomaa on tilikauden lopussa 375.733,03 euroa (2016: 390.506,02).
Hallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien tulostilille.
Valmennus- ja koulutustoimintaan liittyvät palkkiot ovat henkilöstökulujen yhteydessä. Liitto ostaa talouspalvelut
tilitoimisto Rantalainen Oy:ltä.

9. Aluejaostojen toimintakertomukset
Aluejaostojen toimintakertomukset julkaistaan tilastoliitteessä.

10. Suomen Ratsastajainliiton Kannatusyhdistys
Sivuilla 72–82.
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SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY
TILINPÄÄTÖS 2017
2012
EUR

2013
EUR

2014
EUR

2015
EUR

2016
EUR

TAE
2017

2017
EUR

EROTUS
EUR

TUOTOT
Osanottomaksut
Varainhankinnan tuotot
Yleisavustukset yhteensä
Varainhankinnan kulut

59 267
2 456 576
741 717
-133 503

345 844
2 658 916
779 300
-160 533

346 275
2 647 293
784 812
-146 682

327 670
2 741 166
807 479
-135 109

319 955
2 679 452
848 968
-123 020

293 360
2 786 250
760 000
-129 000

296 948
2 823 171
920 227
-169 486

3 588
36 921
160 227
-40 486

TUOTOT YHTEENSÄ

3 124 057

3 623 527

3 631 698

3 741 206

3 725 355

3 710 610

3 870 860

160 250

-866 927
-70 825
-760 788
-63 263
-225 931
-104 331
-108 331
-19 549
-213 475
-455 416

-861 170
-93 118
-1 109 856
-79 286
-277 116
-155 831
-162 843
-56 862
-240 045
-493 718

-867 667
-81 346
-1 264 901
-53 739
-359 642
-147 590
-166 207
-22 008
-266 079
-466 675

-799 408
-77 525
-1 340 761
-67 828
-349 176
-139 809
-117 176
-21 633
-302 553
-519 134

-815 951
-75 490
-1 322 299
-61 077
-277 207
-135 870
-132 571
-17 842
-258 199
-446 375

-859 037
-79 250
-1 340 716
-67 500
-402 795
-149 200
-127 850
-24 000
-298 352
-278 035

-824 023
-79 851
-1 440 573
-58 361
-345 219
-124 284
-132 018
-20 131
-329 431
-376 506

35 014
-601
-99 857
9 139
57 576
24 916
-4 168
3 869
-31 079
-98 471

-2 888 836

-3 529 845

-3 695 854

-3 735 003

-3 542 881

-3 626 735

-3 730 397

-103 662

-82 834
9 383
-10 149

-88 632
6 821
13 828

-92 938
10 698
3 211

-73 499
5 008
4 610

-86 330
3 800

-92 096
5 352

-5 766
1 552

151 621

25 699

-143 185

-87 151
5 277
22 711
239
-52 721

222
1 567

257
53 976

35
52 409

KULUT
Henkilöstökulut yhteensä
Vuokrat
Ulkopuoliset palvelut
Henkilökunnan matkakulut
Matkakulut urh ja toimih
Materiaalikulut yhteensä
Urheilija- ja valmentajatuet
Muut henklöstökulut
Muut toimintakulut
Keskinäiset avustukset
KULUT YHTEENSÄ
Poistot yhteensä
Sijoitus-ja rahoitustoiminta
Alueet yhteensä
Satunnaiset tuotot ja kulut
YHTEENSÄ
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SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY
Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen
tilinpäätös ajalta 1.1.2017 - 31.12.2017

Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2027 asti
Tilinpäätöksen toteutti: Rantalainen Oy Helsinki / Carmelo Holguín
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SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY
Radiokatu 20, 00240 Helsinki
Y-tunnus: 0202272-1

Tasekirja 31.12.2017
Tilikausi 1.1.2017 – 31.12.2017
Sisällysluettelo

Sivu

Tuloslaskelma
Tase
Liitetiedot
Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista
Tositelajit ja säilyttäminen
Tilinpäätöksen allekirjoitus
Tilinpäätösmerkintä

1
2-3
4-9
10
10
11
11

Tämä tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §) ja
tilikauden tositeaineisto vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt
(KPL 2:10.2 §), ellei kirjanpitolain 2 luvun 10 §: n 4 momentin säännöksestä muuta johdu.

Tilinpäätöksen on laatinut
Rantalainen Oy Helsinki / Carmelo Holguín
Myyrmäenraitti 2
01600 VANTAA
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SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY
Radiokatu 20, 00240 Helsinki
Y-tunnus: 0202272-1

TULOSLASKELMA
1.1.2017 - 31.12.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot

296 947,55

371 045,71
296 947,55

KULUT
Henkilöstökulut

371 045,71

-824 022,59

-823 606,25

Poistot

-92 096,08

-78 264,24

Vuokrat

-80 099,13

-75 757,74

Muut kulut

-2 826 275,12

-2 752 051,03

TUOTTO-/ KULUJÄÄMÄ

-3 822 492,92

-3 729 679,26

-3 525 545,37

-3 358 633,55

VARAINHANKINTA
Tuotot

2 823 171,60

2 757 067,64

Kulut

-169 485,99

-134 141,67

TUOTTO-/ KULUJÄÄMÄ
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Kulut

2 653 685,61

2 622 925,97

-871 859,76

-735 707,58

5 612,56
-3,59

8 475,19
-3 141,99
5 608,97

5 333,20

-866 250,79

-730 374,38

0,00

0,00

TUOTTO-/ KULUJÄÄMÄ

-866 250,79

-730 374,38

Yleisavustukset
KOKONAISTUOTTO-/
KOKONAISKULUJÄÄMÄ

920 227,17

848 967,59

53 976,38

118 593,21

53 976,38

118 593,21

OMA TOIM. TUOTTO-/ KULUJÄÄMÄ
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT

TILIKAUDEN YLI- TAI ALIJÄÄMÄ
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SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY
Radiokatu 20, 00240 Helsinki
Y-tunnus: 0202272-1
TASE
31.12.2017

31.12.2016

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat oikeudet

136 682,74

AINEELLISET HYÖDYKKEET
Koneet ja kalusto

288 765,00

SIJOITUKSET
Osakkeet ja osuudet

136 682,74
288 765,00

66 193,95
324 773,57

66 193,95
324 773,57

5 402,53

5 402,53

89 464,87

97 022,98

VAIHTUVAT VASTAAVAT
VAIHTO-OMAISUUS
Aineet ja tarvikkeet
LYHYTAIKAISET SAAMISET
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

118 424,90
311 200,89
68 960,20

RAHOITUSARVOPAPERIT
Rahoitusarvopaperit

142 441,56

RAHAT- JA
PANKKISAAMISET
Rahat
Rahat ja pankkisaamiset

1 119,00
256 532,78

VASTAAVAA YHTEENSÄ

498 585,99
142 441,56

257 651,78
1 418 994,47

59

83 410,30
89 917,50
78 129,98
460 412,34

1 366,93
173 161,00

251 457,78
460 412,34

174 527,93
1 379 791,08
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SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY
Radiokatu 20, 00240 Helsinki
Y-tunnus: 0202272-1
TASE
31.12.2017

31.12.2016

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Erityisrahastot
Erityisrahastot alueet

505 498,88
4 095,00

Ed.tilikausien yli- tai alijäämä

479 691,18

Tilikauden yli- tai alijäämä
Tilikauden yli- tai alijäämä yhteensä

53 976,38

Oma pääoma yhteensä

509 593,88
479 691,18
53 976,38

505 498,88
4 095,00
361 097,97
118 593,21

1 043 261,44

509 593,88
361 097,97
118 593,21
989 285,06

VIERAS PÄÄOMA
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Ostovelat
128 993,90
Muut lyhytaikaiset velat
38 772,64
Siirtovelat
207 966,49
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

375 733,03
1 418 994,47

60

162 054,03
33 643,18
194 808,81

390 506,02
1 379 791,08
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TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET
Tilinpäätös on laadittu Valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä
tiedoista (PMA) säädetyllä tavalla pienyrityssäännöstöä noudattaen
ELÄKEMENOT
Henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa vakuutusyhtiössä.
KÄYTTÖOMAISUUS JA POISTO
Käyttöomaisuus on aktivoitu välittömään hankintamenoonsa, josta on vähennetty saadut avustukset sekä poistot.
TULOSLASKELMAA KOSKEVAT TIEDOT
KOKONAISTUOTOT JA –KULUT

2017

2016

Tuotot
Tuotot Yhteensä

4 045 958,88
4 045 958,88

3 985 556,13
3 985 556,13

Kulut
Kulut Yhteensä

-3 991 982,50
-3 991 982,50

-3 866 962,92
-3 866 962,92

53 976,38

118 593,21

Tilikauden yli- / alijäämä

POISTOSUUNNITELMA
Käyttöomaisuuden hankintameno on poistettu seuraavan suunnitelman mukaan:
Aineettomat oikeudet

5 vuotta tasapoisto

Koneet ja kalusto

25 % menojäännöspoisto

Avustuksen alainen kalusto

10% menojäännöspoisto

Avustuksen alaiseen kalustoon sisältyy myös kalusto, johon on myönnetty kunnossapitoavustusta, vaikka itse investointia ei
olisikaan tuettu.
POISTOT
AINEETTOMAT OIKEUDET
Poistot
KONEET JA KALUSTO
Poisto
AVUSTUKSEN ALAINEN KALUSTO
Poisto

61

2017

2016

-52 004,11

-37 192,04

-12 010,44

-10 324,21

-28 081,53
-92 096,08

-30 747,99
-78 264,24
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TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT
Koulutustuotot
Valmennustuotot
Tapahtumatuotot
Kilpailutuotot

2017

2016

74 258,45
206 740,00
395,00
15 554,10

141 183,51
214 688,20
0,00
15 174,00

296 947,55

371 045,71

684 880,53
127 035,90
12 106,16
92 096,08
79 851,13
403 579,99
132 017,86
376 506,30
1 440 573,37
124 283,88
349 561,72
3 822 492,92

676 373,13
122 497,95
24 735,17
78 264,24
75 757,74
385 880,80
140 349,45
384 702,84
1 355 411,95
143 021,31
342 684,68
3 729 679,26

2 177 228,32
-764 975,86
389 358,97
1 021 560,17
2 823 171,60

2 222 747,90
-775 715,00
439 213,02
870 821,72
2 757 067,64

169 485,99

134 141,67

5 612,56
-3,59
5 608,97

8 475,19
-3 141,99
5 333,20

715 000,00
272 559,17
-104 832,00
10 000,00
27 500,00
920 227,17

680 000,00
160 068,59
-27 631,00
15 000,00
21 530,00
848 967,59

53 976,38

118 593,21

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT
Henkilöstökulut
Palkat
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot
Vuokrat
Matka- ja majoituskulut
Urheilija- ja valmentajatuet
Keskinäiset avustukset
Ulkopuoliset palvelut
Materiaalikulut
Muut toimintakulut

VARAINHANKINTA
TUOTOT
Jäs. maksu, lisenssit, green cardit
Jäsenvakuutukset
Yhteistyösopimukset
Muut tuotot
Varainhankinta yhteensä
KULUT
Sijoitus ja rahoitustoiminta
Tuotot
Kulut

Saadut yleisavustukset jakautuvat seuraavasti:
Toiminta-avustukset
Erityisavustukset
Avustusten siirto taseeseen
Olympiakomitean valmennusmääräraha
Paralympiakomitean valmennusmääräraha

Tilikauden tulos

Paralympiakomitean valmennusmäärärahoja vastaavat kulut sisältyvät tuloslaskelman kohtaan Urheilija- ja valmentajatuet.
Vastaavasti valtion toiminta- ja erityisavustuksia vastaavat kulut sisältyvät tuloslaskelman varsinaisen toiminnan kuluihin.
Henkilökunnan määrä keskimäärin tilikauden aikana

11,00
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TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

2017

2016

AINEETTOMAT OIKEUDET (sis.avustuksen alaiset sekä muut aineettomat oikeudet)
Alkusaldo 1.1.
66 193,95
Lisäykset 1.1.-31.12.
182 492,90
Katettu avustuksella 1.1.-31.12.
-60 000,00
Poisto
-52 004,11
Loppusaldo 31.12.
136 682,74

81 027,89
37 358,10
-15 000,00
-37 192,04
66 193,95

PYSYVIEN VASTAAVIEN MUUTOKSET ILMAN ALUEITA

KONEET JA KALUSTO
Alkusaldo 1.1.
Lisäykset 1.1.-31.12.
Katettu avustuksella 1.1.-31.12.
Poistot
Loppusaldo 31.12.
KONEET JA KALUSTO, avustuksen alainen
Alkusaldo 1.1.
Lisäykset 1.1.-31.12.
Myyty
Katettu avustuksilla 1.1.-31.12.
Poisto
Loppusaldo 31.12.

16 677,66
0,00
0,00
-4 169,42
12 508,24

22 236,87
0,00
0,00
-5 559,21
16 677,66

276 731,86
8 165,40
0,00
-4 082,00
-28 081,53
252 733,73

278 337,53
41 773,32
0,00
-12 631,00
-30 747,99
276 731,86

31 364,05
0,00
-7 841,02
23 523,03

8 833,53
27 295,52
-4 765,00
31 364,05

KONEET JA KALUSTO, Alueet
Alkusaldo 1.1.
Lisäykset 1.1.-31.12.
Poisto
Loppusaldo 31.12.

Avustuksen alaiseen kalustoon sisältyy myös kalusto, jonka ylläpitoon MMM
on myöntänyt avustusta vuosittain.
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TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

2017

2016

5 402,53

5 402,53

Lisäykset 1.1.- 31.12.

0,00

0,00

Vähennykset 1.1. - 31.12

0,00

0,00

5 402,53

5 402,53

OSAKKEET JA OSUUDET
Alkusaldo 1.1.

Loppusaldo 31.12.
OSAKEOMISTUS

Sijoituksiin sisältyvien julkisesti noteerattujen osakkeiden kirjanpito ja markkina-arvot olivat:
2017
Lkm
Elisa Communications Oyj

2016

Kirjanpitoarvo

Markkina-arvo

Kirjanpitoarvo

Markkina-arvo

402,53

5 595,12

402,53

5 289,03

171

Savon eläinsairaala Oy kirjattu vuonna
2014 rahoitusarvopapereihin

5 000,00

5 000,00

RAHOITUSARVOPAPERIT

2017

2016

Erikoissijoitusrahasto Titanium

18 639,25

18 000,00

0,00

51 812,50

123 802,31

390 599,84

142 441,56

460 412,34

2017

2016

Ålandsbanken Euro Bond B
LähiTapiola lyhytkorkorahasto arvostettu markkina-arvoon

Rahoitusarvopapereiden kirjanpito ja markkina-arvot olivat:

Erikoissijoitusrahasto Titanium
Ålandsbanken Euro Bond B
LähiTapiola lyhytkorkorahasto arvostettu markkina-ar

Kirjanpitoarvo

Markkina-arvo

Kirjanpitoarvo

Markkina-arvo

18 639,25

20 309,25

18 000,00

19 027,93

0,00

0,00

51 812,50

51 812,50

123 802,31

123 802,31

390 599,84

390 599,84
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OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

2017

2016

504 563,78
504 563,78

504 563,78
504 563,78

935,10
935,10

935,10
935,10

4 095,00
4 095,00

4 095,00
4 095,00

RAHASTOT YHTEENSÄ

509 593,88

509 593,88

VOITTOVARAT
Ed. tilikausien yli- / ja alijäämä

479 691,18

361 097,97

53 976,38

118 593,21

1 043 261,44

989 285,06

RAHASTOT
SIJOITUSRAHASTO
Pääoma 1.1.
Pääoma 31.12.
75-JUHLAVUODEN RAHASTO
Pääoma 1.1.
Pääoma 31.12.
Alueiden erityisrahastot (Kari Harjun Muistorahasto)
Pääoma 1.1.
Pääoma 31.12.

Tilikauden yli- / ja alijäämä
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA TASEEN ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT
Leasingvuokrasopimusvastuut

2017

2016

5 083,90

3 626,82

12 709,75

0,00

20 524,85

9 841,35

Avoimien leasing-vuokrasopimusten nimellismäärät
Leasingvastuut seuraavat 12 kk
Leasingvastuut 1-5 vuotta
Muut annetut vastuusitoumukset
Vuokravastuut
VASTUUSITOUMUKSET MUIDEN PUOLESTA
Takaus

50 000,00

Takaus on yhteisvastuullinen, se on luottosopimukselle 553902-20026511, 30.10.2008 jossa velallinen on
Hippolis - Hevosalan Osaamiskeskus Ry
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Kohdelaskentataulukko kohteelle:
Osasto 1.1.2017 ‐ 31.12.2017
Varsinainen toiminta
Tuotot SRL
Koulutustuotot
Valmennustuotot
Kilpailutuotot
Tuotot Alueet
Alueet Koulutustuotot
Alueet Kilpailutuotot
alueet Tapahtumatuotot
Varsinaisen toiminnan kulut
Henkilöstökulut
Suunnitelman mukaiset poistot
Vuokrat
Matkakulut SRL
Muut kulut
Urheilija‐ ja Valmentajatuet
Keskinäiset avustukset
Avustukset aluet
Ulkopuoliset palvelut
Materiaalikulut
Muut toimintakulut
Muut kulut alueet
Varainhankinta
Tuotot SRL
Tuotot Alueet
Kulut Srl
Kulut Alueet
Sijoitus‐ ja rahoitustoiminta
Tuotot Srl
Tuotot Alueet
Kulut Srl
Yleisavustukset
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
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‐259 594,99 ‐117 687,97 ‐65 861,30 ‐19 854,10 ‐11 945,44 ‐27 363,69 ‐62 198,73 ‐11 359,00 ‐39 990,50
70 110,00
61 356,00
20 340,00
4 130,00
1 530,00
18 751,00
670
4 426,00
1 940,00
2 940,00
4 395,00
0
480
600
1 745,00
300
0
0
66 870,00
55 221,00
20 340,00
3 650,00
930
7 455,00
370
4 426,00
1 940,00
300
1 740,00
0
0
0
9 551,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
‐329 704,99 ‐179 043,97 ‐86 201,30 ‐23 984,10 ‐13 475,44 ‐46 114,69 ‐62 868,73 ‐15 785,00 ‐41 930,50
‐18 490,00
‐2 061,19
‐1 058,31
0
‐242,8
‐5 235,15
‐971,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
‐150
0
0
‐42 941,92 ‐38382,35 ‐15 474,13
‐8 477,71
‐4 722,57 ‐13 264,65
‐9 384,19
‐1 205,00 ‐10 864,04
‐268 273,07 ‐138 600,43 ‐69 668,86 ‐15 506,39
‐8 510,07 ‐27 614,89 ‐52 363,34 ‐14 580,00 ‐31 066,46
‐12 599,73 ‐13 899,67 ‐11 074,80
‐182,65
‐319
‐466,6 ‐34 190,21
0
‐1 456,25
‐85 835,89 ‐11891,29
‐9 386,19
‐1 326,50
0 ‐10 749,74
‐388,7
‐8 500,00 ‐10 060,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
‐96863,2 ‐48 151,59 ‐13 589,14
‐7 774,71 ‐11 960,23 ‐15 748,74
‐6 080,00 ‐17 096,52
‐122 676,04
‐880,73
0
0
0
‐268,1
‐27,64
‐1 129,36
0
‐1 524,70
‐46 280,68 ‐15946,27
‐1 056,28
‐408,1
‐148,26
‐4 410,68
‐906,33
0
‐928,99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 930,00
2 686,56
0
0
698,31
0
‐73,11
0
0
10 930,00
3 600,00
0
0
1 003,00
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0
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0
0
4 570,80
27 500,00
0
0
0
0,00
10 000,00
‐259 594,99 ‐106 757,97 ‐53 174,74 ‐19 854,10 ‐11 945,44 ‐22 094,58 ‐34 698,73 ‐11 432,11 ‐39 990,50
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‐2 394 254,36
13 044,01
10 520,91
1 230,00
1 293,10
0
0
0
0
‐2 401 895,53
‐765 886,17
‐84 255,06
‐79 041,65
‐147 103,92
‐1 325 608,73
‐42 821,20
‐218 062,76
‐37 520,00
‐751 536,81
‐87 475,66
‐188 192,30
0
2 563 589,88
2 724 167,60
0
‐160 577,72
0
5 512,89
5 516,48
0
‐3,59
878 156,37
1 058 407,62
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‐147 126,38
9 242,00
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0
0
0
0
0
0
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‐8 210,99
0
0
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‐102 705,33
0
‐4 491,00
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0
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4 245,00
0
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0
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0
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0
0
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‐302 048,29
46 261,86
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44 308,00
1 280,00
0
0
0
0
‐346 452,15
‐16 738,78
0
‐248
‐21 988,39
‐307 476,98
‐9 806,79
0
0
‐282 981,93
‐10 546,51
‐4 141,75
0
1 146,00
1 146,00
0
0
0
0
0
0
0
0
‐299 044,29

m
in
ta

Ha
rra
s

ur
he
ilu
to
i

60

‐A
LU
EE
T
‐73 521,46
0
0
0
0
45 146,68
43 361,68
1 390,00
395
‐118 668,14
‐5 128,00
‐7 841,02
‐659,48
‐44 319,06
‐60 720,58
‐5 200,96
‐15 814,23
76 595,00
‐43 916,56
‐6 225,60
‐61 379,23
‐4 779,00
74 573,16
3 600,00
74 480,00
‐3 459,84
‐47
96,08
0
96,08
0
0
1 147,78

91

‐3 530 948,21
251 800,87
30 896,77
206 740,00
14 164,10
45 146,68
43 361,68
1 390,00
395
‐3 822 492,92
‐824 022,59
‐92 096,08
‐80 099,13
‐403 579,99
‐2 422 695,13
‐132 017,86
‐376 506,30
0
‐1 440 325,37
‐124 283,88
‐344 782,72
‐4 779,00
2 653 685,61
2 748 691,60
74 480,00
‐169 438,99
‐47
5 608,97
5 516,48
96,08
‐3,59
920 227,17
53 976,38
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SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY

Radiokatu 20, 00240 Helsinki
Y-tunnus: 0202272-1

Luettelo tilikauden aikana käytetyistä kirjanpitokirjoista:
ATK-Päiväkirja
ATK-Pääkirja
ATK-Ostoreskontra
ATK-Myyntireskontra
Tasekirja ja tase-erittelyt
Tasekirja ja tase-erittely on nidottu.

Tositesarjat

Säilytystapa

Alueet
Automaattiset tilinpäätöskirjaukset
Kassa
Muut
Myyntilasku
Myyntisuoritus
Ostolasku
Ostosuoritus
Palkka
Pankki
TAPU Sporttirekisterin
Verkkokauppa
Ålandsbank

Sähköinen
Sähköinen
Paperi
Sähköinen
Sähköinen
Sähköinen
Paperi ja sähköinen
Sähköinen
Sähköinen
Sähköinen
Sähköinen
Sähköinen
Sähköinen
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SUOMEN RATSASTAJAINLIITON
KANNATUSYHDISTYS RY
Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen
tilinpäätös ajalta 1.1.2017 - 31.12.2017

Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2027 asti
Tilinpäätöksen toteutti: Rantalainen Oy Helsinki / Carmelo Holguín R.
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SUOMEN RATSASTAJAINLIITON KANNATUSYHDISTYS RY
Radiokatu 20
00240 Helsinki
Y-tunnus: 0202271-3

Tasekirja 31.12.2017
Tilikausi 1.1.2017 – 31.12.2017
Sisällysluettelo

Sivu

Toimintakertomus
Tuloslaskelma
Tase
Liitetiedot
Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista
Tositelajit ja säilyttäminen
Tilinpäätöksen allekirjoitus
Tilinpäätösmerkintä

1
2
3
4
5
5
6
6

Tämä tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §) ja
tilikauden tositeaineisto vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on
päättynyt (KPL 2:10.2 §), ellei kirjanpitolain 2 luvun 10 §: n 4 momentin säännöksestä muuta
johdu.

Tilinpäätöksen on laatinut:
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SUOMEN RATSASTAJAINLIITON KANNATUSYHDISTYS RY
Radiokatu 20
00240 Helsinki
Y-tunnus: 0202271-3

Toimintakertomus

Yhdistyksellä ei ole ollut toimintaa vuonna 2017
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SUOMEN RATSASTAJAINLIITON KANNATUSYHDISTYS RY
Radiokatu 20
00240 Helsinki
Y-tunnus: 0202271-3

TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2017
VARSINAINEN TOIMINTA
Kulukorvaukset
Muut kulut

1.1.-31.12.2016

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Sijoitukset tuotot
Sijoitukset kulut
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ

119,79
-128,73
-8,94

169,22
-63,88
105,34

RAHOITUSTUOTOT JA
KULUT
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-8,94

105,34

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
KOKONAISTUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ
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SUOMEN RATSASTAJAINLIITON KANNATUSYHDISTYS RY
Radiokatu 20
00240 Helsinki
Y-tunnus: 0202271-3
TASE

VASTAAVA
PYSYVÄT VASTAAVAT
KÄYTTÖOMAISUUS
Osakkeet

31.12.2017

31.12.2016

2 522,82

2 522,82

VAIHTUVAT VASTAAVAT
RAHOITUSOMAISUUS
Sijoitukset
Rahat- ja pankkisaamiset

3 943,48
2 914,09

VASTAAVA YHTEENSÄ

6 857,57

4 072,21
2 794,30

9 380,39

6 866,51
9 389,33

VASTATTAVA
OMA PÄÄOMA
Oma pääoma
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden ylijäämä

8 300,33
1 089,00
-8,94

VASTATTAVA YHTEENSÄ

9 380,39
9 380,39
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SUOMEN RATSASTAJAINLIITON KANNATUSYHDISTYS RY
Radiokatu 20
00240 Helsinki
Y-tunnus: 0202271-3
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET
Tilinpäätös on laadittu Valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä
esitettävistä tiedoista (PMA) säädetyllä tavalla pienyrityssäännöstöä noudattaen.
Rahoitusomaisuuden sijoitukset on arvostettu markkina-arvoonsa, sijoitusrahastoon ei sisälly riskiä.
POISTOSUUNNITELMA JA POISTOT
Yhdistyksellä ei ole poistettavaa käyttöomaisuutta
RAHOITUSARVOPAPERIT

EVLI Valtionobligaatio A

2017
Kirjanpitoarvo
Markkina-arvo

2016
Kirjanpitoarvo
Markkina-arvo

4 272,62

4 272,62

2017

2016

169,22
-63,88
105,34

169,22
-63,88
105,34

0,00
0,00

0,00
0,00

119,79
-128,73
-8,94

169,22
-63,88
105,34

Kirjanpitoarvo
2 552,82

Kirjanpitoarvo
2 552,82

8 300,33
1 089,00
-8,94
9 380,39

8 300,33
983,66
105,34
9 389,33

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
KOKONAISTUOTOT JA -KULUT
TUOTOT
KULUT
yli-/alijäämä
VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT JA -KULUT
TUOTOT
KULUT
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
SIJOITUSTUOTOT- JA KULUT

Sijoitustuotot
Sijoituskulut

TASEEN LIITETIEDOT
OSAKEOMISTUS
Hevosopisto Oy 3 kpl, omistusosuus 25 %
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
OMA PÄÄOMA
Saldo 1.1.
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
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Luettelo tilikauden aikana käytetyistä kirjanpitokirjoista:
Tasekirja
Tase-erittelyt

Tasekirja ja tase-erittely on nidottu
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Emma Tallberg ja Dolce Vita Crosby, HIHS 2017.
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Radiokatu 20
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puh. 09 2294 510
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