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1. Pääsihteerin katsaus
suomen	taloudessa	näkyi	hieman	piristymisen	merkkejä	vuoden	2016	loppupuolella.	hevosalalla	on	tyypillistä,	että	
sekä	taantumat	että	nousut	näkyvät	pienellä	viiveellä.	tämän	johdosta	kasvun	merkit	antoivat	vielä	odottaa	itseään.	
ratsastajainliiton	jäsenmäärä	laski	kolmatta	vuotta	peräkkäin,	mikä	näkyi	lasten	ja	nuorten	määrissä.	uskomme,	että	
suurimpina	syinä	tähän	ovat	pienet	ikäluokat	ja	perheiden	taloudellinen	tilanne.	Kilpailu	muiden	harrastusten	kanssa	
on myös kova ja harrastusten tarjonta jatkaa kasvuaan. Vuoden 2016 kokonaisjäsenmäärä oli 48.357 (2015: 48.884). 
Pudotusta oli edellisvuoteen 527. Jäsenmäärä on pudonnut kolmen viime vuoden aikana yhteensä 1.500 henkilöllä.

Riossa kaksi suomalaisedustajaa
Elmo	Jankari	edusti	suomea	rion	kesäolympialaisissa	ollen	kilpailun	nuorin	kenttäratsastaja.	Katja	Karjalainen	jatkoi	
arvokisauraansa	paralympiaedustajana.	toinen	saavutettu	paralympiapaikka	jäi	valitettavasti	käyttämättä	Jaana	Kivi-
mäen loukkaantumisen vuoksi. Koulu- ja esteratsastuksen osalta olympiaedustus jäi muutaman sijan päähän olym-
piarankingissa.

Kansainvälinen arvokilpailuedustus eri lajeissa ja ikäryhmissä jatkaa nousuaan henkilökohtaisella ja joukkuetasolla. 
Urheilijoiden urakehityksen tukeminen luo edellytykset tulevaisuuden menestymiselle.

Reilu Peli, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Reilu Peli, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat liiton toiminnassa tärkeitä asioita. Suunnitelma yhdenvertaisuuden ja 
tasa-arvon	toteuttamisesta	valmistui	keväällä	2016.	reilun	Pelin	-opas	”yhtä	Jalkaa”	julkaistiin	syksyllä.	opasta	jalkau-
tettiin	liiton	urheilupsykologin	johdolla	alueiden	syyskokouksissa.	opas	on	herättänyt	laajasti	kiinnostusta	myös	lajim-
me ulkopuolella.

Hyväntekeväisyyshanke
ratsastajainliitto,	hope-yhdistys	sekä	Pelastakaa	lapset	ja	Parasta	lapsille	-järjestöt	toteuttivat	yhteistyössä	hyvänte-
keväisyyshankkeen vähävaraisten ja syrjäytymisuhan alla olevien lapsiperheiden tukemiseksi vuosina 2014–16. Hanke 
jatkui	vuoden	loppuun	ja	kaikkiaan	siinä	nostettiin	ratsaille	yli	370	lasta.	hyväntekeväisyyshanke	sai	suomen	nuoriso-
yhteistyön, Allianssin, nuori toimija -tunnustuksen.

liiton	jäsentallit	ja	-seurat	olivat	aktiivisesti	mukana	hyväntekeväisyyshankkeen	toteutuksessa,	samoin	kuin	useat	
liiton	yhteistyökumppanit	sekä	järjestöjen	edustajat	ja	yhteiskunnan	vaikuttajat.	Presidentti	tarja	halonen	toimi	hank-
keen suojelijana.  
 
Urheilutoiminnan kehittäminen
urheilun	kehitysohjelmaa	ja	sen	hankkeiden	jalkautusta	jatkettiin.	Kehitysohjelman	mukaisesti	hallitus	palkkasi	urhei-
lutoiminnan	vetäjäksi	ja	linjajohtajaksi	valmennuksen	erityisasiantuntijan.	ypäjän	valmennuskeskushanketta	vietiin	
aktiivisesti	eteenpäin	tavoitteena	aloittaa	toiminta	vuoden	2018	alussa.	neuvotteluja	käytiin	opetus-	ja	kulttuuriminis-
teriön	ja	olympiakomitean	kanssa.	hevosopiston	toimitusjohtajan	erottua	liitto	katsoi	yhdessä	hevosopiston	kanssa,	
että	valmennuskeskushankkeen	varmistamiseksi	siihen	on	saatava	oma	projektijohtaja.	syksyllä	urheilun	linjajohtaja-
na	aloittanut	Eero	simojoki	siirtyi	vuoden	vaiheessa	vastaamaan	hankkeen	valmistelusta.

liiton	maajoukkue-	ja	aluevalmennustoiminnan	suuntaamista	osaksi	arkivalmennusta	jatkettiin.	Vuonna	2015	uusit-
tua	kilpailujärjestelmää	tarkennettiin	ensimmäisen	vuoden	kokemusten	perusteella.	

Helsinki International Porsche Horse Show järjestettiin 31. kerran 
helsinki	horse	show	järjestettiin	kolmatta	kertaa	helsingin	Jäähallissa.	helsingin	kaupungin	sekä	opetus-	ja	kulttuuri-
ministeriön	tuet	muodostivat	olennaisen	osan	tapahtuman	tulobudjetista	yrityskumppaneiden	ohella.	tapahtuman
taloudellinen	tilanne	parani	hieman	ja	se	teki	muutaman	tuhannen	euron	voiton.	seuraava	horse	show	ja	suomen
maailmancupin osakilpailu järjestetään ensi lokakuussa samassa paikassa.
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Liiton hallitus ja talous
syyskokouksen	henkilövaaleissa	valittiin	liiton	hallitukseen	kaksi	jäsentä	erovuoroisten	sijaan	kolmivuotiskaudelle	sekä	
yksi	jäsen	kesken	kauden	eronneen	Johanna	Örndahlin	tilalle	yksivuotiskaudelle.	hallituksen	erovuoroisia	jäseniä	olivat	
antti	linna	ja	carina	nyholm.	hallituksen	jäseniksi	kolmivuotiskaudelle	2017–19	valittiin	kaksi	eniten	ääniä	saanutta:	
osmo	metsälä	(405	ääntä)	ja	tomas	stenius	(336).	Johanna	Örndahlin	tilalle	yksivuotiskaudelle	valittiin	kolmanneksi	
eniten	ääniä	saanut	satu	Väihkönen	(253).	aisa	aarnio-wihuri	sai	vaalissa	244	ääntä	ja	carina	nyholm	195.

Vuosikokouksen	hyväksymä	talousarvio	oli	laadittu	3.473	euroa	ylijäämäiseksi.	hallitus	päätti	epävarman	taloudelli-
sen	tilanteen	takia	säästötoimenpiteistä	pääsihteerin	esityksestä	vuoden	alussa.	opetus-	ja	kulttuuriministeriö	korotti	
liiton	toiminta-avustusta	40.000	eurolla.	Korotus	yhdessä	säästötoimenpiteiden	kanssa	nosti	liiton	tuloksen	reilusti	
ylijäämäiseksi. Saimme myös takaisin 15.000 euroa hovioikeuden liitolle myöntämistä valmentajan kanssa käydyn 
oikeudenkäynnin	kuluista.	osa	korvauksista	on	vielä	saamatta	ja	ne	haetaan	ulosoton	kautta.	

liiton tulos vuodelta 2016 on liiton ja alueiden osalta 118.600 euroa ylijäämäinen, mikä on ensiarvoisen tärkeää kah-
den	vahvasti	alijäämäisen	vuoden	jälkeen.	alueiden	kirjanpidot	on	integroitu	kokonaan	liiton	kirjanpitoon.	talousliit-
teenä 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	joutuu	myös	vuoden	2017	alussa	päättämään	50.000	euron	suuruisesta	säästötoi-
mesta.	Vuoden	2018	budjetti	on	haasteellinen.	Kipan	uudistaminen	ja	usa:ssa	järjestettävät	mm-kilpailut	edellyttä-
vät liitolta tuntuvaa rahapanosta. Vuoden 2016 hyvä tulos tuo tähän hyvinkin tarpeellisen puskurin. 

Eläinsuojeluun	liittyvät	asiat	nousivat	vahvasti	esille	hevosen	hyvinvoinnin	teemavuotena.	Vaikka	teemavuosi	loppui,	
hyvinvointiteema	jatkuu	ja	näkyy	liiton	toiminnassa	myös	vuonna	2017.	

suomen	itsenäisyyden	juhlavuotena	hevosalan	järjestöt	ovat	mahdollisuuksien	hevonen	hankkeen	kautta	mukana	
suomi	100	-juhlavuoden	ohjelmassa.	sen	puitteissa	hevosalalla	järjestetään	yli	1.000	hevostapahtumaa	ympäri	suo-
men.	näissä	tapahtumissa	tuomme	esille	hevosen	ja	erityisesti	suomenhevosen	merkityksen	suomalaisten	kump-
panina ja hyvinvoinnin tarjoajana yhteiskuntamme historiassa, tänä päivänä sekä tulevaisuudessa. Suomenhevosen 
kantakirja	täyttää	110	vuotta,	mikä	tekee	juhlavuodesta	erityisen.

Juhlavuoden päätapahtumana järjestetään Helsingin Kaivopuistossa 20.–21. toukokuuta ainutkertainen ja uniikki He-
voset	Kaivarissa	-tapahtuma,	joka	on	suunnattu	koko	perheelle	ja	on	yleisölle	ilmainen.	odotamme	Kaivariin	30.000	
kävijää.	tapahtuman	kohderyhmänä	ovat	erityisesti	perheet,	harrastajat	ja	hevosista	kiinnostuneet,	mutta	myös	muut	
pääkaupunkiseutulaiset. 

haluan	lopuksi	esittää	kaikille	kutsun	Kaivariin	ja	myös	muihin	hevosalan	tapahtumiin.	Juhlavuoden	tapahtumat	kan-
nattaa	hyödyntää	hienon	lajimme	ja	hevosharrastuksen	markkinoimiseksi.	samalla	voimme	näyttää,	miten	tärkeä	
liikuttaja	ja	monipuolinen	kumppani	meille	suomalaisille	hevonen	on.	suomi	100	-juhlavuoden	teemojen	mukaisesti,	
jotka	ovat	yhdessä,	yllätyksellisyys	ja	ilo.	

Helsingissä 6.4.2017 

Fred Sundwall 
pääsihteeri
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2.  Suomen Ratsastajainliitto vuonna 2016
Vuosi	2016	oli	suomen	ratsastajainliiton	96.	toimintavuosi.	toimintaa	ohjasivat	liiton	strategiat	”ratsastuksen	johta-
vat	ajatukset”	ja	”Kaviouralla”	yhdessä	vuosikokouksen	vahvistaman	toimintasuunnitelman	kanssa.

2.1. Pääteema: Hevosen hyvinvointi
Vuosi	2016	oli	hevosen	hyvinvoinnin	teemavuosi.	hevosen	hyvinvointi	-kiertuetta	toteutettiin	alueellisina	koulutusti-
laisuuksina	lajin	harrastajille.	hevosen	hyvinvoinnista	ja	hevostaidoista	laadittiin	koko	jäsenistön	kattava	valtakunnalli-
nen kysely. 
 
Urheilupuolella teema näkyi koulutustapahtumien sisällöissä ja valmentajaseminaarissa, myös kilpailupaikkojen olo-
suhteisiin	kiinnitettiin	huomiota.

 
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 lii-
kunnan 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	ratsastajainliitto	pitää	tärkeänä	vaalia	näitä	arvoja.	reilua	Peliä	on,	että	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	yhdenvertaisuussuunnitelma	valmistui	keväällä	2016.		siihen	on	kirjattu	ylös	toimenpiteitä,	joilla	
ratsastajainliiton	arvoja	ja	samalla	yhdenvertaisuutta	kehitetään	ja	edistetään	toiminnassa.	Käytännön	työkaluja	
toimenpiteiden	toteutukseen	annetaan	liiton	reilun	Pelin	yhtä	jalkaa	-oppaassa,	joka	valmistui	syksyllä	2016.	molem-
mat	materiaalit	on	julkaistu	liiton	nettisivuilla.

reilu	Peli	-työtä	johtaa	liiton	hallituksen	vahvistama	työryhmä.	lisätietoja	kohdassa	2.4. 
 
Hyväntekeväisyyshanke vähävaraisten lasten ja nuorten hyväksi
ratsastajainliitto	käynnisti	osana	strategiatyön	jalkautusta	hyväntekeväisyyshankkeen	vähävaraisten	ja	syrjäytymis-
vaarassa	olevien	lasten	ja	nuorten	mukaan	saamiseksi	ratsastusharrastuksen	pariin.	Presidentti	tarja	halonen	toimi	
projektin	suojelijana. 
 
liitto	toteutti	hanketta	yhteistyössä	hopen,	Pelastakaa	lapset	ja	Parasta	lapsille	-järjestöjen,	yhteistyökumppanien	
sekä	liiton	jäsentallien	ja	-seurojen	kanssa.	hankkeessa	tarjottiin	alakouluikäiselle,	vähävaraisen	perheen	lapselle	
ratsastuksen alkeiskurssi ja muuta hevostoimintaa, kuten mahdollisuus osallistua hevoskerhoon. Alkeiskurssin kustan-
nukset	jaettiin	liiton	ja	kurssin	järjestävän	tahon	välillä. 
 
ratsastajainliitto	on	lisäksi	perustanut	yhdessä	hope	-	yhdessä	&	yhteisesti	ry:n	kanssa	lahjoituslippaan,	jonka	kautta	
jokainen voi osallistua hankkeeseen ja tukea vähävaraisten lasten ja nuorten ratsastusharrastusta. lahjoituksia voi 
tehdä	seuran	nimissä,	yksityishenkilönä	tai	anonyymisti.	lahjoitukset	käytetään	yksinomaan	vähävaraisten	lasten	ja	
nuorten ratsastusharrastustoimintaan. 
 
Mahdollisuuksien hevonen 
mahdollisuuksien	hevonen	-yhteistyöverkoston	nuorisopuolella	käynnistettiin	uudelleen	ratsastajainliiton,	hippoksen	
ja	hippoliksen	toimesta	hyvän	mielen	Kummihevonen	-kampanja.	Kuka	tahansa	hevosenomistaja	pystyy	ilmoitta-
maan	hevosensa	kummihevoseksi,	jonka	päiväkoti,	vanhainkoti,	koulu	tai	muu	yhteisö	valitsee	omaksi	kummikoh-
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teekseen.	Kummihevonen	omistajineen	pitää	yhteyttä	kummiyhteisöönsä	ja	sitoutuu	lähettämään	arkisia	kuulumisia	
tekstin	ja	mahdollisesti	kuvien	muodossa	kerran	kuukaudessa.	Kampanja	alkoi	loppuvuodesta	2016	ja	jatkuu	koko	
juhlavuoden 2017. 
 
mahdollisuuksien	hevonen	-yhteistyöverkostossa	ovat	mukana	suomen	ratsastajainliitto,	suomen	hippos,	mtK,	suo-
men	hevosenomistajien	Keskusliitto,	mtt	hevostalous,	suomen	Eläinsuojeluyhdistys,	Proagria,	hevostietokeskus,	
hippolis	–	hevosalan	osaamiskeskus,	ypäjän	hevosopisto,	hämeen	ammattikorkeakoulu,	suomen	ravivalmentajat	ry	
ja maa- ja metsätalousministeriö. 

Edunvalvonta ja yhteiskunnallinen merkitys
ratsastajainliiton	yhteiskunnallinen	merkitys	edunvalvojana	kaikissa	hevostalouteen	liittyvissä	asioissa	on	vahva.	liit-
to	valvoo	jäsenseurojensa,	jäsentalliensa,	yksittäisten	harrastajien	ja	hevosten	hyvinvointiin	liittyviä	etuja. 
 
hevosala	muuttuu	ja	uudistuu.	monet	yhteiskunnan	trendit,	kuten	hyvinvoinnin	ja	luontokokemusten	arvostus,	ovat	
suosiollisia alalle. 
 
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	jatket-
tiin,	ja	liiton	edustaja	oli	mukana	ministeriön	asettamassa	työryhmässä. 
 
Turvallisuus – vakuutusturvan kehittäminen 
turvallisuus	ja	opetuksen	taso	ovat	etusijalla	suomen	ratsastajainliiton	hyväksymissä	jäsentalleissa.	liitto	edellyttää,	
että	sen	jäsentalleissa	säännöllisesti	ratsastavilla	henkilöillä	on	tapaturmavakuutus	joko	ratsastusseuran	jäsenetuna	
tai	green	card	(tai	green	card	Plus	vuodesta	2017	alkaen).	liitto	on	ottanut	jäsentallien	satunnaisratsastajille	ryhmä-
tapaturmavakuutuksen. Vakuutuksen piirissä ovat myös seurojen vapaaehtoiset sekä seurojen ja jäsentallien talkoo-
henkilöt.	tapaturmavakuutuksissa	ei	ole	omavastuuosuutta.	

liitto	tarjoaa	myös	vastuuvakuutuksen	jäsenetuna	kaikille	seuroille	ja	jäsentalleille	sekä	liiton	valmentajille	ja	tuoma-
reille.	tuomareiden	vastuuvakuutus	kattaa	myös	tuomaroinnista	mahdollisesti	aiheutuvat	rahalliset	vahingot.	liiton	
hallituksella on oikeusturva- ja vastuuvakuutus. 

Joel Vesalainen, Petri Nykänen ja Kiripassi Kaunialassa.
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ratsastajainliitto	käy	jatkuvaa	keskustelua	käyttämänsä	tapaturmavakuuttajan,	lähitapiolan,	kanssa.	tavoitteena	on	lisä-
tä	turvallisuutta	ja	ennaltaehkäistä	vahinkoja.	Vapaaehtoinen	lisävakuutus	korvaa	ratsastukseen	liittyvät	tapaturmat	lii-
ton	jäsenvakuutusta	laajemmin.	yli	7.500	jäsentä	otti	12	euron	hintaisen	lisävakuutuksen	vuonna	2016.	liitto	on	toteut-
tanut	turvallisuutta	käsitteleviä	kampanjoita	yhdessä	hippos-lehden,	lähitapiolan	ja	yhteistyökumppani	horzen	kanssa.	 
 
ratsastuskypäriltä	vaaditaan	jatkossa	aiempaa	suurempaa	turvallisuutta.	Eu-komission	uusi	standardi	edellyttää	pa-
rempaa	suojaa,	mm.	että	kypärän	tulee	kestää,	mikäli	hevonen	kaatuu	tai	astuu	sen	päälle.	uusien	standardien	mu-
kaisten	kypärien	käyttövaatimus	astunee	voimaan	vuoden	2018	alusta.	liiton	yhteistyökumppani	horzen	kanssa	on	
tarjottu	jäsenistölle	jäsenetuna	kypäränvaihtomahdollisuuksia.	 

Urheilun projektit
Arvokilpailut
huippu-urheilun	merkittävin	hanke	oli	rion	olympialaisiin	ja	paraolympialaisiin	osallistuminen.	Kenttäratsastuksessa	
saavutettiin	yksi	paikka	ja	paralympialaisissa	kaksi,	joista	toista	ei	pystytty	käyttämään	ratsastajan	loukkaantumisen	
vuoksi. Kouluratsastuksen ja esteratsastuksen paikat jäivät muutaman varasijan päähän olympiarankingissa.

Eri	lajien	ja	ikäryhmien	arvokilpailuihin	osallistuttiin	pitkälti	kaudelle	asetettujen	tavoitteiden	mukaisesti.
merkittävimmät	kilpailutulokset	esitellään	kohdassa	kilpailutoiminta.	

Kouluratsastuksen arvokilpailuprojekti Top Dressage Finland
Kouluratsastuksen	arvokilpailuprojektia	jatkettiin	toteuttamalla	kansainvälinen	kilpailuohjelma,	järjestämällä	kuivalei-
rejä	ja	tarjoamalla	tukitoimia,	kuten	psyykkistä	valmennusta	ja	hevosfysioterapeutin	palveluja.	Eamon	mclaughlin’in	
kanssa	jatkettiin	sopimusta	joukkue-eläinlääkärinä	toimimisesta	vuoteen	2020	asti.	Emile	Faurie,	englantilainen	huip-
puratsastaja ja -valmentaja, toimii nykysopimuksen mukaan maajoukkuevalmentajana Tokion olympialaisiin saakka. 
Valmennustoiminnassa	jatkettiin	hyvään	alkuun	päässyttä	nuorten	hevosten	projektia.	Paralympiatason	vammaisrat-
sastajat ovat mukana Top Dressage Finlandin valmennus- ja kilpailutoiminnassa, ja heidän maajoukkuevalmennukses-
taan	vastaa	Janne	bergh. 
 
Esteratsastuksen Nations Cup -projekti
Esteratsastuksen	nations	cup	-projekti	on	vahva	osa	liiton	strategian	mukaista	joukkuetoimintaan	panostamista.	liitto	
jatkoi	valmentajasopimusta	useita	kansainvälisiä	arvokilpailumitaleita	saavuttaneen,	ranskalaisen	hervé	godignonin	
kanssa	maajoukkueen	valmentamisesta	sekä	nation	cup	-projektissa	että	arvokilpailuissa.

Urheilutoiminnan kehittäminen
huippuratsastuksen	kehitysohjelman	merkittävimmät	hankkeet	olivat	ypäjän	hevosopiston	valmennuskeskushank-
keen	aloittaminen	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,	erityisesti	maajoukkue-	ja	aluevalmennuksessa,	joiden	toimintatapoja	ja	kehityskoh-
teita arvioidaan mm. yhteisissä valmentajatapaamisissa. 

Talent-ohjelma
talent-valmennusohjelmaa	jatkettiin.	toimintaa	laajennettiin	ja	kehitettiin	seuroilta	saadun	palautteen	perusteella.	
talent-seuroja	ja	-toimijoita	oli	28,	mukana	7	uutta.	Edelliseltä	vuodelta	kaikki	toimijat	jatkoivat	talent-toimintaa.

Helsinki International Porsche Horse Show
helsinki	international	Porsche	horse	show’n	ja	sen	yhteydessä	kilpailtavan	esteratsastuksen	maailmancupin	osakil-
pailun	varmistaminen	on	ratsastusurheilumme	kannalta	tärkeää.	ratsastajainliitto	teki	varainhankintatyötä	yhdessä	
järjestäjän	kanssa	tapahtuman	toteuttamisen	ja	sen	jatkuvuuden	turvaamiseksi.	opetus-	ja	kulttuuriministeriö	ja	hel-
singin kaupunki tukivat tapahtumaa.

Ratsastuskenttien pohjaprojekti
ratsastuskenttien	pohjaprojektia	jatkettiin	tavoitteena	edesauttaa	hevosten	hyvinvointia	ja	parantaa	edellytyksiä	kil-
pailuiden	järjestämiselle.	ismo	lätti	toimi	liiton	konsulttina.
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Kilpailujärjestelmän uudistus
uusi	kilpailujärjestelmä	otettiin	käyttöön	vuoden	2015	alussa.	Järjestelmän	uudistuksen	tavoitteet	ovat:	

· 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 

Vuosien	2015–16	aikana	tehtyjen	havaintojen	perusteella	kilpailujärjestelmään	tehtiin	pieniä	muokkauksia	ja	tarken-
nuksia, jotka astuivat voimaan 1.1.2017.  Järjestelmää tarkistetaan edelleen kokemusten perusteella.

2.3. Organisaatio
suomen	ratsastajainliitto	on	uudistanut	organisaatiotaan	vuosina	2010–16	vastaamaan	paremmin	muuttuvan	urhei-
lumaailman 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	hal-
lintotapa	-projekti.	uudistuksen	tavoitteena	oli	aikaansaada	toimintatapa,	jossa	kullakin	toimialalla	otetaan	huomioon	
ratsastajien	tarpeet	sekä	kiinnostus	lajiin	eri	elämänvaiheissa.	uudistunut	organisaatiomalli	kykenee	entistä	paremmin	
vastaamaan	ratsastajien	erilaisiin	tavoitteisiin.	

liiton	Kaviouralla-strategiassa	on	otettu	huomioon	Jorma	Vertaisen	vetämän	työryhmän	laatima	huippu-urheilun	ke-
hittämissuunnitelma	sekä	Kari	niemi-nikkolan	raportti	urheilutoiminnan	johtamiseksi	ja	organisoinniksi.	ne	ovat	oh-
janneet	myös	urheilun	pitkäaikaisten	tavoitteiden	suunnittelua	ja	liiton	organisaation	muutoksia.	

Kevätkokous
Kevätkokous	järjestettiin	helsingissä	24.4.2016.	Edustettuna	oli	38	jäsenseuraa	ja	kolme	yhteisöjäsentä.	henkilöitä	oli	
paikalla 38.

Syyskokous
syyskokous	pidettiin	helsingissä	27.11.2016.	Kokouksessa	oli	edustettuna	189	jäsenseuraa	ja	59	yhteisöjäsentä.	
Kokouksessa oli paikalla 144 henkilöä.
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Vuosikokousten palkitut
Kevätkokouksessa	myönnettiin	ratsastajainliiton	hallituk-
sen	päätöksestä	hopeiset	kannukset	Kristina	idmanille	ja	
Raija Jensenille.

syyskokouksen	päätöksellä	myönnettiin	kultaiset	ansio-
merkit	Juha	Erolalle,	Kati	honkaselle,	saara	rantapuu-
Kivelälle	ja	tutu	sohlbergille.	Kokouksessa	luovutettiin	
lisäksi	ratsastuksen	Vuoden	sinettiseura	-palkinto	Etelä-
Vantaan Ratsastajat ry:lle sekä Vuoden laatutalli -palkinto 
Hyvinkään Ratsastuskeskus ky:lle.

Vuoden urheilupalkitut 2015 ja 2016  
Palkinnot	luovutettiin	ratsastusfoorumissa	2016.

2015 
Vuoden	ratsastaja	–	anna-Julia	Kontio 
Vuoden	hevonen	–	Duchess	Désirée 
Vuoden	ratsastuskilpailu	–	helsinki	international	horse	show 
Vuoden valmentaja – emile Faurie 
Vuoden toimihenkilö – osmo Metsälä 
Kyra Kyrklundin kouluratsastuksen kannustuspalkinto:  
mea	Packalén,	Janni	martikainen,	terhi	lehtimäki	

2016 
Vuoden 2016 ratsastusteot:  
elmo Jankari, Rio olympiamenestys 
Katja Karjalainen, Rio paralympiamenestys 
Terhi Stegars, kaksinkertainen kouluratsastuksen maail-
mancupin	finalisti 
Jouni Heikinheimo, MM-valjakkomenestys, 5. sija  
hevosyksiköissä 
Emma	tallberg,	nuorten	esteratsastus,	Em-edustus	ja	 
helsingin	5*-tason	debyytti

Seura- ja tallitoiminnan palkitut on esitelty kappaleessa 5.
Janni Martikainen ja Mea Packalén.

Kristina ”Jepa” Idman ja Raija Jensen.

Ratsastusfoorumin paneelikeskusteluun osallistuivat Katja Karjalainen, Jouni Heikinheimo, Elmo Jankari,  
Emma Tallberg ja Terhi Stegars.
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Hallitus
hallitus	kokoontui	vuoden	2016	aikana	yksitoista	kertaa.	lisäksi	hallitus	piti	kolme	sähköpostikokousta.	

Suomen Ratsastajainliiton hallitus 2016
laura Airaksinen, pj 
Pirkko Herd 
antti	linna,	vpj 
Marjukka Manninen 
Carina nyholm 
sofia	Vikman 
Johanna Örndahl (erosi kesken kauden)

hallituksen	suunnittelupäivät	pidettiin	18.5.	ja	2.9.	helsingissä.	alueiden	puheenjohtajiston	kanssa	pidettiin	lisäksi	
yhteinen	suunnittelupäivä	3.9.	helsingissä.

Liiton toimisto 
toimistolla	toteutettiin	laaja	organisaatiomuutos	vuosien	2010–16	aikana.	henkilöstön	kanssa	käytiin	vuotuiset	kehi-
tyskeskustelut.

Toimiston toimihenkilöt 2016 
Fred	sundwall,	pääsihteeri,	1.10.1996- 
sonja	holma,	viestintäpäällikkö,	15.3.2001- 
nina	Kaipio,	seurapalveluiden	linjapäällikkö,	1.9.2010-	(vt.	nuorisopäällikkö	27.7.2009-) 
Kielo	Kestinmäki,	tallipäällikkö,	1.1.2009-31.12.2016	(tallitarkastaja	2004-,	tallivastaava	1.11.2005-31.12.2007)	 
Emmi	Kupiainen,	aluekoordinaattori,	24.4.2006-	 
minttu	Kuusisto,	kilpailuassistentti,	1.7.1996- 
sanna	sassi,	lasten	ja	nuorten	toiminnan	koordinaattori	1.1.2016-	(aluekoordinaattori,	1.1.2002-)	 
sari	siltala,	seurapalveluassistentti,	14.4.2008-	 
Eero	simojoki,	urheilun	linjajohtaja,	1.9.2016- 
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.	 
 
Jäsenet 
Jäsenseuroja	oli	504	(492	vuonna	2015).	hyväksyttyjä	jäsenratsastuskouluja	oli	250	(246),	harrastetalleja	74	(77),	
vaellustalleja 5 (6), hevosavusteisia palveluita tarjoavia talleja 23 (-) ja yksityistalleja 45 (37). Muita yhteisöjäseniä oli 
13	(9).

Seurojen henkilöjäsenten määrä oli vuoden lopussa 45.477 (45.857 vuonna 2015). 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	2.880	(3.027).	henkilöjäsenten	ja	green	card	
-harrastajien kokonaismäärä oli yhteensä 48.357 (48.884).

henkilöjäsenten	edut	olivat	hippos-lehti,	lähitapiolan	tapaturmavakuutus,	oikeus	suorittaa	ratsastus-	ja	hevostaito-
merkkejä, oikeus lunastaa kilpailu- ja toimihenkilölupia, Scandic-hotellialennukset, lähiTapiolan hevosvakuutuksista 
10 % alennus, Femtolasikin, oral Hammaslääkäreiden, Tallink Silja linen ja Unikulman jäsenetutarjoukset, lakineu-
vontapalvelu,	alennukset	polttoaineesta	st1-asemilta	ja	hevoshullu-lehden	kestotilauksesta	sekä	liiton	jäsenkortti.	
Jäsenet	saivat	50	%	alennuksen	tampereen	hevoset-messujen	pääsymaksusta	sekä	horzen	etukupongin	jäsenkortin	
mukana.

ratsastusseurojen	edut	olivat	vastuuvakuutus	ja	talkootyöntekijöiden	ryhmätapaturmavakuutus,	yhteiset	teosto-	ja	gra-
mex-sopimukset,	sporttirekisteri-	ja	sporttisaitti-työkalut	sekä	ilmainen	konsultaatio	ratsastuskenttien	pohjiin	liittyen.	
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Jäsentallien	edut	olivat	vastuuvakuutus,	satunnaisratsastajien	ryhmätapaturmavakuutus,	green	card	-vakuutustur-
va	ja	ratsaille-opas,	talkootyöntekijöiden	ryhmätapaturmavakuutus,	yhteiset	teosto-	ja	gramex-sopimukset,	nouse	
ratsaille	-päivän	markkinointimateriaali	ja	viestintäpalvelut,	ratsastajainliiton	nettisivuilla	tallilistaus	hakurissa	palve-
luineen,	hevosten	vuosimaksut	pakettihintaan,	alennus	hippoksen	leiri-ilmoituksista	sekä	tallipostit	ja	alueelliset	talli-
kohtaamiset. Jäsentalleilla oli myös mahdollisuus järjestää Hevoshullu -kilpailua liiton tuella. inspecta oy tarjoaa liiton 
jäsentalleille maneesitarkastukset 10 % alennuksella. 

2.4. Toiminnan eettisyys, Reilu Peli
reilu	Peli,	tasa-arvo	ja	yhdenvertaisuus	ovat	ratsastajainliiton	toiminnassa	tärkeitä	arvoja.	liitto	on	ollut	mukana	
alusta	alkaen	koko	urheilumaailman	reilu	Peli	-työssä	ja	sitoutunut	urheilun	yhteisiin	eettisiin	pelisääntöihin.	liiton	
Reilu Peli -työtä johtaa hallituksen vahvistama työryhmä. 
 
Reilu Peli -työryhmä vuonna 2016

· Susanna Kallioinen, Ratsastajainliiton hallituksen edustaja, ryhmän puheenjohtaja
· maarit	alhokoski,	sinettiseurojen	edustaja
· nina Kaipio, toimiston edustaja, työryhmän sihteeri
· Ulla Kelonen, aluetoiminnan edustaja
· Janne	lappi,	seurakehittäjien	edustaja
· osmo	metsälä,	kotimaan	kilpailutoiminnan	edustaja
· Tapani Peltonen, vaalivaliokunnan edustaja
· ben	simonsén,	huippu-urheilun	edustaja
· mari	salminen,	nuoret	Päättäjät	-ryhmän	edustaja
· Kristiina	tarkkala,	ratsastusvalmentajien	edustaja	(ratsastusvalmentajien	klubi,	Equestrian	trainers	Finland)
· 

ratsastajainliiton	yhdenvertaisuus-	ja	tasa-arvosuunnitelma	valmistui	keväällä	2016.	yhtä	jalkaa	–	ratsastuksen	reilu	Peli	
-opas	julkaistiin	syksyllä.	liiton	kahdeksalla	alueella	toteutettiin	syksyllä	2016	reilu	Peli	-kiertue	urheilupsykologi	mia	stell-
bergin	johdolla.	reilu	Peli	-työkirjaa	hyödynnetään	jatkossa	seurakehittämisen,	lasten	ja	nuorten	koulutusten	lisäksi	myös	
liiton	valmentaja-	ja	toimihenkilökoulutuksissa.	asiantuntijaryhmä	jatkaa	työtään	aihepiirin	tiimoilta	aktiivisesti. 
 
ratsastajainliitto	on	jatkanut	yhteistyötä	lahtelaisen	Valopilkku-projektin	kanssa	sosiaalisen	kanssakäymisen,	eettisyy-
den	ja	kasvatuksen	edistämiseksi	seura-	ja	tallitoiminnassa.	ratsastajainliitto	on	lisäksi	laajentanut	omaa	osuuttaan	
raha-automaattiyhdistyksen	rahoittamassa	valtakunnallisessa	arvokas	kasvatus	-hankkeessa,	jonka	päävastuu	on	
nuorisokasvatusjärjestö	non	Fighting	generation	ry:llä.	hanke	ajoittuu	vuosille	2013–17,	joiden	aikana	sen	tarkoituk-
sena	on	kehittää	väkivallattomuuteen	tähtäävä	arvokasvatusmalli	ja	-menetelmät	alakouluikäisille	lapsille.	ohjelma	
tähtää	erityisesti	kiusaamisen	ja	sosiaaliseen	kanssakäymiseen	liittyvien	ongelmien	kitkemiseksi	seura-	ja	talliympäris-
tössä.	yhteistyö	Kiusaamista	vastaan	ry:n	kanssa	käynnistettiin	vuoden	2016	lopussa.

2.5. Kansainvälisyys 
ratsastajainliitto	on	Kansainvälisen	ratsastajainliiton,	Fédération	Equestre	internationale	(FEi)	ja	Euroopan	ratsas-
tajainliiton,	European	Equestrian	Federation	(EEF)	jäsen.	FEin	ja	EEF:n	kokouksiin	osallistuivat	puheenjohtaja	laura	
Airaksinen ja pääsihteeri Fred Sundwall. 

FEin	vuosikokous	pidettiin	marraskuussa	tokiossa,	Japanissa.	ratsastuksen	olympiaformaatti	oli	laajasti	esillä	ja	rat-
sastuksen	pysymistä	olympiaperheessä	pidettiin	ensiarvoisen	tärkeänä.	FEi	esitteli	uudistetun	kilpailumuotoehdotuk-
sen	olympialajeihin,	mikä	hyväksyttiin	esittäväksi	Kansainväliselle	olympiakomitealle.	uudistukset	ovat	välttämättö-
miä,	sillä	ratsastus	on	pudotettu	Kansainvälisen	olympiakomitean	suunnitelmissa	kolmanteen	koriin.	siinä	ovat	lajit,	
jotka	olisivat	vain	ajoittain	olympialaisten	ohjelmassa.	Eri	lajien	suosiota	mitattiin	rion	kesäolympialaisten	yhteydessä	
erityisesti	medioissa	ja	somessa.	FEi	on	päättänyt	satsata	yli	kolme	miljoonaa	sveitsin	frangia	ratsastuksen	mainos-
kampanjaan	maissa,	joissa	se	ei	kuulu	ykköslajeihin,	kuten	esim.	Kiinaan	ja	Etelä-amerikan	valtioihin.	

helsinkiläinen	varatuomari	henrik	arle	valittiin	FEin	vuosikokouksessa	FEin	tribunaalin	jäseneksi	uudelle	kaudelle	
2016–20,	ja	hän	toimii	tribunaalin	varapuheenjohtajana.	arle	oli	tribunaalin	edustajana	rion	kesäolympialaisissa.	
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FEin	järjestämään	sports	Forumiin	lausannessa	4.–5.4.	osallistuivat	tom	gordin	ja	aki	ylänne.

EEF:n	(European	Equestrian	Federation)	vuosikokous	pidettiin	birminghamissa	10.–11.10.		Pääsihteeri	ja	puheenjoh-
taja	osallistuivat	kokoukseen.	ratsastuksen	vuoden	2020	olympiaformaatti	oli	esillä	ja	myös	nations	cupin	rakentees-
ta	keskusteltiin.	suurien	Euroopan	ratsastusmaiden	oli	vaikeaa	omaksua	ajatusta	olympiaformaattien	muuttamisesta.	
bromont	oli	luopunut	mm-kilpailujen	järjestämisestä,	mutta	uutta	järjestäjää	ei	kokoukseen	mennessä	ollut	löytynyt.	
myöhemmin	saatiin	päätös,	että	vuoden	2018	mm-kilpailut	järjestetään	tryonissa,	yhdysvalloissa	10.–23.	syyskuuta.

EEF	toteuttaa	aktiivisesti	pieniä	hevosmaita	tukevan	brotherhood-ohjelman.	hanfried	haring	(gEr)	valittiin	uudelleen	
puheenjohtajaksi	sekä	armagan	Özgörkey	(tur),	ulf	helgstrand	(DEn)	ja	Elonora	ottaviani	(mon)	valittiin	uudelleen	
hallitukseen.	carina	mayer	on	nimetty	EEF:n	uudeksi	pääsihteeriksi.	ossi	sopen-luoma	osallistui	arvonlisäveroasioita	
käsittelevään	EEF:n	pienryhmään.

EEF	on	koonnut	ja	julkaissut	koko	Eurooppaa	käsittelevän	laajan	hevosalan	yhteenvedon,	jota	täydennetään	vuosit-
tain.	Katsaus	löytyy	EEF:n	nettisivuilta	euroequestrian.eu.

Pääsihteeri	osallistui	EEF:n	pääsihteereiden	kokoukseen	Pariisissa	18.–19.3.

liitto	on	kansainvälisen	ratsastuksenopettajien	koulutuksen	yhteistyöjärjestön,	igEQ:in,	jäsen.	tom	gordin	toimi	pu-
heenjohtajana	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	keskustel-
tiin	mm.	Pohjoismaiden	ja	baltian	mestaruuskilpailujen	säännöistä,	urheilun	eettisistä	arvoista	ja	matkaratsastuksen	
kilpailutoimintaan	osallistumisesta	g7	maissa.

Kansainväliset toimitsijatehtävät
· Kansainväliset toimihenkilöoikeudet omaavat tuomarit ja ratamestarit vierailivat ulkomailla järjestetyissä kan-

sainvälisissä kilpailuissa toimitsijoina mahdollisuuksien mukaan.
· Pohjoismaiden	ja	baltian	yhteistyösopimuksen	mukainen	toimihenkilövaihto	toteutui	etenkin	alueen	mesta-

ruuskilpailuissa.
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3. Valmennus ja koulutus
ratsastajainliitto	järjesti	ja	tuki	maajoukkuevalmennusta.	henkilökohtaista	valmennustukea	myönnettiin	niille	maajouk-
kueisiin	nimetyille	ratsastajille,	jotka	ovat	pääsääntöisesti	estyneet	osallistumasta	maajoukkueleireille,	kuten	ulkomailla	
asuvat	kilpailijat.	Esteratsastuksen	nations	cup	ja	kouluratsastuksen	top	Dressage	Finland	-projekteissa	valmennusta	
toteutettiin	osin	myös	leireinä	suomen	ulkopuolella.	Valmennusten	toteutus	esitellään	taulukossa	kohdassa	3.1.	

olympia-	ja	paralympiakomitea	myönsivät	ratsastajainliitolle	lajiliittotukea	olympia-	ja	vammaisurheilun	huippu-ur-
heiluun. lisäksi vammaisratsastaja Katja Karjalainen kuului Paralympiakomitean tukiurheilijoihin, ja hän sai myös val-
tion	valmennus-	ja	urheilija-apurahan.	Elmo	Jankarille	myönnettiin	olympiakomitean	bonustuki	rion	olympiapaikan	
saavuttamisesta.	liittotuet	kohdennettiin	arvokilpailuihin	valmistautumiseen	ja	henkisen	valmennuksen	tukitoimiin.
elmo Jankari oli mukana kansainvälisessä olympic Solidarity -tukiohjelmassa 2014–16.

Fei on myöntänyt Ratsastajainliiton vikellyksen kansainvälisiin kehityshankkeisiin tukea vuosille 2014–16.

Valmentaja-	ja	täydennyskoulutukset	toteutettiin	koulutuskalenterin	mukaisesti.

Maajoukkuevalmentaja Janne Bergh, Finnderby 2016.
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3.1. Maajoukkuevalmennuksen valmennus- ja kilpailuvalmennusvuorokaudet 

                      Seniorit     nuoret/U25      Juniorit     Ponit (isot) /lapset Ponit (pienet)
esteratsastus 30 25               25 25                                  17
Kouluratsastus    75              22              22               26                                  18 
Kenttäratsastus		 20														 25														 25	 15																																				 -	
Valjakkoajo  28, ei ikäryhmäjakoa
Matkaratsastus           8, ei ikäryhmäjakoa
Vikellys		 16,	ei	ikäryhmäjakoa	+	4	juoksuttajavalmennusta
lännenratsastus 8, ei ikäryhmäjakoa
Vammaisratsastus 20, ei ikäryhmäjakoa
 = yhteensä 450 (2015: 480)
Islanninhevoset												askellajivalmennuksen	toteutti	suomen	islanninhevosyhdistys,	liitto	tuki	toimintaa	1.500	eurolla.

liitto	tuki	myös	aluevalmennuksia.	Esteratsastuksessa	toteutettiin	50	valmennustapahtumaa,	kouluratsastuksessa	
50,	kenttäratsastuksessa	42,	lännenratsastuksessa	2,	vikellyksessä	6,	valjakkoajossa	7	ja	islanninhevosten	askellajirat-
sastuksessa	17,	kaikkiaan	174	(2015:	180).	lisäksi	järjestettiin	maajoukkuekatsastuksen	yhteydessä	kaikkien	alueiden	
aluevalmennettavien	kuivaleiri	lajikohtaisesti	ypäjällä.	talent-valmennusohjelma	toteutettiin	28	seurassa.	

Psyykkisen	valmennuksen	tilaisuuksia	järjestettiin	liiton	ja	alueiden	toimesta	kilpailuissa	sekä-	koulutustapahtumien	
yhteydessä.	lisäksi	valmennuksen	tukitoimintana	tehtiin	urheilijoiden	kuntotestausta	ja	laadittiin	harjoitusohjelmia.	
maajoukkuelääkäritoiminnan	aloittamisesta	vuodelle	2017	sovittiin	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),	ann	Fonck	(län-
nenratsastus),	Eddy	De	wolff	Van	westerrode	(kouluratsastuksen	tuomarikoulutus)	ja	Emilie	Faurie	(koulutuomari-	ja	
valmentajakoulutus),	herve	godignon	(valmentajakoulutus),	Daan	nanning	(estehevosten	arvostelu,	tuomarikoulu-
tus).	lisäksi	hyödynnettiin	ypäjän	hevosopiston	järjestämiä	kansainvälisiä	valmennustapahtumia. 

3.3. Valmentajakoulutus
· Valmentajien lisenssikoulutus, 2 kurssia
· Valmentajakoulutus, i-taso 2 kurssia ja ii-taso 1 kurssi
· Valmentajalisenssit	oli	mahdollista	päivittää	lisäksi	ypäjän	hevosopiston	järjestämien	valmennusklinikoiden	

yhteydessä

Valmennettaville	tehdyssä	kyselyssä	saatua	palautetta	käytettiin	valmentajien	kehityskeskusteluissa	ja	valmennusleiri-
en	suunnittelussa.

3.4. Toimihenkilö- ja kilpailunjärjestäjäkoulutus 
liiton	koulutuksia	kehitettiin	edelleen	ja	ns.	Fast	track’n	kautta	on	saatu	lisää	toimihenkilöitä.	Kansainvälisten	koulutus-
ten	koulutuskiertoa	jatketaan	ja	kehitetään	edelleen.	Kouluttajatapaamista	ei	säästösyistä	järjestetty	vuonna	2016.	

ratsastajainliitto	järjesti	yhdessä	ypäjän	hevosopiston	kanssa	106	koulutustapahtumaa,	joihin	osallistui	yhteensä	
2.035	henkilöä.	suurin	osa	tilaisuuksista	oli	suunnattu	toimihenkilöille,	kuten	lisenssikoulutukset.	lisäksi	järjestettiin	
useita	kilpailujärjestäjille	ja	kilpailijoille	suunnattuja	tilaisuuksia.	

Kansainvälisiin	lajiseminaareihin	ja	toimihenkilökoulutuksiin	lähetettiin	16	henkilöä.	tarkemmat	listat	koulutuksista	ja	
osallistujamääristä	löytyvät	tilastoliitteestä.
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3.5. Koulutusyhteistyö ja ammatillinen koulutus
ratsastajainliitto	osallistui	hevosalan	opetussuunnitelmia	ja	ammattitutkintoja	laativien	työryhmien	työskentelyyn.	 
 
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta  
sosiaalipedagoginen	hevostoiminta	on	ensisijaisesti	lapsille	ja	nuorille	suunnattua	toimintaa	hevosen	kanssa.	sen	
päämääränä	on	auttaa	henkilöitä,	jotka	ovat	syrjäytyneet	tai	vaarassa	syrjäytyä	normaalielämästä.	

ypäjän	hevosopisto	sekä	ylä-savon	ammattiopisto	tarjoavat	koulutusta	sosiaalipedagogisessa	hevostoiminnassa.	Kou-
lutuskokonaisuudet	ovat	20–25	opintopisteen	suuruisia,	ja	ne	on	suunnattu	sosiaali-,	terveys-	ja	opetusalan	ammatti-
laisille.	ratsastajainliitto	on	ollut	mukana	koulutuksissa	luennoimassa	mm.	jäsentallijärjestelmästä	sekä	turvallisuus-
asioista. Useat liiton jäsentallit tarjoavat sosiaalipedagogista hevostoimintaa yhtenä palvelunaan. liiton työryhmä 
valmisteli syksyllä uuden luokituksen hevosavusteisia palveluja tarjoaville jäsentalleille. Vuoden 2016 alusta alkaen 
myös	sosiaalipedagogista	hevostoimintaa	tarjoavat	tallit	ovat	voineet	hakea	liiton	jäsenyyttä.	 
 
ratsastajainliitto	on	mukana	suunnittelemassa	hevosalan	ammattitutkintojen	uudistamista.	tavoitteena	on	saada	he-
vosavusteiset	palvelut,	kuten	sosiaalipedagoginen	hevostoiminta	ja	ratsastusterapia,	ammatillisen	koulutuksen	piiriin.

3.6. Urheiluoppilaitosyhteistyö

ratsastuksen	urheiluakatemiatoimintaa	jatkettiin	ypäjän	hevosopiston	ja	turun	urheiluakatemian	kanssa.	ratsasta-
jainliitto	pisteytti	29	(2015:	33)	urheilulukioon	hakenutta	opiskelijaa	keväällä	2016.	 
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4.  Kilpailutoiminta 
Kotimaan	kilpailutoiminta	jatkui	aktiivisena.	Kilpailujärjestelmän	tarkennuksen	vuoksi	luvut	eivät	ole	aivan	vertailu-
kelpoisia,	mutta	kokonaisluvut	3–5-tason	ja	2-tason	kilpailuista	osoittavat	pientä	laskua.	Vuonna	2016	järjestettiin	
167 tasojen 3–5 kilpailua, edellisenä vuonna kansallisia kilpailuja oli 246. lähtömäärät laskivat 3–5-tason kilpailuissa 
15.032	(2015:	26.983).	Vastaavasti	määrät	nousivat	2-tasolla,	jolla	järjestettiin	321	kilpailua	(2015:	282)	ja	lähtöjä	oli	
28.878 (17.022). 

Kansallisia	kilpailulisenssejä	(a,	b	ja	c)	lunastettiin	1.876	(2015:	1.823).	aluelisenssien	(D)	määrä	oli	3.265	(3.510).	
hevosten	vuosimaksuja	lunastettiin	7.271	(7.877).	lisenssin	omaavien	toimihenkilöiden	määrä	oli	1.214,	joista	288	oli	
valmentajalisenssejä (1.520/248). 

Kansainvälinen	lisenssi	oli	299	(297)	kilpailijalla	kaikki	FEin	alaiset	lajit	mukaan	lukien.	Kansainvälinen	kilpailulupa	
oli 431 hevosella (460). Suomalaisia oli mukana 320 kansainvälisessä kilpailutapahtumassa, lähtöjä yhteensä 2.637 
(390/3.053).	Kansainvälisiä	toimihenkilöitä,	kuten	tuomareita,	stewardeja	ja	ratamestareita,	oli	139	(138).	samalla	
henkilöllä voi olla useampia oikeuksia.

alue-	ja	lajikohtainen	jakauma	on	eritelty	tarkemmin	tilastoliitteessä.	seurakilpailuja	julkaistiin	Kipassa	jälleen	enem-
män	kuin	edellisenä	vuonna	eli	1.446	(2015:	984).	seurakilpailuihin	ilmoittautumismahdollisuus	myös	Kipan	kautta	
näkyi	edelleen	myönteisesti	myös	seurakilpailulupien	määrässä	(E)	4.228	(3.701).

Kilpailutoiminnasta	tiedotettiin	hippos-lehdessä,	liiton	nettisivuilla	ja	kilpailijatiedotteessa.	Kilpailujärjestäjille	ja	toi-
mihenkilöille	lähetettiin	sähköpostitse	ajankohtaista	tietoa.

liitto	tuki	lajikomiteoiden	budjettien	mukaisesti	kotimaista	sarjakilpailutoimintaa	ja	sm-kilpailujen	järjestelyjä.	

Niclas Aromaa ja Chairman 20, HIHS 2016.
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LIITON ORgANISOIMAT SARJAKILPAILUT

Kansallinen taso, esteratsastus (3/4- ja 5-taso)
· Evidensia	Pikkuponicup:	4	osakilpailua	ja	finaali	aloitteleville	kansallisen	tason	pikkuponiratsukoille
· Evidensia	Ponicup:	5	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:	6–8	osakilpailua	ja	finaali	kansalliselle	tasolle	nousseille	junioriratsukoille	115	cm:n	tasolla
· amatöörisarja:	6–8	osakilpailua,	semifinaali	ja	finaali	kansallisen	tason	senioriharrasteratsastajille,	eli	ratsas-

tajille, joilla ei ole sijoituksia 140-tason tai korkeammista luokista
· Kaikkien	tasojen	champion-kilpailu:	harrasteratsastajille	suunnattu	kilpailu	tasoilla	110–130	cm
· racing	5-v	trophy:	noin	16	osakilpailua	5-vuotiaille	hevosille
· racing	6-v	trophy:	noin	16	osakilpailua	6-vuotiaille	hevosille
· racing	7-v	trophy:	noin	16	osakilpailua	7-vuotiaille	hevosille
· Juniori	grand	Prix:	5	osakilpailua	ja	finaali	kansallisen	tason	junioreille	130	cm	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	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	ja	breeders	Prize	6-vuotiaille	suomessa	syntyneille	Fwb-hevosille

Valtakunnallinen aluetaso (1- ja 2-taso)
· Esteratsastuksen	racing-noviisisarjassa	järjestettiin	joitakin	aluetason	kilpailuja	4-,	5-	ja	6-vuotiaille,	kilpailu-

uraa	aloittaville	hevosille
· Powercup	on	yhdistetty	kilpailu,	jossa	suoritetaan	sekä	80–100	cm:n	esterata	että	helppo	b	-tason	koulurat-

sastusohjelma. Kilpailu oli avoin poni- ja junioriratsastajille. Sarjaan sisältyivät seura- ja aluekarsinnat sekä 
valtakunnallinen	finaali

Joni Koivusalo ja Renessin, LähiTapiolan Future  
Challenge finaali 2016.

Volkswagen Leading Rider 2016 voittajat Julia Engblom  
ja Verdi.
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Kansallinen taso, kouluratsastus (3/4- ja 5-taso)
· Evidensia	Ponicup:	avoin	poniratsukoille,	taso	helppo	b,	5	osakilpailua
· evidensia Junioricup: avoin junioreille ja poniratsukoille, jotka eivät osallistu Ponicupiin, taso helppo A, 5 osakilpailua
· Paccelli	4-v	cup:	avoin	4-v	hevosille:	avoin	4-vuotiaille	hevosille,	taso	helppo	b,	5	osakilpailua	
· supreme	horse	care	5-v	champion:	avoin	5-vuotiaille	hevosille,	taso	helppo	b,	5	osakilpailua	ja	finaali
· supreme	horse	care	6-v	champion:	avoin	6-vuotiaille	hevosille,	taso	helppo	a,	5	osakilpailua	ja	finaali
· supreme	horse	care	7-8-v	champion:	avoin	7	ja	8-vuotiaille	hevosille,	taso	vaativa	b,	5	osakilpailua	ja	finaali
· Evidensia	Dressage	Future	cup:	avoin	poniratsukoille,	juniori-	ja	nuorille	ratsastajille,	helppo-vaativa,	3	osakil-

pailua	ja	finaali.
· lähitapiola	small	tour:	taso	vaativa	a,	5	osakilpailua	ja	finaali.
· winter	cup:	3	osakilpailua	hallikaudella	poneille,	lapsille,	junioreille,	nuorille	ratsastajille,	senioreille.	taso	

kunkin ikäryhmän Fei-ohjelma: esi-, joukkue- ja henkilökohtainen
· yhteistyössä	ratsujalostusliiton	kanssa:	5-v	Derby	ja	breeders	Prize	6-vuotiaille	suomessa	syntyneille	Fwb-

hevosille

Kansallinen taso, kenttäratsastus (3–4 ja 5-taso)
· Ponicup: avoin poniratsukoille, taso ponien helppo, 4 osakilpailua.
· Helppo Cup: avoin kaikille, taso helppo, 4 osakilpailua.
· racing	Kenttätrophy:	avoin	kaikille,	taso	vaativa	b/a,	4	osakilpailua.

 
Kilpailujärjestelmän kehittämisprojekti
Kilpailujärjestelmän	kehittämisprojektin	tuloksena	uusi	kilpailujärjestelmä	otettiin	käyttöön	vuoden	2015	alussa.	
muutosta	arvioitiin	saatujen	kokemusten	perusteella	ja	tarkennuksia	tehtiin	vuodelle	2017.		 
 
Järjestelmäuudistuksen tavoite on johdonmukainen ja laadukas kilpailujärjestelmä,  
joka	vastaa	seuraaviin	tavoitteisiin:

· 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

Uudistuksen seurantaa jatketaan.

Urheilijan urapolku -työ
ratsastajan	urapolku	-työkalu	on	laadittu	olympialajien	näkökulmasta	ja	sitä	on	jaettu	maajoukkue-	ja	aluevalmen-
nusrenkaille.	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	yleisen	osan	(Ks	i)	muutoksia	käsiteltiin	syyskokouksessa.	lajisääntömuutokset	julkaistiin	liiton	net-
tisivuilla.	suurimmat	muutokset	koskivat	Kansainvälisen	ratsastajainliiton,	FEin,	sääntömuutoksia.	
Kurinpitolautakunta	käsitteli	kahdeksan	tapausta,	viisi	oli	kesken	1.1.2017.	Kurinpitolautakunnan	ratkaisut	julkaistiin	
liiton	nettisivuilla	ja	annetut	rangaistukset	kirjattiin	ylös.	Valituslautakunta	käsitteli	yhden	tapauksen	ja	yksi	on	kesken.

ratsastajan	opas	kilpailumaailmaan	-kooste	päivitettiin	vastaamaan	sääntömuutoksia.	

KILPARATSASTAJAN URAPOLKU

Kun olin pieni, perheeni ei ollut hevosihmisiä. Yksi 
siskoistani kuitenkin ratsasti, ja pääsin tallille, kun 
vanhempani kuljettivat häntä tunneille. Kävin 
kaikenlaisissa talutusratsastuksissa, mutta varsi-
naisesti aloitin ratsastuksen kahdeksanvuotiaana 
Järvenpään ratsastuskoulussa. Siellä ehdin käydä tunneilla vain vähän 

aikaa, kunnes perheeni muutti Hyvinkäälle. Minä vaihdoin Hyvinkään ratsastuskeskuk-

seen ja Riitta Holopaisen oppiin. Hän toimi yli kymmenen vuotta ensin ratsastuksenopet-

tajanani ja myöhemmin valmentajanani.
 Jo ennen ratsastuksen aloittamista kävin säännöllisesti uintitreeneissä. Kun muutimme, 

uiminen jäi, mutta hevosinnostus jatkui. Jossain vaiheessa yritin aloittaa uimista uudel-

leen, mutta loppujen lopuksi ratsastus ja tallilla käyminen veivät kaiken aikani.

 Huipulle pääseminen on vaatinut paljon tunteja hevosen selässä, paljon erilaisten 

hevosten ratsastamista. Ahkeruutta, epäonnistumisia ja kyyneleitä, taistelutahtoa ja 

pitkäjänteisyyttä. Huipulle pääsy on vaatinut myös muutosten tekoa, kuten muuttoa ulko-

maille, valmentajan vaihtoa, riskien ottoa. Kun tie huipulle on löydetty, ja sinne on päästy, 

on tehtävä edelleen kovasti töitä, jotta siellä pysyy.
 Olen aina ollut kunnianhimoinen ja päämäärätietoinen. Pienestä asti unelmoin olym-

pialaisista ja tahdoin olla maailman paras ratsastaja. Tahto vie pitkälle, mutta jos tahtoo 

vielä pidemmälle, on tehtävä kovasti töitä ja oltava valmis luopumaan joistakin asioista.

 Uraani ovat eniten vaikuttaneet Riitta Holopainen, oppiäitini; Monica ja Ilkka Brothe-

rus, jotka tuellaan ovat mahdollistaneet menestymiseni; vanhempani, jotka ovat aina 

ehdoitta tukeneet minua sekä Hubertus Schmidt, valmentajani ja työnantajani.

Aloitin ratsastuksen säännöllisesti tunneilla seit-
semänvuotiaana. Sitä ennenkin kyllä ratsastin 
joka kerta, kun vain hevosen selkään päästet-
tiin. Äidilläni on ollut omia hevosia lähes aina, 
ja tämän vuoksi olen ollut hyvin paljon tallilla 
pienestä asti. Ala-asteajan tanssin balettia kaksi kertaa viikossa ja harrastin myös telinevoimistelua 

kilparyhmässä, jonka harjoitukset olivat neljä kertaa viikossa.

 Huipulle tähtäämiseen innostavat kova kiinnostus lajiin, halu kehittyä hevosten kanssa, 

kova motivaatio harjoitella koko ajan paremmaksi sekä kilpailuvietti. Toivottavasti olen 

siellä huipulla vielä joskus. :) Valintoja joutuu tekemään. Esimerkiksi vapaapäiviä ei ole, ystäviä ei näe, päivät ovat 

pitkiä, ja koko ajan pitää miettiä, minkä asian voisin tehdä paremmin. On pystyttävä 

kuuntelemaan muita ja kehitettävä itseään. Nämä asiat tuntuvat sopivan minulle. Tuntuu 

luonnolliselta, että ilman töitä ei tuloksia synny. En koe urheilu-uraani hirveänä ponniste-

luna, vaikka läheiseni ehkä välillä kokevatkin.
 Uraani on vaikuttanut tietenkin äitini, joka on sponsoroinut uraani ja tukenut minua 

kaikin tavoin. Piia Pantsu on myös todella tärkeä, hän on aina työntänyt minua eteenpäin.

 
 
 

Vanhempani ovat hevosihmisiä, ja meillä on oma 
talli kotona. Ensimmäisen ponin sain vuoden 
vanhana, toisen kahdeksanvuotiaana. Ratsastuk-
sen lisäksi opettelin ajamaan hevosia ja olin paljon 
mukana hevosten hoitamisessa. Sain aika vapaasti 
touhuta ja opetella ratsastusta omin päin ponieni kanssa.

 Ratsastuksen sisällä lajivalinta oli alusta lähtien selvä, vaikka kilpailinkin aluetasolla 

myös kouluratsastuksessa. Aluksi kisasin oman tallimme harjoituskisoissa. Yhdeksänvuoti-

aana hyppäsin ensimmäiset 50 ja 60 cm:n seurakisat. 11-vuotiaana ratsastin ensimmäiset 

kansalliset kilpailuni, mutta pääpaino kisaamisessa oli kuitenkin aluetasolla.

 Päätin jo varhain, että haluan ammattilaiseksi, ja se ajatus on vuosien myötä vahvis-

tunut. Tavoitteena on päästä maailman huipulle. Se on vaatinut muuton ulkomaille ja 

paljon pitkiä työpäiviä, mutta se ei haittaa, koska kilpaileminen on nyt tärkeintä.

 Vanhemmillani on ollut suuri merkitys urallani. Äitini on hankkinut minulle ratsuja, 

ollut mukana kisamatkoilla ja hoitanut paperi- ja sponsoriasioita.

  

Alle 10-vuotiaat
10-12-vuotiaat

12-14-vuotiaat
14-16-vuotiaat

16-18-vuotiaat
18-21-vuotiaat

21-25-vuotiaat 26- ja yli -vuotiaat
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• Leikki ja liikkumisen ilo.• Kannustava ilmapiiri.• Motivaatio syntyy onnistu-misen kokemuksista.• Perusliikuntataitojen  opettelu.• Hevoseen ja lajiin tutustu-minen.
• Hevostaitojen alkeet.

• Leikki ja ilo harjoittelussa.• Perusliikuntataitojen opettelu ja hallinta.• Lajitaitojen opettelu.• Hevostaitojen lisääminen.• Oman toiminnan suunnittelun  opettelu.

• Keskeisten laji- ja perusliikuntatai-tojen hallinta.• Oman toiminnan suunnittelu.• Kilpaileminen osana harjoittelua.
• Hevostaitojen perusteet hallin-nassa.

• Motivaatio ja oma halu korostu-vat urapolun jatkosuunnittelussa.

• Kannustava ja rakentava palaute.
• Oman toiminnan pitkäjänteisen suunnittelun opettelu.• Kilpailurutiinin harjoitteleminen ja 

aktiivinen kilpaileminen.• Hevostaitojen hyödyntäminen  hevoskohtaisesti osana valmen-nusta.
• Resurssien kartoitus.

• Suunnittelu ja suunnitelmallisuus.
• Kilpailumäärän lisääminen.• Tavoiteasettelu: osaa asettaa tavoit-

teita ja ottaa vastuuta niiden saavut-
tamisesta.• Hevostaidot muuntuvat jatkuvaksi 

ammattimaiseksi oppimiseksi urhei-
luhevosen hoidosta ja jalostuksesta.

• Kova harjoitteluhalu.• Henkinen ja kilpailutaktinen  kehitys.• Kokonaisvaltaisen urheilijaelämän 
omaksuminen.

• Yksilölliset valmentautumis-ratkaisut.• Ammattimainen toiminta  kaikilla osa-alueilla.

• Halu jatkuvasti kehittää  itseään urheilijana.• Kyky pysyä huipulla ja  soveltaa uutta tietoa.
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• Monipuolista liikuntaa, jonka kautta saavutetaan liikunnallista taitavuutta. Painopistealueina: tasa-paino, rytmikyky, koordi-naatio, reaktiokyky, kette-ryys, liikkuvuus, motoriset harjoitukset.• Itseluottamuksen vahvis-taminen.• Peruskoulu.

• Monipuolista liikuntaa, jonka  kautta saavutetaan liikunnallista  taitavuutta. Painopistealueina: tasapaino, rytmikyky, koordinaatio, 
reaktiokyky, ketteryys, liikkuvuus, motoriset harjoitukset.• Positiivinen minäkuva.• Itsetunnon vahvistaminen.• Vastuun ottaminen alkaa.• Peruskoulu.

• Monipuolista liikuntaa. Painopistealueina: tasapaino, liikkuvuus, nopeus, voima,  aerobinen harjoittelu.• Oppimis- ja harjoitteluhalu.• Keskittymis- ja rentoutumiskyky.
• Halu kilpailla ja kehittyä urheili-jana.

• Yhteistyötaidot.• Tukiverkoston rakentaminen.• Peruskoulu.

• Harjoittelussa huomioitava: voima, nopeus, aerobinen har-joittelu.• Keskittymiskyky.• Stressinsietokyky.• Tunteiden hallinta.• Opettelee tunnistamaan omat  kykynsä ja oman tasonsa.• Halu kilpailla ja kehittyä urheili-jana. 
• Toimiminen tiimin jäsenenä.• Peruskoulu.

• Harjoittelussa huomioitava:  kestävyys, voima, Nopeus ja  aerobinen harjoittelu• Osaa tunnistaa omat kykynsä  ja oman tasonsa. • Nauttii hyvästä suorituksesta ja  osaa käsitellä vastoinkäymisiä.• Osaa suunnitella ja hallita  ajankäyttöä.• Kansainvälisyys, kielitaidon  kehittäminen.

• Harjoittelussa huomioitava:Aerobinen ja anaerobinen  harjoittelu• Hevoskuljetuksiin oikeuttavan  ajokortin hankinta.• Osaa kehittää keskittymis- ja  stressinsietokykyä.

• Paineensietokyvyn  kehittäminen.• Itsenäinen kansainvälisten  kilpailuasioiden hoito.• Urasuunnittelu ja kokonaisval-tainen toiminta.• Vastuu kilpailu- ja valmennus-resursseista sekä talousvas-tuun opettelu. 

• Olympiadisuunnittelu.• Urasuunnittelu ja toiminta urheilu-uran jälkeen.• Oma talousvastuu ja  resurssit kunnossa.
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• Ratsastuksen perustaito-jen opettelu ratsastuskou-lussa: istunta, apujen  käyttö ja eri askellajit.• Tutustuminen hevoseen eläimenä sekä hevostaito-jen opettelu. 

• Ratsastuksen eri lajien perustaitoja.
• Siirtyminen ratsastuskoulun valmen-

nusryhmiin ja/tai henkilökohtaisen 
valmennuksen piiriin.• Hevostaitojen opettelu.

• Ratsastus päälajiksi.• Omatoimiseen lajiharjoitteluun opetteleminen.• Oppii analysoimaan ratsastus- ja kilpailusuorituksiensa eri osa- alueita.• Taito lukea hevosta.• Hevosen taitotason ylläpito.

• Lajin sisäinen lajivalinta.• Lajitaitojen kehittäminen.• Oman tekemisen analysoinnin  oppiminen.• Omaa perusteet hevosen koulut-tamiselle ohjatusti.

• Vaativat luokat.• Mukaan kansainväliseen kilpailutoi-
mintaan. 

• Kilpailu erilaisilla hevosilla.• Monipuolinen ratsastustaito  erilaisilla hevosilla.• Oikeat hevosvalinnat.• Kansainvälinen kilpaileminen.

• Kaikki luokat.• Pystyy itsenäisesti koulutta-maan hevosia.
• Hevosalan ammattilainen tai osaaminen vastaavalla tasolla. Lajin piirissä useita ammattivaihtoehtoja.
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pa • Runsas ja monipuolinen  liikunta.• Muiden lajien harrastamis-ta ohjatusti.• Säännöllinen ja riittävän pitkä yöuni: 9-10 tuntia.• Monipuolinen ravinto.

• Runsas ja monipuolinen liikunta.
• Muiden lajien harrastamista  ohjatusti.• Lajia tukevat oheisharjoitteet.• Alku- ja loppuverryttelykäytäntöjen 
harjoittelu.• Säännöllinen ja riittävän pitkä yöuni: 

9-10 tuntia.• Monipuolinen ravinto.

• Monipuolinen liikunta.• Lajiharjoittelun ja oheisharjoitte-lun määrä kasvaa.• Alku- ja loppuverryttelykäytäntö-jen omaksuminen.• Säännöllinen ja riittävän pitkä  yöuni: 9-10 tuntia.• Monipuolinen ravinto.• Sosiaalisen elämän ja lajiharjoitte-lun tasapaino.

• Lajiharjoittelu kasvaa määrälli-sesti.
• Lihashuollon opettelu. • Säännöllinen ja riittävän pitkä  yöuni: n. 8 tuntia.• Monipuolinen ravinto.• Sosiaalisen elämän ja lajiharjoitte-lun tasapaino.

• Lajiharjoittelu kasvaa määrällisesti.
• Oheisharjoittelu.• Lihashuolto.• Urheilulukio/urheiluakatemiat/ hevosalan ammatillinen opiskelu  urheilun rinnalla.• Säännöllinen ja riittävän pitkä yöuni: 
n. 8 tuntia.• Urheilijan ravinto.• Sosiaalisen elämän ja lajiharjoittelun 

tasapaino.

• Oleskelu ulkomailla  kilpailukaudella.• Oheisharjoittelu.• Lihashuolto.• Ammatillinen opiskelu/hevosalan työt urheilun rinnalla.• Säännöllinen ja riittävän pitkä  yöuni: n. 7-9 tuntia.• Urheilijan ravinto.

• Asuminen ulkomailla lähellä kilpailupaikkoja.• Oheisharjoittelu.• Lihashuolto.• Säännöllinen ja riittävän pitkä yöuni: n. 7-9 tuntia.• Urheilijan ravinto.

• Elämä huippu-urheilun  ehdoilla.• Asuminen ulkomailla  lähellä kilpailupaikkoja.• Oheisharjoittelu.• Lihashuolto.• Säännöllinen ja riittävän pitkä yöuni: n. 7-9 tuntia.• Urheilijan ravinto.
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•Vanhemmat•Ratsastuksenopettaja •Ystävät
• Vanhemmat• Ratsastuksenopettaja/valmentaja

• Ystävät
• Seuran toimihenkilöt

• Vanhemmat• Ystävät
• Seuran toimihenkilöt • Oma valmentaja/ratsastuksen-opettaja• Alue/liittovalmentaja • Kengittäjä• Eläinlääkäri• Varuste- ja ruokinta-asiantuntija• Kuljettaja valmennus- ja kilpailu-matkoille

• Vanhemmat• Ystävät
• Seuran toimihenkilöt • Oma valmentaja • Alue/liittovalmentaja • Kengittäjä• Eläinlääkäri• Varuste- ja ruokinta-asiantuntija• Kuljettaja valmennus- ja kilpailu-matkoille

• Vanhemmat• Ystävät
• Oma valmentaja• Alue/liittovalmentaja • Kengittäjä• Eläinlääkäri• Varuste- ja ruokinta-asiantuntija• Kuljettaja valmennus- ja kilpailumat-
koille

• Tutustuminen kansainvälisiin saman 
lajin urheilijoihin, valmentajiin ja  tuomareihin.

• Vanhemmat• Ystävät
• Oma valmentaja• Liittovalmentaja • Henkinen valmentaja• Fysioterapeutti/hieroja• Kengittäjä• Eläinlääkäri• Varuste- ja ruokinta-asiantuntija• Yhteistyökumppanit• Yhteistyö kotimaisten hevos- kasvattajien kanssa.

• Vanhemmat, ystävät• Oma valmentaja• Liittovalmentaja • Henkinen valmentaja• Fysioterapeutti/hieroja• Kengittäjä• Eläinlääkäri• Varuste- ja ruokinta- asiantuntija• Yhteistyökumppanit

• Ystävät
• Oma valmentaja• Liittovalmentaja • Henkinen valmentaja• Fysioterapeutti/hieroja• Kengittäjä• Eläinlääkäri• Varuste- ja ruokinta- asiantuntija• Manageri• Yhteistyökumppanit
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• Ratsastuksenopettaja.• Mahdollisesti useampien ratsastuslajien kokeilua.

• Ratsastuksenopettaja.• Seuran valmentaja/oma valmentaja.
• Ratsastus monipuolista, myös eri  lajeja.

• Harjoituspäiväkirjan käytön  opettelu.• www.horseridingskool.com • www.kasvaurheilijaksi.fi

• Oma valmentaja.• Aluevalmennusrenkaat, ponien B- ja A-renkaat.• Harjoitussuunnitelma ja  -päiväkirja käytössä.

• Oma valmentaja.• Harjoittelua ohjataan päivittäin. Osa toteutuksesta itsenäisesti.• Henkinen valmennus.• Hevonen ponin rinnalle.• Aluevalmennusrenkaat,  ponien B- ja A-renkaat• Liittovalmennus alkaa.

• Oma valmentaja.• Liittovalmennus.• Aluevalmennusrenkaat tukena  (junioreiden B- ja A-renkaat).• Henkinen valmennus.• Mahdollisuuksien mukaan valmen-
tautuminen ulkomailla.

• Oma valmentaja.• Liittovalmennus.• Henkinen valmennus.• Mahdollisuuksien mukaan  valmentautuminen ulkomailla.

• Valmentautuminen ulkomailla vähintään osan vuodesta. • Henkinen valmennus.• www.huippu-urheilija.fi

• Valmentautuminen  ulkomailla.• Henkinen valmennus.Ki
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• Tutustumiseen kilpailutoi-mintaan paikallisesti.

• Opetellaan kilpailemista ja kilpai-lemiseen liittyviä rutiineja omassa 
seurassa. • Seura- ja aluetason kilpailuja. • Poniratsukoille avoimia luokkia.• Vaativimmillaan alue/kansallista  kilpailemista. • N. 10-15 kilpailua/vuosi.

• Ponimestaruudet aluetasolla• Kilpaileminen kansallisella tasolla.
• Valinnat liittovalmennukseen.• Helpot luokat.• N. 10-20 kilpailua/vuosi.

• Tavoitteena SM- sekä kansainväli-siin kilpailuihin osallistuminen. • Poni PM/EM ja siirtyminen kan-salliseen juniorikilpailutoimintaan 
hevosella.• Kansallinen (+kansainvälinen?)  kilpaileminen• N. 15-25 kilpailua/vuosi.

• Juniori SM/PM kilpailut pohjana  EM-tavoitteille.• Kansallinen ja kansainvälinen kilpaile-
minen ikäkausikilpailuissa.• Myös nuorilla hevosilla kilpaileminen.

• N. 20-30 kilpailua/vuosi.

• Vaatimukset lähestyvät seniorita-soa, ratsastus ammattimaiseksi. 
• SM-taso ikäkausikilpailuissa ja  kansainvälinen kilpaileminen myös avoimissa KV-luokissa.• Vaativat/vaikeat luokat. • N. 25-30 kilpailua/vuosi.

• Edellyttää osallistumista  pidempiin ulkomaan kilpailu-kiertueisiin. Tarjolla on myös kansainvälisiä luokkia alle 25-vuotiaille.• Siirtyminen avoimiin luokkiin.• Kansalliset kilpailut tukevat kansainvälisiä tavoitteita.• N. 25-40 kilpailua/vuosi.

• Mahdollisuus pitkään  kilpailu-uraan. • Kansainväliset  mestaruuskilpailut.• N. 25-40 kilpailua/vuosi.Ha
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• Vähintään 2 tuntia päiväs-sä omaehtoista liikkumis-ta, muita lajeja, koululii-kuntaa.• Hevostaitojen harjoittelua.• Ratsastusta 1-2 kertaa vii-kossa, motivaation mu-kaan enemmänkin.• Lajiharjoittelu mahdolli-simman usein ohjatusti.

• Vähintään 2 tuntia päivässä  omaehtoista liikkumista,  muita lajeja, koululiikuntaa.• Hevostaitojen harjoittelua.• Ratsastusta 2-5 kertaa viikossa.• Lajiharjoittelu mahdollisimman usein ohjatusti.

• Vähintään 1-1½  tuntia päivässä omaehtoista liikkumista, muita lajeja, koululiikuntaa.• Ratsastusta  3-6 kertaa viikossa.  1 lepopäivä.• Lajiharjoittelu mahdollisimman usein ohjatusti.

• Liikuntamäärä yhteensä vähintään 
20 tuntia viikossa.• Lajiharjoittelua 5-6 kertaa viikossa.

• Lajiharjoittelu mahdollisimman usein ohjatusti.

• Liikuntamäärä yhteensä vähintään  
20 tuntia viikossa.• Lajiharjoittelua vähintään 6 kertaa  

viikossa.• Lajiharjoittelu mahdollisimman usein 
ohjatusti.

• Liikuntamäärä vähintään  20 tuntia viikossa. • Lajiharjoittelua 6-7 päivänä  viikossa

• Liikuntamäärä vähintään  20 tuntia viikossa. • Lajiharjoittelua 6-7 päivänä viikossa

• Liikuntamäärä vähintään 20 tuntia viikossa. • Lajiharjoittelua 6-7  päivänä viikossaTa
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ite • Hevosen hallinta  perusratsastuksessa.
• Merkkisuoritukset• Kilpailusuoritukset, esim. Powercupissa loppukilpailuun  pääseminen.• Aluevalmennusrenkaaseen pääsy.

• Katsastusleirit• Seuramestaruus• Aluemestaruus• Sarjakilpailut• Ponien Suomen mestaruuskilpai-lut (SM)

• Katsastusleirit• Kilpailut:  
Ponien SM- ja PM-kilpailut,  mahdollisesti Ponien Euroopan mestaruuskilpailut • Sarjakilpailut

• Katsastusleirit• Kilpailut: Juniorien SM,  Juniorien PM/EM -kilpailut• Sarjakilpailut

• Maajoukkuevalinnat• Nuorten SM, Nuorten PM/EM  -kilpailut•   Kansainvälinen kilpaileminen.

• Kansainväliset kilpailut,  avoimet luokat• Edustustehtävät  (esim. Nations cup).

• Kansainvälisen GP-tason saavuttaminen• Kansainväliset arvokilpailut• Nations Cup• Maailman Cup
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• Omat perusratsastusva-rusteet.• Ratsastustunnit ja -leirit.

• Oman tai vuokrahevosen tai  -ponin hankinnan suunnittelu/ hankkiminen.• Omat kilpailuvarusteet.• Hevosen kilpailuvarusteet.• Hevoskuljetuskalusto järjestyy  tarpeen mukaan.• Hevosen ylläpitokulut.• Valmennuskulut.

• Alue/kansallisen tason oman  tai vuokrahevosen/ponin  hankkiminen.• Maneesi talvisin käytössä.• Hevoskuljetuskalusto  käytettävissä.• Hevosen ylläpitokulut.• Valmennuskulut.• Kilpailukulut.

• Vähintään yksi kansallisen tason ratsu päivittäisessä käytössä. • Hevonen ponin ohella käytössä.• Oma hevoskuljetuskalusto.• Lajin vaatima kalusto  käytettävissä.• Hevosten ylläpitokulut.• Valmennuskulut.• Kilpailukulut.

• Vähintään yksi kansallisen/ kansainvälisen tason ratsu  päivittäisessä käytössä. • Hevosten ylläpitokulut.• Valmennuskulut.• Kilpailukulut.

• Päivittäisessä käytössä useampi ratsu, joista ainakin osa kansainvä-
listä tasoa.• Yhteistyökumppani hevosten  hankinnassa.• Hevosten ylläpitokulut.• Valmennuskulut.• Kilpailukulut.

• Päivittäisessä käytössä use-ampi ratsu, joista ainakin osa kansainvälistä tasoa.• Yhteistyösopimuksien  velvoitteet.• Lajiosaamisen taloudellinen hyödyntäminen.

• Useampi kansainvälisen  tason ratsu päivittäisessä käytössä. • Yhteistyösopimuksien  velvoitteet.• Lajiosaamisen taloudelli-nen hyödyntäminen.

Emma Kanerva, kouluratsastaja:

Sanna Siltakorpi, kenttäratsastaja:

Anna-Julia Kontio, esteratsastaja:

• Kilparatsastajan urapolku esittää porras portaalta yhden tavan, kuinka suomalainen ratsastaja voi edetä kohti maailmanhuippua. Polku on tehty ratsastuksen olympialajien näkökulmasta, mutta sitä voidaan soveltaa muihinkin ratsastuksen lajeihin.

• Kilparatsastajan polku näyttää päälinjat, mutta yksilöt etenevät sillä eri tavoin. Jokainen urheilija luo polusta oman sovelluksensa valmentajansa kanssa, alaikäinen myös vanhempiensa kanssa.

• Polun tarkoitus on esittää, mitä taitoja, harjoitusmääriä ja valmennuksen painopistealueita kilparatsastuksessa tulisi olla eri ikävaiheissa. Polku kuvaa eri toimijoiden rooleja uran eri vaiheissa,  

ja se ottaa kantaa ratkaisuihin, joita urheilijan on tarkoituksenmukaista tehdä. 

Suomen Ratsastajainliitto ry

KUVA: SRL/ULLA LINdGREN FAGERHOLM
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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	he-
vosrekisterit	sekä	hevosten	rokotustiedot.	Kipan	kehitystyötä	jatkettiin.	 

4.1. Organisaatio 
huippu-urheilun	johtoryhmä,	huJo,	laatii	ja	seuraa	urheilun	pidemmän	tähtäimen	strategiaa	ja	koordinoi	lajikohtaisia	
maajoukkuejohtoryhmiä. Painopistealueina ovat kilpailumenestyminen (olympia, paralympia, MM, eM, PM ja muu 
kansainvälinen	kilpailutoiminta),	osaamisen	kehittäminen	ja	ammattitaitoinen	huippu-urheilun	johtaminen.	huJon	
toimintakausi	oli	nelivuotinen,	uusi	huJo	aloittaa	2017.	

Kansallisen urheilun johtoryhmän, KUJon, tehtävänä on käsitellä lajien yhteisiä asioita, kuten strategian seurantaa.

urheiluväki	kokoontuu	vuosittain	urheilufoorumiin	ja	lajiseminaareihin,	joissa	käsitellään	ajankohtaisia	asioita.	Vuon-
na	2016	mukana	oli	myös	harrastetoimijoita	ja	nimeksi	vaihdettiin	ratsastusfoorumi.	Kuudetta	kertaa	toteutettu	
tilaisuus	järjestettiin	26.11.	helsingissä,	scandic	grand	marinassa	ja	pääteemana	oli	”suomalaisia	menestystarinoita”.	
omista	menestystarinoistaan	olivat	kertomassa	Elmo	Jankari,	terhi	stegars,	Katja	Karjalainen,	Emma	tallberg	ja	Jouni	
heikinheimo.	iltapäivä	jakautui	otsikoihin:	Kilpailujärjestäjät	koolla,	ratsastuksenopettajien	ja	talliyrittäjien	työhy-
vinvointi,	ratsastajan	terveys	ja	hyvinvointi,	sosiaalinen	media	seuratoiminnassa,	ratsastuslukion	hyödyntäminen	
nuoren ratsastajan urakehityksessä sekä Trainer4Riding -fysiikkaseminaari valmentajille ja urheilijoille. Tilaisuuteen 
osallistui  328 (2015: 384) henkilöä. 

lajien	koordinointikokouksissa	käsitellään	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,	hallituksen	ja	huJon	edustajat	sekä	
alueiden puheenjohtajiston edustaja.  
 
liiton	toimistolla	kilpailuasioista	vastasivat	urheilujohtaja,	1.9.	alkaen	urheilun	linjajohtaja,	it-päällikkö	ja	koulutus-
päällikkö	sekä	kilpailuassistentti.

4.2. Lajikomiteatoiminta
lajikomiteat	vastasivat	kotimaisen	kilpailutoiminnan	kehittämisestä	ja	koordinoinnista	mm.	tukemalla	kilpailujen	järjestä-
mistä	budjettiensa	mukaisesti.	lajikohtaisista	asioista	tiedotettiin	liiton	nettisivuilla	lajien	omilla	uutispalstoilla,	joilla	julkais-
tiin	myös	lajikomiteoiden	kokousmuistiot.	lajiseminaarit	järjestettiin	26.11.	ratsastusfoorumin	yhteydessä.

lajien arvokilpailuedustukset ja tulokset mainitaan kohdassa 4.3. ja 4.4. 
 
Esteratsastus:	Vuoden	aikana	työstettiin	muutoksia	lajisääntöihin,	sarjakilpailusääntöihin	ja	uuden	kilpailujärjestel-
män	lajitaulukkoon.	Komitean	jäsenet	osallistuivat	sääntö-	ja	koulutusvaliokuntien	työskentelyyn.	Kilpailukalenterin	
laatimisessa	tavoiteltiin	ratsastajan	urakehityksen	tukemista.	lajikomitea	tiivisti	yhteistyötä	maajoukkuejohdon	kans-
sa	sekä	kotimaan	nbch-kisojen	osalta.	Komitea	esitteli	toimintaansa	ja	kehityssuunnitelmia	lajiseminaarissa.

Kouluratsastus: Kaikkien	ikäluokkien	nbch-kilpailu	järjestettiin	ypäjällä	kesä-heinäkuun	vaihteessa.	Komitea	vahvisti	
sm-kilpailujen,	small	tourin	ja	katsastuskilpailuiden	tuomaristot.	Komitea	suunnitteli	ja	toteutti	koulutustoimintaa	
sekä	vahvisti	tuomarioikeuksien	korotukset.	Koulutuomareille	järjestettiin	useita	koulutustilaisuuksia,	jotka	on	luetel-
tu	tarkemmin	koulutusosiossa.	skaalantarkastuksissa	oli	runsaasti	osallistujia.	aloitettiin	koulutuomareiden	mentor-
toiminta, jossa tuomarille osoitetaan kokeneempi kollega henkilökohtaiseksi ohjaajaksi ja keskustelukumppaniksi. 
Ensimmäisenä	vuonna	mentor-toiminta	oli	vapaaehtoista	ja	saadut	kokemukset	pääsääntöisesti	hyviä.	

Kenttäratsastus: Perustettiin	sivusto,	jolle	kuvataan	ja	tallennetaan	kenttäkilpailuiden	maastoesteradat.	Kuvapankkia	käyte-
tään	ratojen	yhtenäistämiseen	sekä	toimihenkilöiden	koulutukseen.	Vuoden	2016	maastoesteratojen	kehittämistuki	myön-
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nettiin	Kuopion	ratsastajille	sekä	iin	hevosharrastajille.	aloitettiin	uuden,	nuorten	hevosten	kilpailusarjan	valmistelu.	
Päätettiin	uuden	miniluokan	käyttöönotosta	vuodelle	2017.	toimihenkilöille	järjestettiin	lisenssikoulutus.		

Lännenratsastus, reining:	lännenratsastus	jaettiin	erillisiksi	reining	ja	all-around-komiteoiksi.	reining-komitea	aloitti	
toimintansa	uuden	työnjaon	mukaisesti.	ypäjällä	järjestettiin	kaksi	kansainvälistä	cri3*	-kilpailua	Finnderbyn	yhtey-
dessä.	mm-kilpailuihin	osallistuivat	maria	astikainen	ja	Pete	Perkiö.	Kaikki	kotimaan	reining-kilpailut	siirrettiin	Kipaan.	
sm-kilpailut	järjestettiin	2.-3.7.	ypäjällä.	Koulutustoiminta	painottui	lajistewardi-	ja	tuomarikoulutuksiin.	Valmennus-
toimintaa	uudistettiin	viikkoharjoitusjärjestelmällä	ypäjällä	sekä	aluevalmennuksen	organisoinnilla.	nuorille	järjestet-
tiin	reining	youth	camp	17.-19.6.	

Lännenratsastus, all-around: lännenratsastus	jaettiin	erillisiksi	reining-	ja	all	around-komiteoiksi.	all-around	komitea	
aloitti	toimintansa	uuden	työnjaon	mukaisesti.	Komitea	uudisti	sm-säännöt	ja	selvitti	koulutus-	ja	valmennustarvetta	
sekä	lännenratsastuksen	osuutta	ratsastuksenopettaja-	ja	valmentajakoulutuksessa.	lajia	esiteltiin	useissa	yleisötilai-
suuksissa. 

Matkaratsastus:	mm-kilpailuihin	slovakiassa	osallistui	alina	huovinen	garcia	hevosella	beobide.	nbch-kilpailuissa	
tanskassa	mukana	oli	kaksi	toimihenkilöä.	sm-kilpailut	järjestettiin	liedossa	lokakuussa	suomen	mestariksi		ratsasti	
ines	beilmann-lehtonen	ratsulla	local	sunshine.		Kotimaassa	järjestettiin	kahdeksan	kilpailua	tasoilla	1-3.	maajouk-
kuevalmennuksia	järjestettiin	yksi.	toimihenkilöiden	tapaaminen	ja	lisenssikoulutus	järjestettiin	ypäjällä	toukokuussa.	
sääntömuutostyöskentely	oli	aktiivista.	Komitea	julkaisi	vuoden	aikana	yksitoista	tiedotetta.	

Valjakkoajo: MM-kilpailuihin osallistuivat Jouni Heikinheimo ja Talvikki Järvinen, nuorten ja junioreiden eM-kilpailuun 
annika	tamminen.	savijärvellä	järjestettiin	kansainvälinen	cai2*	kilpailu,	joissa	oli	4	kansainvälistä	luokkaa	ja	15	osallis-
tujaa.	sm-kilpailut	pidettiin	loimaalla	26.-28.8.	Kotimaisia	3-4-tason	kilpailuja	järjestettiin	neljä,	joissa	oli	8	luokkaa	ja	27	
osallistujaa.	Kilpailuja	oli	2-tasolla	kaikkiaan	4,	joissa	14	luokkaa	ja	82	osallistujaa.	lisäksi	järjestettiin	1-tason	luokkia	ja	
kilpailuja.	Junioreiden	osallistuminen	kilpailutoimintaan	kasvaa.	toimihenkilö-	ja	kilpailujärjestäjäkoulutus	oli	aktiivista.	
maajoukkue-	ja	aluevalmennus	toteutui	suunnitellusti.	Valjakkoajoa	esiteltiin	useissa	yleisötapahtumissa.	

Vikellys:	Kauden	aikana	järjestettiin	sm-kilpailu4-tasolla,	neljä	kisaa	3-tasolla	ja	yksi	kisa	1-tasolla.	Kotimaassa	kil-
pailuissa	oli	runsaasti	osallistujia.	mm-kilpailuissa	suomea	edustivat	rebecca	spadinger	(juniori)	ja	meri	Järvenpää	
(seniori).	Järjestettiin	vikellysohjaajakurssi,	valmentajatapaaminen	sekä	tuomareiden	ja	valmentajien	sääntökoulutus.	
Juoksuttajan	toimihenkilöoikeus	otettiin	käyttöön.	maajoukkue-	ja	aluevalmennukset	toteutuivat	suunnitellusti.	

Islanninhevoset, askellajiratsastus:	askellajiratsastuksella	ei	ole	omaa	lajikomiteaa,	vaan	liitto	tekee	yhteistyötä	
suomen	islanninhevosyhdistyksen	(sihy)	kanssa.	liitto	tuki	askellajiratsastuksen	valmennustoimintaa	sekä	arvokil-
pailutoimintaa.	suomelta	oli	Pm-kilpailuissa	norjassa	2	junioriratsastajaa,	3	nuorta	ratsastajaa	ja	9	senioriratsastajaa.	
Joukkue	saavutti	kolme	mitalia:	seniori	arnella	nyman	t2-luokasta	hopeaa,	junioriratsastaja	nicole	hiltunen	pronssia	
nelikäyntiluokassa	ja	t2-luokassa	ratsastanut	inka	Koskinen	pronssia.	Vuonna	2016	järjestettiin	sekä	alue-	että	maa-
joukkuevalmennuksia.

Veera Leikkanen ja Cest Moi, vikellyksen SM-kisa 2016.
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4.3. Huippu-urheilutoiminta
Valmistautuminen	kauden	päätavoitteisiin,	rion	olympialaisiin	ja	paralympialaisiin	sekä	lajien	Em-	ja	mm-kilpailuihin	
sujui	hyvin.	Elmo	Jankari	-	Duchess	Desiree	saavuttivat	ensimmäisissä	olympialaisissaan	sijan	28	ja	henkilökohtainen	
finaalipaikka	kariutui	yhteen	virheeseen	maasto-osuuden	vesiesteellä.	Paralympialaisiin	saavutettiin	kaksi	paikkaa.	
Edustamaan	pääsi	vain	Katja	Karjalainen	–	woikoski	high	Flow	saavuttaen	sijat	6,	7	ja	7.	Jaana	Kivimäen	osallistumi-
nen	estyi	ratsastajan	loukkaannuttua.	

terhi	stegars	–	axis	nousivat	toista	kertaa	kouluratsastuksen	maailmancupin	finaaliin,	tuloksena	16.	tila.	suomi	oli	
esteratsastuksen	nations	cup	-sarjakilpailun	Euroopan	ii-divisioonassa	12.	tilalla.

Kaikkiaan	osallistuttiin	joukkueella	tai	henkilökohtaisesti	37	eri	lajin	ja	ikäryhmän	arvokilpailuun	mm-,	Em-,	nations	
cup	tai	maailmancupin	finaalin	-tasolla	(2015:	24).	Pohjoismaiden	ja	baltian	mestaruuskilpailuissa	saavutettiin	jouk-
kue-	ja	henkilökohtaisissa	kilpailuissa	18	(2015:	20)	mitalia,	kaikkiaan	5	kultaa	(2014:	6),	6	hopeaa	(9)	ja	7	pronssia	(5).

maajoukkueiden	johtoryhmät	vastasivat	käytännön	operatiivisen	vastuusta,	valmennuksen	toteutuksesta	sekä	kan-
sainvälisestä	kilpailutoiminnasta.	Kansainvälisille	kilpailijoille	lähetettiin	säännöllisesti	sähköpostitse	tietoa	ajankohtai-
sista asioista.

Maajoukkueiden johtoryhmät 2016
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
lännenratsastus:	seppo	Perkiö,		aki	ylänne
islanninhevosten	askellajiratsastus:	sihyn	urheilujaosto,	aki	ylänne
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Elmo Jankari - Duchess Désirée Riossa.
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4.4. Kilpailumenestys
Arvokilpailut 2016 Sija

Olympialaiset, Rio
· elmo Jankari – Duchess Desiree 28.

Paralympialaiset, Rio
· Katja	Karjalainen	–	woikoski	high	Flow joukkue 6.    

 henkilökohtainen 7.  
  vapaaohjelma 7.

MM
· Valjakko, hevosyksiköt, Jouni Heikinheimo – el Carillo 5.
· Valjakko hevosyksiköt, Talvikki Järvinen – Danser T 48.
· Valjakko hevosyksiköt, joukkue 9.
· 5-v	hevoset,	esteratsastus,	karsinta,	Elina	blom	–	lycke’s	legacy jaettu	114,	156.
· 5-v hevoset, esteratsastus, karsinta, Jani laurikainen – Cornell jaettu	1,	209.
· 5-v	hevoset,	esteratsastus,	karsinta,	rebecca	lindeblad	–	lahaab jaettu	172,	209.
· 6-v	hevoset,	esteratsastus,	karsinta,	susanna	rautanen	–	Quasilento jaettu	115,	129.
· 6-v	hevoset,	esteratsastus,	karsinta,	rosa	ruutsalo	–	Kipling	Vd	bartvelden jaettu	115,	129.
· 6-v	hevoset,	esteratsastus,	karsinta,	Elina	blom	–	Kafka	Du	Printemps jaettu	245,	220.
· 7-v	hevoset,	esteratsastus,	karsinta,	Jani	laurikainen	–	le	liban jaettu	113.	ja	116.
· nuoret	hevoset,	kenttäratsastus,	sanna	siltakorpi	–	bofey	click keskeytys
· opiskelijat, esteratsastus, Tuuli Sopanen 1.
· matkaratsastus,	alina	garcia	huovinen	–	beobide keskeytys
· lännenratsastus,	reining,	maria	astikainen	–	antarismartin semifinaali	9.
· lännenratsastus,	reining	Pete	Perkiö	–	guns	apocalypse 37.
· Vikellys, naiset Meri Järvenpää – Sorrex 30.

EM
· Kouluratsastus, ponit – joukkue 14.
· Kouluratsastus, ponit , emmi Heikkinen – Dancer ii 47.
· Kouluratsastus,	ponit,	lilli-roosa	mehtajärvi	–	charly	brown 52.
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Maria Astikainen ja Chic Ruf Enterprise. Ella Paloheimo ja Wolle Wolkenstein, SM 2016.
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· Kouluratsastus,	ponit,	Jenni	silventoinen	-	hazelberg’s	macho 59.
· Kouluratsastus, nuoret, iida Kiela – Damisela 35.
· Kouluratsastus, nuoret, Piia Salminen – Don Diamond 44.
· Esteratsastus,	nuoret,	Emma	tallberg	–	Dolce	Vita	crosby 72.
· Esteratsastus,	lapset,	Jenny	aarnio-wihuri	–	holde	maid 15.
· Vikellys,	juniorit	rebecca	spadinger	–	rapunzel 29.
· Valjakko	juniorit,	annika	tamminen	–	gnomas 24.
· Kenttäratsastus,	juniorit	–	joukkue 11.
· Kenttäratsastus,	nuoret,	aino	lavonen	–	Escorilablue 18.
· Kenttäratsastus,	nuoret,	Emmi-Josefiina	laasa	–	El	samuel hylätty
· Kenttäratsastus,	juniorit,	Eirin	losvik	–	Daffodil’s	Flamenco 23.
· Kenttäratsastus,	juniorit,	Veera	Valjakka	–	solbackas	Kiongozi 37.
· menttäratsastus,	juniorit,	Johanna	Pohjonen	–	conner	K hylätty

Maailmancupin finaali

· Kouluratsastus, Terhi Stegars – Axis 16.

Nations Cup
· Esteratsastus	Drammen	(8.	sija),	odense	(6.	sija),	budapest	(12.	sija)
· Kouluratsastus odense (7. sija)

NBCH eli PM-mitalit
Kulta

· esteratsastus, seniorit, Marina ehrnrooth – evli luikka
· Vammaisratsastus	ryhmä	1b,	henkilökohtainen	ohjelma,	Jaana	Kivimäki	–	bellilene					
· Vammaisratsastus	ryhmä	1b,	vapaaohjelma,	Jaana	Kivimäki	–	bellilene
· Vammaisratsastus ryhmä 2, henkilökohtainen ohjelma, Teija Kurikka – Madita
· Vammaisratsastus ryhmä 2, vapaaohjelma, Teija Kurikka - Madita

Hopea
· esteratsastus, nuoret, Joni Koivusalo – Zorlando
· esteratsastus, seniorit, joukkue
· Vammaisratsastus, joukkue
· Vammaisratsastus ryhmä 3, h koht, Kaisla osara – Kom Furiko
· Vikellys,	miehet	h	koht,	oliver	spadinger	–	rapunzel
· islanninhevosten askellajiratsastus T2, Arnella nyman – Thór från Järsta

Pronssi
· Kouluratsastus,	nuoret,	Ella	Paloheimo	–	wolle	wolkenstein
· Esteratsastus,	nuoret,	miisa	Pulkkanen	–	bardot
· Vammaisratsastus	ryhmä	3,	henkilökohtainen	ohjelma,	Johanna	lindblad	–	Kain	aapeli
· Vammaisratsastus	ryhmä	3,	vapaaohjelma,	Johanna	lindblad	–	Kain	aapeli
· Vammaisratsastus ryhmä 4, henkilökohtainen ohjelma, Sari Kaijanmäki – Sandmann
· islanninhevosten	askellajiratsastus,	juniorit,	nelikäynti,	nicole	hiltunen	–	Vöttur	Frá	gjalarkoti
· islanninhevosten	askellajiratsastus,	juniorit,	t2,	inka	Koskinen	–	thumall	frá	stóra-hofi

Kansainvälisissä	kilpailuissa	saavutettiin	luokkavoittoja	ja	useita	sijoituksia.	tulokset	on	tilastoitu	Kipaan.
Kansainvälisen	ratsastajainliiton	tilaston	mukaan	248	(2015:	263)	suomalaisratsastajaa	osallistui	1.912	(2015:	1.917)	
kansainväliseen	kilpailuun	eri	tasoilla	ja	eri	lajeissa	tehden	yhteensä	3.204	(2015:	3.312)	starttia.

Kansainvälinen sijoitus FEIn maailmanlistalla (kunkin	lajin	paras	sijoitus,	tilanne	31.12.2015)
Kansainvälisen	ratsastajainliiton	FEin	rankinglistalla	parhaat	suomalaisratsastajat	olivat:	anna-Julia	Kontio	–	esterat-
sastus	143.,	terhi	stegars	–	kouluratsastus	84.,	Jaana	Kivimäki	–	vammaisratsastus	58.,	sanna	siltakorpi	–	kenttärat-
sastus	115.,	Jouni	heikinheimo	–	valjakkoajo,	hevosyksiköt	10.,	leena	Vähä-Erkkilä	–	valjakkoajo,	poniyksiköt	9.,	alina	
huovinen	garcia	–	matkaratsastus	39.,	maria	astikainen	–	lännenratsastus,	reining	11.
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islanninhevosten askellajiratsastuksen omalla maailmanlistalla suomalaissijoitukset olivat: T2: Arnella nyman 4., T1: 
Katie	brumpton	42.,	V1:	arnella	nyman	16.,	F1:	Katie	brumpton	47.,	PP1:	annika	Kyrklund	99.,	P1:	annika	Kyrklund	
40.,	P2:	annika	Kyrklund	96.	

huippu-urheilu	toimii	erillisellä	kansainvälisellä	valmennus-	ja	kilpailubudjetilla	sekä	suomen	olympiakomitean	ja	pa-
ralympiakomitean	myöntämillä	tuilla.	lajikomiteoiden	määrärahat	on	ohjattu	kotimaan	kilpailu-,	valmennus-	ja	koulu-
tustoimintaan.

Pääsihteeri	toimi	suomen	urheilijoiden	tukisäätiön	hallituksen	puheenjohtajana.	rahastojen	toimintaa	valvoo	verohallitus.	

4.5. Kansainväliset kilpailut Suomessa
· 4.–6.3. Helsinki CSi1* kansainvälinen esteratsastuskilpailu Horse Fair -messujen yhteydessä
· 29.6.–3.7.	ypäjä	cDi3*/cDi-y/cDi-J/cDi-P/cDi-yh1*	kansainvälinen	kouluratsastuskilpailu	(avoin,	nuoret,	ju-

niorit,	ponit,	nuoret	hevoset)		Pohjoismaiden-baltian	mestaruuskilpailu,	csi-P,	csi-J,	csi-ch,	csi-y,	csi1*	kan-
sainvälinen	esteratsastuskilpailu	(avoin,	nuoret,	juniorit,	lapset,	ponit)	Pohjoismaiden-baltian	mestaruuskil-
pailuja,	cDiP,	kansainvälinen	vammaisratsastuskilpailu	ja	Pohjoismaiden-baltian	mestaruuskilpailu	sekä	kaksi	
CRi3* kansainvälistä lännenratsastuskilpailua

· 8.–10.7. Sipoo, CAi2* kansainvälinen valjakkoajokilpailu
· 20.–23.10,	helsinki,	csi5*-w	esteratsastuksen	maailmancupin	osakilpailu	sekä	kouluratsastuksen	kansainväli-

nen CDi3* kilpailu

4.6. Antidoping
suomessa	testattiin	vuoden	aikana	kansallisissa	kilpailuissa	31	hevosta.	Kansainvälisten	kilpailuiden	näytteenotosta	suo-
messa	ja	ulkomailla	vastaa	Kansainvälinen	ratsastajainliitto	FEi.	suomen	yhteyseläinlääkärinä	FEihin	toimi	liisa	harmo.

liiton	antidopingohjelma	päivitettiin	vastaamaan	tehtyjä	lajisääntömuutoksia	ja	se	on	julkaistu	liiton	nettisivuilla.	
Eettisen	kehitystyön	osana	antidoping-,	valistus-	ja	testaustoimintaa	toteutettiin	yhteistyössä	suomen	antidoping-
toimikunnan	ja	Eläinkilpailuiden	antidopingtoimikunnan	kanssa.	antidopingkoulutus	sisällytettiin	maajoukkuevalmen-
nuksiin	sekä	valmentaja-	ja	lisenssikoulutuksiin.	sopimusta	testinäytteiden	tutkimisesta	jatkettiin	ranskalaisen,	FEin	
käyttämän	dopingtutkimuslaboratorion	kanssa.	tällä	haluttiin	varmistaa,	että	tutkimustaso	on	yhtenevä	FEin	kanssa.

Susanna Granroth, LähiTapiola Grand Prix -sarjan voittaja 
2016, kuvassa finaalissa ratsulla Anatevka.

Jenni Kurki & Hljómur frá Tunsbergi. 
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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	järjestel-
mien	laatiminen	ja	niiden	kehittäminen.

seura-	ja	tallipalveluiden	painopisteitä	ovat	seura-,	alue-	ja	tallitoiminnan	kehittämisen	ohella	ratsastajien	liikunnalli-
suuden lisääminen ja oheisliikunnan tukeminen, hevostaitojen ja hevosten hyvinvoinnin edistäminen sekä yhteistyön 
järjestäminen liikunnan aluejärjestöjen kanssa.  
 
toimintaa	ohjaa	seura-	ja	tallipalveluiden	johtoryhmä,	joka	vastaa	seuratoiminnan	ja	tallijärjestelmän	kehittämisestä	
sekä	toimintojen	seurannasta.	seura-	ja	tallipalveluiden	johtoryhmä	laatii	toiminnan	vuosittaiset	tavoitteet	ja	toimin-
tasuunnitelman.	Johtoryhmän	toimikausi	on	kolme	vuotta.	ryhmän	kokoonpano	muodostuu	liiton	toimiston	henkilö-
kuntaa	lukuun	ottamatta	vapaaehtoisista	luottamushenkilöistä.	

alueilla	harraste-	ja	seuratoimintaa	toteuttaa	erillinen	työryhmä.	seura-	ja	tallipalveluiden	alueryhmän	(sEtaP)	muo-
dostavat	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. 
 
Vuoden	2016	teemana	oli	hevosen	hyvinvointi.	syksyllä	2015	käynnistynyt	hevosen	hyvinvointi	-kiertue	jatkui	teema-
vuonna	alueellisina	koulutustilaisuuksina	lajin	harrastajille.	hevostaitoja	nostettiin	esille	niin	lasten	ja	nuorten	toimin-
nassa	kuin	aikuisten	keskuudessa.	tampereen	hevoset	2016	-messuilla	järjestettiin	seminaari	hevosen	hyvinvoinnista.	
Ratsastuskoulujen asiakkaat saivat vuoden aikana äänestää kuukauden opetushevosta.

osana	hyvinvoinnin	teemavuotta	liitto	toteutti	hevosen	hyvinvointia	kartoittavan	kyselyn,	jonka	avulla	haluttiin	selvit-
tää, miten hevosten kanssa toimivat kokevat hallitsevansa hevostaitoja ja minkälainen kiinnostus heillä on oppia lisää. 
Kysely	toteutettiin	osana	opinnäytetyöprojektia	yhteistyössä	hamKin	hevosagrologiopiskelija	hanna	tainan	kanssa.	
Kyselyyn	vastasi	1.093	lajin	parissa	toimivaa,	aina	lasten	vanhemmista	ammattilaisiin.	suurin	osa	vastaajista	oli	naisia	

Aila Kajander ja Icehearts-tytöt, AiKa-talli.
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(98	%)	ja	eniten	vastauksia	saatiin	41–50	-vuotiailta.	Kysely	oli	kuitenkin	löytänyt	kaikenikäiset	nuorista	pitkälti	eläke-
ikäisiin.	Vastauksia	saatiin	myös	ympäri	suomen. 
 
Kyselyn mukaan suurin osa ihmisistä mieltää hevosten kohtelun olevan hyvällä tai vähintään kohtalaisella tasolla. 
Vastaajat	arvostivat,	että	aihe	on	esillä	ja	että	hevosen	hyvinvoinnista	puhutaan.	Kyselystä	nousi	kuitenkin	esille,	että	
erityisesti	hevosalan	ammattilaiset	ovat	huolissaan	hevostaitojen	katoamisesta.	yli	1.000	vastaajaa	(92	%)	oli	nähnyt	
jonkinlaista	hevosten	huonoa	kohtelua.	osaamattomuus	näkyi	isoimpana	tekijänä	huonoon	kohteluun.	myös	varus-
teiden	epäsopivuutta,	olosuhteiden	puutteellisuutta	ja	hoidon	laiminlyöntiä	oli	nähty.	yliruokinnasta	johtuvaa	liikali-
havuutta	ja	liikunnan	puutetta	pidettiin	myös	hevosten	huonona	kohteluna	nykypäivänä.	oma	ensimmäinen	hevonen	
oli	usein	ostettu	liian	aikaisin.	Kyselyn	tuloksia	hyödynnetään	seura-	ja	tallipalveluiden	kehitystyössä.

 
5.1. Jäsen- ja seurapalvelut
ratsastajainliiton	tärkeänä	tehtävänä	on	luoda	mahdollisuuksia	seurojen	kehittymiselle.	liitto	järjestää	ohjaaja-	ja	valmen-
tajakoulutuksen	lisäksi	seuratoimijoiden	koulutuksia.	liitto	kannustaa	seurojaan	monipuoliseen	yhteistyöhön	muiden	rat-
sastus-	ja	urheiluseurojen	sekä	jäsentallien	kanssa.	liitto	tekee	työtä	myös	lajin	olosuhteiden	parantamiseksi.

ratsastajainliiton	seurapalvelutiimi	keskittyy	jäsen-	ja	seurapalveluiden	kokonaisvaltaiseen	kehittämiseen.	Painopis-
teinä	ovat	ratsastuksen	vetovoimaisuus,	seurajäsenyyden	houkuttelevuus	ja	vapaaehtoisena	toimimisen	tukeminen. 
 
ratsastajainliitto	aloitti	vuonna	2015	laajan	harrastajatutkimuksen	KPmg:n	johdolla.	tutkimuksen	tavoitteena	oli	tun-
nistaa	ratsastajainliiton	jäsenten	harrastajasegmentit	ja	-profiilit	sekä	muodostaa	näkemys	siitä,	miksi	120.000	rat-
sastusta	harrastavaa	ei	ole	liittynyt	ratsastusseuran	jäseneksi.	tutkimuksen	avulla	selvitettiin	liittymisen	esteitä	sekä	
kartoitettiin	palvelujen	kehittämistarpeita.	ratsastusharrastuksen	kiinnostavuutta	ja	harrastajalukumääriä	selvitettiin	
valtakunnallisesti.	KPmg-työn	tarkoituksena	oli	innovoida	uusia	keinoja	ja	konkreettisia	toimenpiteitä	jäsenhankinnan	
tueksi	harrastajasegmenteittäin.	 
 
työ	valmistui	vuoden	2016	alussa.	KPmg:n	tuloksia	hyödynnettiin	jäsenpalvelujen	ja	-lajien	kehitystyössä.	loppuvuo-
desta	luotiin	uusi	vakuutuskorttimuoto	green	card	Plus,	joka	lanseerattiin	vuoden	2017	alussa.	green	card	Plus	on	
suunnattu	ratsastuksen	aloittelijoille	ja/tai	satunnaisille	ratsastajille. 
 
ratsastajainliitto	on	laatinut	seuratoimijoiden	käyttöön	ratsastuksen	seuraoppaan,	joka	sisältää	perustietoa	seuratoi-
minnasta,	liiton	organisaatiorakenteesta	sekä	valtakunnallisista	seuratoiminnan	koulutuksista	ja	palveluista.	seuraoppaan	
tarkoituksena	on	palvella	erityisesti	uusia	seuratoimijoita,	antaa	vinkkejä	seuran	taloudenhoitoon,	toimihenkilöiden	työ-
tehtäviin,	seuran	viestintään,	markkinointiin	ja	jäsenhankintaan	sekä	selventää	seuratoimintaan	liittyviä	peruskäytäntöjä.	
seuraopas	sisältää	myös	seuratoiminnan	vuosikellon,	jonka	avulla	tiedotetaan	kuukausikohtaisesti	ratsastustoiminnan	alla	
tapahtuvista	kilpailuista	ja	tärkeistä	päivämääristä.	opas	on	ladattavissa	myös	liiton	nettisivuilta.	
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ratsastusseurat	voivat	esitellä	ja	markkinoida	toimintaansa	ratsastajainliiton	nettisivujen	seurahakurissa.	Jäsenyydestä	
kiinnostuneet voivat löytää seurahakurin avulla itselleen sopivan ratsastusseuran haluamaltaan paikkakunnalta. 

seuroille	ja	talleille	lähetettiin	jäsenetuesitteitä.	niiden	avulla	seurat	ja	tallit	voivat	panostaa	omaan	jäsenhankintakampan-
jaan	ja	mainostaa	myös	seuran/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.	Esitemateriaalia	uudistettiin	vuonna	2016. 
 
ratsastusseurojen	jäsenyyttä	markkinoitiin	esitteillä	ja	seurakorteilla.	Jäsenkampanjaa	toteutettiin	syyskauden	jäsenhin-
ta-alennuksen (-50 %) yhteydessä.  
 
messuyhteistyötä,	liiton	yhteistyökumppaneita	ja	ständitoimintaa	hyödynnettiin	jäsenhankinnassa.	Jäseneduista	
tiedotettiin	säännöllisesti	mm.	hippos-lehdessä.	liitto	onnistui	kasvattamaan	kaupallisten	jäsenetujen	määrää	yhteis-
kunnan	taloudellisesta	tilanteesta	huolimatta.

seurapalvelutiimi	vastasi	sähköisten	jäsen-	ja	seuratiedotteiden	lähettämisestä.	tiedotekonseptia	uudistettiin	vuoden	
alussa.	liiton	sosiaalisen	median	kanavia	(Facebook,	instagram,	twitter	ja	you	tube)	hyödynnettiin	jäsenyyden	sekä	
seura- ja tallitoiminnan markkinoinnissa.

Seurakehittäminen 
liitossa	toimii	kymmenen	valtakunnallista,	vapaaehtoista	ratsastuksen	seurakehittäjää.	Valtakunnallinen	seurakehittä-
jien	ryhmä	on	laatinut	lajille	ratsastuksen	toimintalinja	-vihkosen	sekä	muita	seuratoimintaa	tukevia	materiaaleja.	

ryhmä	vastaa	liiton	seurakehittämisen	valmennussarjasta,	johon	haetaan	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	toteuttaa	kehittämiskäynnin	seuran	toimintaympäristöön.	 
 
uusi	seurakehittämisvalmennus	alkoi	kesällä	2016.	mukana	on	viisi	ratsastusseuraa	eri	puolilta	suomea.	seuroihin	
tehdään	kaksi	seurakäyntiä	puolen	vuoden	ajanjaksolla.	seurojen	yhteinen	verkostotapaaminen	pidettiin	marraskuus-
sa.	tapaamisen	aiheena	oli	hyvä	hallinto.	seurakehittämisvalmennus	päättyy	keväällä	2017.

ratsastusseurat	voivat	tilata	veloituksetta	ratsastajainliiton	seurakehittäjän	vierailemaan	myös	ilman	osallistumista	
valmennukseen.	Kehittämiskäynnit	sekä	alueiden	järjestämät	kohtaamiset	ovat	osa	liiton	alueen	myöntämiä	harraste-	
ja	seuratukia	(yhteensä	3.000	€/alue),	joiden	ansiosta	liitto	voi	tukea	alueellista	seuratoimintaa	entistä	tehokkaam-
min.	seurakehittäjän	vierailut	liittyvät	tavoitteiden	eteenpäin	viemiseen	ja	niiden	seuraamiseen. 
 
liiton	seurakehittäjiä	tiedotetaan	säännöllisesti	ratsastajainliiton	ajankohtaisista	asioista.	Kehittäjät	osallistuvat	ak-
tiivisesti	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.

Valo	ry:ssä	(nykyinen	suomen	olympiakomitea	ry)	aloitettiin	uuden	laatuohjelman	laatiminen	seuratoiminnan	koko	
elämänkaarelle. Ratsastajainliiton edustaja on mukana työryhmässä.

Seuraseminaarit, koulutukset ja tapahtumat 
ratsastajainliitto	järjestää	vuosikokoustensa	yhteydessä	seura-	ja	tallitoimintaa	käsitteleviä	seminaareja.	Vuoden	
2016	seura-	ja	talliseminaari	järjestettiin	osana	ratsastusfoorumia.	aiheena	oli	mm.	hevosen	hyvinvointi.	samassa	
yhteydessä	muistettiin	vuoden	seura-	ja	tallipalkittavia.

ratsastajainliitto	jatkoi	yhteistyötä	helsinki	international	Porsche	horse	show’n	kanssa	hyvässä	seurassa	-seurakam-
panjan	muodossa.	Kilpailussa	seuran	jäsenet	keräsivät	mahdollisimman	suuren	porukan	horse	show’hun	ja	lunastivat	
siten	horse	show	-lippunsa	alennettuun	hintaan.	
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ratsastajainliiton	yhteistyö	tunnettujen	eläinkouluttajien	tuire	Kaimion,	minna	tallbergin,	mintti	rautioahon	ja	anna	
Kilpeläisen	kanssa	jatkui	teemavuoden	läpi.	Jäsenistölle	tarjottiin	koulutussarjaa,	jonka	tavoitteena	oli	käydä	läpi	he-
vosen	kokonaisvaltaista	hyvinvointia	sekä	päivittäistä	toimintaa	hevosen	kanssa.	Kohderyhmänä	olivat	hevosharrasta-
jat,	hevosenomistajat	ja	muut	kiinnostuneet.	Koulutusta	toteutettiin	ympäri	suomen,	liiton	jokaisella	alueella.	Kiertue	
jatkui vuoden 2016 ajan.

Sinettiseurat 
Valtakunnalliset	sinettiseurat	ovat	nuorisotoiminnan	laatuseuroja,	mistä	tunnustuksena	niille	on	myönnetty	kaikkien	
lajien	yhteinen	sinetti.	ratsastuksella	oli	27	sinettiseuraa	vuoden	lopussa. 
 
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.	

Valtakunnallinen	sinettiseurojen	yhteistapaaminen	järjestettiin	helsingissä	marraskuussa.
sinettiseurojen	laadukasta	talliyhteistyötä	sekä	kattavia	toimintalinjoja	ja	strategioita	hyödynnetään	liiton	muussa	
seurakehittämistyössä. 
 
sinettiseuroja	on	mukana	myös	non	Fighting	generation	-järjestön	johtamassa	arvokas	kasvatus	-projektissa,	jonka	
kohderyhmänä	7–12-vuotiaat.	Pilottijaksot	aloitettiin	keväällä	2013,	ja	ne	jatkuvat	vuoteen	2017	saakka.	Kokemukset	
ovat	olleet	hyviä	ja	niitä	on	jaettu	malleiksi	muiden	seurojen	toimintaan.	sinettiseurojen	onnistuneita	ratkaisuja	mm.	
kiusaamisen	ehkäisemiseksi	on	nostettu	esille	liiton	jäsenlehdessä	ja	seurakohtaamisissa. 

Seuratuki 
opetus-	ja	kulttuuriministeriö	myönsi	4	miljoonaa	euroa	seuratukena	liikunta-	ja	urheiluseuroille	keväällä	2016.	tukea	
myönnettiin	398	hankkeelle.	 
 
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.
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Ratsastuksesta saivat tukea seurat: 
Hurma Riders Maaninka ry, 2.000 euroa 
Kiuruveden Ratsastajat ry, 3.000 euroa 
Kymenlaakso	riding	club	ry	(entinen	nimi:	E.s.	riding	club	ry),	3.000	euroa

Nuoret Päättäjät 
Keväällä	2014	perustettu	ratsastuksen	nuoret	Päättäjät	-ryhmä	jatkoi	aktiivista	toimintaa.	nuorista	koostuva	ryhmä	
vaikuttaa	toiminnallaan	lajin	kehittämiseen	ja	nuorten	äänen	kuulumiseen.	ryhmän	tavoitteena	on	lisätä	nuorten	
liikkumista ja edistää nuorten vaikutusmahdollisuuksia kaikilla urheilun päätöksenteon tasoilla seuroissa, alueilla ja 
liitossa. 

nuoret	Päättäjät	-ryhmä	laati	vuonna	2015	liiton	nuorisotoiminnalle	oman	strategian,	nuorten	äänellä	2020.	strate-
gia pohjautuu Ratsastajainliiton Kaviouralla -strategiaan sekä nuorisotoiminnassa esiin nousseisiin tarpeisiin ja toivei-
siin.	strategiatyön	aikana	kerättiin	mielipiteitä	ja	näkemyksiä	lajin	parista	eri	toimijoilta,	nuorilta	sekä	haettiin	ideoita	
myös	muilta	lajeilta.	nuorisotoiminnan	strategian	visio	kuuluu:	”ratsastuksen	ytimessä	on	hevonen,	joka	innostaa	ja	
yhdistää.	ratsastusyhteisössä	jokaisella	nuorella	on	mahdollisuus	kokeilla,	osallistua	ja	vaikuttaa.”	Vuonna	2016	stra-
tegiaa	jalkautettiin	osallistumalla	eri	tilaisuuksiin,	viestimällä	liiton	kanavissa	ja	toteuttamalla	kampanjoita.	strategian	
jalkautustyö jatkuu edelleen. 
 
nuoret	Päättäjät	-ryhmä	oli	mukana	liiton	työryhmissä:	talent	Program,	reilu	Peli,	hyvinvointityöryhmä,	hyväntekeväisyys-
hanke,	mahdollisuuksien	hevonen,	viestintä	ja	seurakehittäminen,	sekä	sEtaP	ja	seura-	ja	tallipalveluiden	johtoryhmä.	
nuoret	Päättäjät	-ryhmän	päätavoitteet	toteutuivat	suunnitellusti:	seurojen	ja	alueiden	nuorisovastaavien	kokoontu-
misen	järjestäminen,	liiton	nuorisotoiminnan	strategian	jalkauttaminen	seuratasolle,	nuorten	näkyvyyden	varmista-
minen	eri	työryhmissä,	hippos-lehdessä	ja	liiton	tapahtumissa	sekä	nuorisovastaavien	toimenkuvan	laatiminen	seura-	
ja aluetasolle.

nuoret	Päättäjät	-ryhmä	on	toteuttanut	laajasti	ratsastajainliiton	someviestintää	ylläpitämällä	omaa	nuoret	Päättä-
jät	-blogia	sekä	päivittämällä	aktiivisesti	liiton	Fb-,	instagram-,	ja	twitter-tilejä.	ryhmä	järjesti	vuoden	aikana	myös	
useita	somekampanjoita,	kuten	nouse	ratsaille	-viikon	kampanjoinnin,	hevosen	hyvinvointiteemaan	liittyvän	talvisen	
hevoskuvakilpailun	ja	apassionata-kilpailun.	ryhmä	oli	mukana	laatimassa	ratsastajainliiton	somesuunnitelmaa	sekä	
nettietikettiä,	joka	julkaistiin	osana	yhtä	jalkaa	–	ratsastuksen	reilu	Peli	-kirjaa.	nuoret	Päättäjät	ylläpitävät	myös	”srl	
nuorisotoimintaa”	Facebook-ryhmää.	

nuoret	Päättäjät	-ryhmä	on	ollut	mukana	tuottamassa	sisältöä	vuoden	2017	hevoset	Kaivarissa	-tapahtuman	yhtey-
dessä	julkaistavaan	ratsastuksen	applikaatioon.	ryhmän	jäsenet	kirjoittivat	vuoden	aikana	useita	tekstejä	hippos-
lehteen	sekä	suunnittelivat	ja	tuottivat	säännöllisesti	lehdessä	omaa	Framilla	-palstaansa.	useita	ryhmän	jäseniä	oli	
mukana	tuottamassa	sisältöä	myös	vuonna	2016	julkaistuun	yhtä	jalkaa	–	ratsastuksen	reilu	Peli	-kirjaan.

nuoret	Päättäjät	-ryhmä	oli	mukana	järjestämässä	helsingin	kaupungin	suomi	100	-vuoden	avajaistapahtuman	keppi-
hevosareenaa,	Valtakunnallisen	sinettiseuratapaamisen	ratsastuksen	omaa	puheenvuoroa,	ratsastusfoorumin	nuo-
risopuheenvuoroa ja ilmianna Vuoden ratsastusnuori -palkitsemista, Ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailuja, 
kummihevostilaisuutta	Vermossa,	ratsastajaraveja	seinäjoella	ja	Vermossa,	alueiden	nuorisovastaavien	ryhmätapaa-
mista aluekohtaamisessa ja Sanoista tekoihin -ratsastusseurojen nuorisovastaavien tapaamista.

lisäksi	ryhmän	jäsenet	osallistuivat	eri	rooleissa	kansainvälisiin	kilpailutapahtumiin,	tampere	goes	western	-tapahtumaan,	
alueiden	syyskokouksiin,	liiton	syys-	ja	kevätkokouksiin,	yritysmaratonviestiin,	Erasmus	ja	kansainvälinen	hanke	-tapaami-
seen, Tampereen Hevoset -messuille, Helsinki Horse Fair -messuille ja Valon sekä nuorten Akatemian Kuinka osallistaa nuo-
ria seuratoimintaan -koulutukseen. Ratsastajainliitosta oli edustus mukana myös Allianssin nuorisoristeilyllä.

yksi	vuoden	päätoiminnoista	oli	vuoden	2017	hevoset	Kaivarissa	-tapahtuman	järjestelyihin	osallistuminen.	ryhmä	
on ollut mukana myös Powercup-kilpailusarjan uudistustyössä, #hevostaidothaltuun -hevostaitokilpailuiden konsep-
tin	uudistamisessa	sekä	ratsastajainliiton	hyväntekeväisyyshankkeessa,	joka	palkittiin	vuonna	2016	allianssin	nuori	
Toimija -tunnustuksella. 
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nuoret	Päättäjät	-ryhmä	on	mukana	koko	hevosalan	yhteisessä	hankkeessa,	mahdollisuuksien	hevonen	-kehittämis-
ohjelmassa, jossa ratsu- ja ravipuolen nuorisotoiminta on yhtenä painopistealueena. 

mahdollisuuksien	hevonen	-nuorisotyön	vastuuryhmä	jatkoi	vuonna	2015	aloitettua	hyvän	mielen	Kummihevonen	
-kampanjaa	järjestämällä	Vermossa	kiitostilaisuuden	kummihevoskampanjaan	osallistuneille.	toiminnassa	mukana	
olleet	harrastajat	ja	hevosalan	ammattilaiset	levittivät	hevosten	avulla	iloa	ja	toivat	hevoselämää	lähelle	yhteiskunnan	
eri	toimijoita.	Valtakunnallinen	kummihevonen	-kampanja	käynnistettiin	uudelleen	vuoden	2016	lopussa.	uusi	kam-
panja on osa Suomi 100 -juhlavuoden toimintaa, jonka päätapahtuma on Hevoset Kaivarissa 20.-21. toukokuuta.

nuoret	Päättäjät	-ryhmän	kokoonpano	ja	vastuualueet 
Emmi	Korpiola,	mahdollisuuksien	hevonen	-nuorisotyön	vastuuryhmä,	viestintä 
Anu Kämäräinen, hyväntekeväisyyshanke, SeTAP 
heidi	Pakarinen,	hyvinvointityöryhmä 
teija	ryhtä,	seurakehittäminen 
Mari Salminen, Talent Program ja Reilu Peli 
eveliina Toivonen, ryhmän vetäjä, seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä

Hyväntekeväisyyshanke lasten ja nuorten harrastamisen tukemiseksi 
ratsastajainliitto	käynnisti	osana	strategiatyönsä	käytännön	toteutusta	syksyllä	2014	nuorisotoiminnan	projektin,	jonka	
tavoitteena	oli	saada	vähävaraisia	ja	syrjäytyneitä	lapsia	ja	nuoria	mukaan	lajin	pariin.	hyväntekeväisyyshankkeen	kautta	
tarjottiin	alakouluikäiselle,	vähävaraisen	perheen	lapselle	ratsastuksen	alkeiskurssi	ja	muuta	hevostoimintaa,	kuten	mahdol-
lisuus	osallistua	hevoskerhoon.	alkeiskurssin	kustannukset	jaettiin	liiton	ja	kurssin	järjestävän	tahon	välillä.	 
 
Presidentti	tarja	halonen	toimi	hyväntekeväisyyshankkeen	suojelijana.	mukana	projektissa	oli	liiton	jäsentallien	ja	
-seurojen	lisäksi	yritysyhteistyökumppaneita	sekä	edustusta	eri	järjestöistä	ja	yhteiskunnan	vaikuttajista.	nuoret	Päät-
täjät	-ryhmä	oli	myös	mukana	suunnittelemassa	ja	toteuttamassa	hanketta.

hankkeen	tavoitteeksi	asetettiin	nostaa	300	lasta	ja	nuorta	hevosen	selkään,	mikä	täyttyi	keväällä	2016.	hanke	jatkui	
vuoden loppuun nostaen kaiken kaikkiaan yli 370 lasta ratsaille. Hyväntekeväisyyshanke sai Suomen nuorisoyhteis-
työn, Allianssin, nuori toimija -tunnustuksen 11.10.2016. 
 
ratsastajainliitto	on	perustanut	yhdessä	hope	-	yhdessä	&	yhteisesti	ry:n	kanssa	lahjoituslippaan,	jonka	kautta	jokai-
nen voi osallistua hankkeeseen ja tukea vähävaraisten lasten ja nuorten ratsastusharrastusta. lahjoituksia voi tehdä 
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seuran	nimissä,	yksityishenkilönä	tai	anonyymisti.	lahjoitukset	käytetään	yksinomaan	vähävaraisten	lasten	ja	nuorten	
ratsastusharrastustoimintaan.	Joulun	alla	toteutettiin	hope-yhdistyksen	kanssa	yhteinen	joululahjakampanja.

ratsastajainliitto	on	ollut	mukana	arvokas	kasvatus	-projektissa.	se	on	raha-automaattiyhdistyksen	rahoittama,	
vuosille	2013–17	ajoittuva	valtakunnallinen	hanke,	jonka	tarkoituksena	on	kehittää	väkivallattomuuteen	tähtäävä	
arvokasvatusmalli	ja	-menetelmät	alakouluikäisille	lapsille.	Päävastuu	hankkeen	toteuttamisesta	on	nuorisokasvatus-
järjestöllä	non	Fighting	generation	ry.	ratsastajainliitto	on	yksi	hankkeen	yhteistyökumppaneista.	mukaan	on	rekry-
toitu	ratsastusseuroja,	joilla	on	kiinnostusta	lähteä	kokeilemaan	kehitteillä	olevia	menetelmiä,	kuten	toiminnallisia	
ja	liikunnallisia	harjoituksia,	leikkejä	ja	pelejä,	osana	omaa	toimintaansa	sekä	antamaan	niistä	palautetta	hankkeen	
jatkokehittelyä	varten.	ratsastuksen	sinettiseurat	ovat	mukana	kehittämässä	hanketta.

ratsastajainliitto	jatkoi	yhteistyötä	lahtelaisen	Valopilkku-projektin	kanssa	sosiaalisen	kanssakäymisen,	eettisyyden	
ja	kasvatuksen	edistämiseksi	seura-	ja	tallimaailmassa.	yhteistyö	Kiusaamista	vastaan	ry:n	kanssa	aloitettiin	vuoden	
2016 lopussa. 
  
Kerho-ohjaajakoulutus 
seurat	ja	alueet	järjestivät	9	hevoskerhon	ohjaajien	peruskurssia,	joissa	koulutettiin	148	uutta	ohjaajaa.	uudistuneita	
ohjaajien	jatkokursseja	järjestettiin	2,	niihin	osallistui	24	henkilöä.	Koulutuksia	järjestävät	seurat	ja	alueet	saavat	kou-
lutusmateriaalin	edulliseen	pakettihintaan.	

Hevoshullu-kilpailut
tallit	ja	seurat	järjestivät	noin	150		hevoshullu-seurakilpailua	42	tallilla	(2015:	67)	juniori-ikäisille	tuntiratsastajille.	
Kilpailulajeina olivat hevostaidot, esteratsastus, kouluratsastuksen taitoratsastus sekä keppihevoskisat. Kaikissa lajeis-
sa	oli	mahdollista	kilpailla	eri	taitotasoilla,	joista	alin	soveltuu	harrastajien	ensimmäiseksi	kilpailuksi.	ratsastajainliitto	
toimitti	järjestäjille	valmiit	järjestämisohjeet,	radat,	lomakkeet,	ilmoituspohjat	sekä	palkinnot.	
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Vuoden palkittavat 
ratsastajainliitolla	oli	syksyllä	käynnissä	Vuoden	seura-	ja	tallipalkittavien	äänestys,	jossa	sai	äänestää	omaa	suosikki-
aan	Vuoden	ratsastuksenopettajaksi,	seuratoimijaksi	ja	ratsastusnuoreksi.	äänestyksessä	sai	myös	esittää	omaa	eh-
dokasta	ratsastuksen	Vuoden	sinettiseuraksi	ja	laatutalliksi.	äänestys	toteutettiin	liiton	nettisivuilla	olleen	lomakkeen	
kautta.	ääniä	annettiin	lähes	tuhat.

Vuoden	ratsastuksenopettaja:	mia	laurinkoski,	Pornainen
mia	laurinkoski	valittiin	vuoden	ratsastuksenopettajaksi	suomen	ratsastuksenopettajainyhdistyksen	ehdotuksen	
perusteella.	laurinkoski	on	opettanut	Kumpumäen	tilan	ratsastuskoulussa	yli	20	vuotta.	hän	on	tarkka,	innostava	ja	
oikealla	tavalla	vaativa,	sydämellään	mukana	niin	lasten,	nuorten	kuin	aikuistenkin	opettamisessa.

Vuoden seuratoimija: Anu Smolander, Vantaa
anu	smolander	on	toiminut	Etelä-Vantaan	ratsastajissa	aktiivisesti	vuosia	aina	hallitustasolla	asti.	hän	on	uskomatto-
man	positiivinen	ja	kannustava	ihminen,	joka	tarttuu	kaikkiin	tehtäviin	ja	saa	jokaisen	tuntemaan	itsensä	arvokkaaksi	
ja tervetulleeksi talli- ja seurayhteisössä. 

Vuoden ratsastusnuori: Amanda nerola, Vantaa 
ystävällinen,	auttavainen	ja	oma-aloitteinen	amanda	nerola	on	aktiivinen	ja	esimerkillinen,	luotettava,	taitava	ratsas-
tusnuori,	joka	noudattaa	reilun	Pelin	periaatteita.	hän	ohjaa	kerhotoimintaa	ja	avustaa	alkeiskursseilla,	ja	on	myös	
hieno esikuva seuran ja tallin harrastajille. 
 
syyskokouksessa	palkittiin	ratsastuksen	Vuoden	sinettiseura	ja	Vuoden	laatutalli.	Palkittavien	valinnat	vahvisti	rat-
sastajainliiton seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä.

ratsastuksen	Vuoden	sinettiseuraksi,	joka	tekee	arvokasta	työtä	lasten	ja	nuorten	parhaaksi,	nousi	Etelä-Vantaan	rat-
sastajat ry. etelä-Vantaan Ratsastajat ry on hyvän mielen ratsastusseura, joka vaalii Reilua Peliä ja loistavaa yhteishen-
keä.	seuran	toiminta	on	aktiivista	ja	suunnattu	kaikenikäisille.	mottona	on	toimia	kiusaamista	vastaan	ja	ottaa	kaikki	
mukaan. Seura järjestää monipuolista toimintaa jäsenilleen myös ratsastuksen ulkopuolella.

laatutallit	ovat	ratsastajainliiton	jäsentalleja,	joille	on	myönnetty	lisäksi	erillinen	laatutalli-status.	Vuoden	laatutal-
liksi	nimettiin	hyvinkään	ratsastuskeskus	liiton	tallineuvojien	ehdotusten	perusteella.	hyvinkään	ratsastuskeskus	sai	
äänivyöryn	nettiäänestyksessä.	yritys	on	toiminut	pitkään	ja	samalla	uudistanut	olosuhteensa	täysin.	hevosten	hyvin-
vointiin	on	kiinnitetty	huomiota	uusilla	pihattoratkaisuilla	ja	tallin	henkilökunta	on	monipuolisesti	kouluttautuneita,	
kokeneita	alan	ammattilaisia.

5.2. Ratsastuksen hyvinvointipalvelut
ratsastuksen	harrastajia	kannustetaan	monipuoliseen	liikkumiseen.	ratsastajainliiton	valtakunnallinen	hyvinvointi-
työryhmä	vastaa	eri	ikäryhmille	suunnattujen	kunto-,	hyvinvointipalveluiden	kehittämisestä	ja	ideoinnista.	ryhmän	
pääpainopisteenä	on	liikunnan	edistäminen	ja	hyvinvoinnin	lisääminen	elämän	eri	alueilla.	hyvinvointityöryhmässä	
olivat	vuonna	2016	mukana	Kirsi	Piispanen,	lotta	hällström,	hannele	helander,	teresa	tuominen,	sari	Pakula	ja	nuo-
ret	Päättäjät	-ryhmästä	heidi	Pakarinen.	

ratsastajainliiton	liikkuva	ratsastaja	-oheisliikunnan	ohjaajakoulutuksia	jatkettiin.	liikkuva	ratsastaja	on	koulutusko-
konaisuus,	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. ohjaajan käytössä ovat valmiit liikuntatuokiomallit, jolloin ohjaaminen on help-
poa,	ja	sen	voi	toteuttaa	lähes	kuka	tahansa	koulutuksen	käynyt	henkilö.	Koulutuksessa	käydään	läpi	ratsastajalle	tar-
peellisia liikkeitä sekä liikuntaohjeita.  
 
liikkuva	ratsastaja	-koulutuksen	toinen	osa	valmistui	syksyllä.	Jatkokoulutuksessa	perehdytään	erityisesti	ohjaajana	
toimiseen ja käytännön harjoituksiin. liikkuva Ratsastaja -koulutuksen ii-osaan voi osallistua, jos on käynyt liikkuva 
ratsastaja	-perusosan.	Kouluttajana	molemmissa	koulutuksissa	toimii	anne-maarit	hyttinen.
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Kuntohaaste-kunnonkohotuskampanja	alkoi	jälleen	syksyllä.	siinä	kilpaillaan	leikkimielisesti	joukkueissa	kunnon	ko-
hottamiseksi.	yhtenä	kategoriana	on	myös	painonpudotus.	haaste	jatkuu	kevääseen	2017. 
 
hyvinvointityöryhmä	järjesti	yhdessä	lähitapiolan	ja	helsinki	horse	show’n	kanssa	aikuisratsastajien	hyvinvointi-illan	
syyskuussa.	teemana	oli	kokonaisvaltainen	hyvinvointi.	hyvinvointi-ilta	koostui	lyhyistä	luennoista	ja	tietoiskuista,	
hyvästä	ruuasta	ja	juomasta	sekä	esittelyosastoista.	illan	pääluennoitsijana	toimi	tietokirjailija	ja	muutosvalmentaja	
maaretta	tukiainen.	tapahtumaan	osallistui	yli	150	kiinnostunutta.

hyvinvointityöryhmä	haastoi	ratsastuksen	harrastajat	liikkumaan	kesäkaudella	liikuntakuukaudet	-kampanjassa,	jossa	
kannustettiin	kokeilemaan	mahdollisimman	paljon	eri	liikuntalajeja.	monipuolisin,	eniten	lajikokeiluja	toteuttanut	
porukka	palkittiin. 
 
hyvinvointityöryhmän	jäsenet	olivat	syksyllä	mukana	liiton	ständitoiminnassa,	tallikohtaamisessa,	liikuntajärjestöjen	
oheisliikunnan koulutuksessa sekä nuorisovastaavien tapaamisessa.

 
5.3. Tallitoiminta
ratsastajainliiton	jäsentallit	on	jaettu	viiteen	luokitukseen:	ratsastuskoulut,	harras-
tetallit,	yksityistallit,	vaellustallit	sekä	hevosavusteiset	palvelut.	ratsastajainliitto	tu-
kee ja ohjeistaa jäsentallien toimintaa koulutusten, edunvalvonnan ja tallineuvojien 
asiantuntijapalveluiden	kautta.	tallineuvojat	suorittavat	1-2	vuoden	välein	tallikäynnin	
jokaiseen liiton jäsentalliin.  
 
tallikäynnit	hoidettiin	vuonna	2016	koko	maassa	neljän	tallineuvojan	voimin.	Käyntien	
yhteydessä	painotettiin	turvallisuutta,	hevosen	hyvinvointia	ja	asiakkaiden	vakuutus-
turvaa.	Jäsentalleihin	pidettiin	lisäksi	yhteyttä	tallitiedotteen	avulla.	tallikohtaamisia	
järjestettiin	maakunnissa	(häme,	itä-suomi	ja	Pohjanmaa).	tallikohtaamisten	teema-
na	oli	yrittäjänä	jaksaminen. 
 
uusi	hevosavusteiset	palvelut	-talliluokitus	otettiin	käyttöön	vuoden	2016	alusta.	sen	alla	toimivat	tallit	tarjoavat	sosi-
aalipedagogista hevostoimintaa, ratsastusterapiaa, vammaisratsastusta tai muita hevosavusteisia toimintoja. Uudesta 
jäsentalliluokituksesta	viestittiin	laajasti	myös	hevosalan	ulkopuolelle.

ratsastajainliitto	jatkoi	yhteistyötä	Kari	Vepsän	kanssa	hevostaitoihin	liittyvän	koulutuspalvelun	kehittämiseksi.	Koulu-
tuspakettia	tarjotaan	liiton	jäsenetuna	ratsastusseuroille,	-talleille	ja	yksittäisille	jäsenille.	tavoitteena	on	antaa	myös	
aikuisratsastajille	mahdollisuuksia	sekä	kehittyä	että	testata	osaamistaan	hevostaidoissa.		

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	Pohjois-
maiden	liittojen	tavoin. 
 
uusi	maastakäsittelymerkki	otettiin	käyttöön	vuoden	2016	alussa.	merkki	kannustaa	harrastajia	perehtymään	hevos-
taitoihin	ja	hevosten	käsittelyyn.

Valtakunnallisen	nouse	ratsaille	-viikon	teemana	oli	”ensimmäistä	kertaa	hevosen	selässä”.	Kaikkia	ratsastuksen	har-
rastajia	haastettiin	nostamaan	syksyn	aikana	kaverinsa	ratsaille.	haastekampanja	oli	voimassa	marraskuun	loppuun	
saakka.	Kampanjaa	seurattiin	sosiaalisessa	mediassa	tunnuksella	#nouseratsaille. 
 
nouse	ratsaille	-tapahtumaan	osallistui	yli	50	tallia.	tallit	pitivät	esimerkiksi	avointen	ovien	päivän	tai	toteuttivat	
ratsastuksen	vaihtoviikon.	Vaihtoviikolla	tallin	vakiokävijät	ottivat	mukaan	tuttavansa,	joka	ei	ollut	ennen	kokeillut	
ratsastusta.	ratsastajainliitto	hoiti	valtakunnallisen	tiedottamisen	tapahtumasta	ja	teki	tapahtumajärjestäjille	mate-
riaalipaketin,	joka	sisälsi	mm.	kutsukortit	ja	todistukset	ratsastuksen	kokeilijoille.	talleille	toimitettiin	lisäksi	tiedotus-
materiaalia	ja	esitteitä. 
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Keväällä	talleilla	oli	myös	mahdollisuus	järjestää	valtakunnallinen	hevostaitopäivä.	ratsastajainliitto	tarjosi	materiaali-	
ja	tiedotustukea	järjestelyihin. 
 
ratsastuskouluoppilaiden	mestaruuskilpailut	järjestettiin	heinä–elokuun	vaihteessa	Kuopiossa.	mukana	oli	yli	30	rat-
sastuskoulua	ja	-tallia.	Viikonlopun	aikana	ratsastettiin	yli	500	lähtöä.	ratsastajainliitto	oli	mukana	järjestämässä	mm.	
Vuoden hevosenhoitaja -kilpailua sekä Paras huutosakkijoukkue -kilpailua. Ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpai-
lut tunnetaan hyvästä ilmapiiristä ja kannustavasta porukasta. 
 
ratsastajainliitto	järjesti	31.8.	tallitoiminnan	tulevaisuutta	käsittelevän	seminaarin	kaikille	jäsentalleille.	tilaisuudessa	käy-
tiin	läpi	lajin	tulevaisuuden	näkymiä,	toiminnan	markkinointia,	asiakaspalvelua	ja	uusia	palvelumuotoja.	talliseminaari	sai	
hyvän	vastaanoton	ja	herätti	aktiivista	keskustelua.	tilaisuuden	lopuksi	jäsentallit	pohtivat	yhdessä,	miten	lajia	voisi	parhai-
ten	markkinoida	uusille	harrastajille.	tervetuloa	ratsastamaan	-kampanja	käynnistettiin	seminaarin	perusteella. 
 
ratsastajainliitto	järjesti	yhdessä	suomen	hippoksen	ja	hippoliksen	kanssa	tiedotustilaisuuden	tervetuloa	ratsasta-
maan	-kampanjan	ja	mahdollisuuksien	hevonen	-juhlavuoden	tiimoilta	ratsastuskeskus	ainossa	tiistaina	15.11.	tilai-
suus	oli	menestys,	ja	se	keräsi	valtavasti	median	edustajia	paikalle. 
 
ratsastajainliitto	järjesti	Vermon	raviradalla	syksyllä	ratsastajaravit	kaikille	kiinnostuneille.	myös	liiton	kimpparavihe-
vonen	oli	paikalla	maskottina.	yhteisen	illan	aikana	tutustuttiin	ravi-	ja	ratsumaailmaan	sekä	opittiin	uusia	yhteistyö-
muotoja.	Paikalle	saapui	yli	50	kiinnostunutta	ratsu-	ja	raviharrastajaa.	alan	yhteiset	tapahtumat	tuovat	hevosihmisiä	
yhteen,	lujittavat	siteitä	ja	auttavat	nostamaan	hevosalan	viestiä	esille	myös	julkisuudessa. 
 
ratsastajainliiton	lännenratsastuksen	all	around	-komitea	järjesti	lännenratsastustoimijoiden	kanssa	yhteistyössä	län-
nenratsastuksen	esittelytapahtuman	”tampere	goes	western”	tampereen	ratsastuskeskuksessa	niihamassa	30.10.	
tilaisuuden	ideana	oli	aktivoida	all	around	-lajien	alueellista	toimintaa	ja	kertoa	suosiotaan	kasvattavasta	lännenrat-
sastuksesta	suurelle	yleisölle.	tapahtumaa	seurasi	yli	200	kiinnostunutta.	tapahtuma	yhdisti	hienosti	toimijoita	yli	
lajirajojen.	Komitea	järjesti	tapahtuman	yhteistyössä	hämeen	ratsastusjaoston,	tampereen	ratsastusseuran	wes-
tern-jaoston,	liiton	nuorten	Päättäjien,	vammaisratsastuskomitean	sekä	sosiaalipedagogisen	hevostoimintayhdistys	
ry:n kanssa.

Nouse Ratsaille -ryhmä Relanderin Ponitallilla.
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liiton	edustajat	osallistuivat	hevostalouden	ammatillisten	tutkintojen	kehittämistilaisuuteen	2.11.	siinä	kuultiin	ja	
keskusteltiin	hevostalouden	tulevaisuuden	näkymistä	ja	alan	ammatillisista	osaamistarpeista.	Pääpaino	oli	ammatil-
lisen	lisäkoulutuksen	tutkinnoissa	(ammatti-	ja	erikoisammattitutkinnot).	tilaisuudessa	kuultiin	näkökulmia	hevosta-
louteen	nyt	ja	tulevaisuudessa	sekä	käytiin	keskustelua	keskeisistä	osaamiskokonaisuuksista	ja	tutkintojen	kehittämi-
sestä.	Kokonaistavoitteena	on	edistää	sitä,	että	hevostalouden	koulutus	ja	tutkinnot	vastaavat	työelämän	tarpeisiin.	
muuttuvat	tarpeet	tuovat	koulutukselle	lisää	vaatimuksia	asiakaspalveluun,	ratsastajien	kehon	hallintaan	sekä	peda-
gogiikkaan. Ratsastajainliiton edustaja on mukana opetushallituksen nimeämässä ohjausryhmässä.

5.4. Vammaisratsastus ja erityisryhmien ratsastus
Kilpailu-, valmennus- ja leiritoiminta
Vuoden	aikana	järjestettiin	neljät	2–3-tason	sekä	seitsemät	1-tason	vammaisratsastuskilpailut.	special	olympics	
-mestaruuksista	kilpailtiin	unified-joukkueina	6.11.	huittisissa	ja	henkilökohtaisesti	1.–2.10.	ravijoella.	ypäjällä	jär-
jestettiin	vammaisratsastuksen	sm-kilpailut	18.–21.8.	ja	Pm-kilpailut	29.6.-3.7.	Kuusi	special	olympics	-ratsastajaa	
osallistui	tanskassa	kansainvälisiin	special	olympics	idrotsfestival	-kilpailuihin	20.–22.5.	saaden	hyviä	sijoituksia	sekä	
kouluratsastuksessa	että	working	trail	-luokissa.	Katja	Karjalainen	edusti	suomea	rio	de	Janeiron	paralympialaisissa.	
Vammaisratsastuskomitea	tuki	kilpailujärjestäjiä	tuomareiden	kulujen	kattamisessa.	

tampereella	järjestettiin	luokituspäivät	2.–3.4.	Vammaisratsastuksen	kotimaan	kilpailukortti	toimitettiin	vuoden	aika-
na 17 ratsastajalle. 

Maajoukkueella oli vuoden aikana kolme valmennusleiriä, joiden lisäksi kaikki maajoukkueeseen hakeneet kokoontui-
vat yhteiselle kuivaleirille 14.11. Valo-talolle.  
 
tallit	ja	seurat	järjestivät	erityisryhmille	toistakymmentä	leiriä	ja	kurssia,	joista	tiedotettiin	liiton	nettisivuilla.	lisäksi	
vammaisratsastuskomitea	järjesti	kaikille	avoimen	vammaisratsastusleirin	ohjaajakoulutuksen	yhteydessä	Kiuruvedel-
lä. Ratsastus oli ensi kertaa mukana Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Special olympics -monilajileirillä. Uutuus oli 
myös	komitean	ja	sappeen	ratsutilan	yhteistyössä	järjestämä	ratsastussimulaattorileiri	9.–10.	heinäkuuta.	leiri	sai	
todella myönteisen vastaanoton ja jatkoa myös vuonna 2017. 

Tapahtumat ja koulutus
tampereen	hevoset	-messujen	yhteydessä	järjestettiin	vammaisratsastuksen	toimijoiden	tapaaminen,	jossa	vam-
maisratsastusta	tuotiin	esille	monelta	taholta.	tapaamiseen	osallistui	komitean	jäsenten	lisäksi	12	henkilöä.		
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Special olympics -mestaruuskilpailut,  
radalla Teresa Rantamäki ja Pepe.

Special olympics -mestaruuskilpailut,  
radalla olli Aarnio ja Vinha.
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yhteistyötä	lionsien	Vermo	-toimikunnan	kanssa	jatkettiin.	liiton	lajikoordinaattori	osallistui	toimikunnan	kokouksiin,	
joissa	suunniteltiin	5.	maaliskuuta	järjestetty	perhetapahtuma	Vermon	raviradalle.	tapahtuman	tuotto	ohjattiin	vam-
maisratsastukselle.	toimintakauden	aikana	avustuksia	maksettiin	2.245	euroa.	avustusta	sai	9	lapsen/nuoren	ohella	
erityisluokka ja yhdistys.

helsingissä	järjestettiin	19.11.	viides	vammaisratsastuksen	lajiseminaari,	jossa	käytiin	läpi	toimintasuunnitelma	sekä	
sääntömuutokset.	lisäksi	kuultiin	maritta	Enqvistin	matkakertomus	tanskan	kansainvälisisistä	special	olympics	-kil-
pailuista sekä Katja Karjalaisen puheenvuoro Rion paralympialaisista. 

Keväällä	järjestettiin	vammaisratsastuksen	peruskurssi	lehtimäellä	ja	loppuvuodesta	saatiin	päätökseen	2015–16	 
ensimmäistä	kertaa	neljänä	viikonloppuna	järjestetty	vammaisratsastuksen	ohjaajakoulutus.	

Tiedotus  
ratsastajainliiton	nettisivuille	on	koottu	kattava	paketti	tietoa	vammaisratsastuksesta.	sivuilla	on	myös	toiminta-	ja	
tapahtumakalenteri	sekä	tiedotteita	ajankohtaisista	asioista.	Facebook	-ryhmään	”srl	Vammaisratsastus”	liittyi	vuo-
den	2016	aikana	yli	100	uutta	jäsentä.	nyt	ryhmässä	on	yhteensä	yli	300	jäsentä,	ja	se	toimii	aktiivisena	yhteydenpi-
tokanavana.

henkilöjäsenten	etuuksiin	kuuluva	hippos-lehti	toteutettiin	myös	näkövammaisille	tarkoitetussa	elektronisessa	 
muodossa.	numerot	ovat	luettavissa	näkövammaisten	keskusliiton	tiedonhallintapalveluista	saatavalla	ilmaisella	
”windows	luetus”	-ohjelmalla.

Vammaisurheilu	ja	-liikunta	Vau	ry:n	tutkimuspäällikkö	aija	saari	toteutti	60	liitolle	lajiliittojen	integraatiotyötä	kos-
kevan	sähköisen	kyselyn	syksyllä.	Kyselyllä	selvitettiin,	onko	lajiliitolla	toimenpiteitä	erityisryhmiin	kuuluvien	henki-
löiden	mukaantulon	helpottamiseksi,	millaista	terveyttä	edistävää	toimintaa	tai	kohdennettuja	erityisryhmiä	liitossa	
toteutetaan	ja	missä	määrin	lajiliitto	on	ottanut	kokonaisvastuun	lajinsa	vammaiskilpaurheilumuodoista.	Edellisen	
kerran	näitä	arvioitiin	kaksi	vuotta	sitten	(saari	2015).	molempien	kyselyiden	perusteella	ratsastus	on	yhdessä	uinnin	
ja	judon	kanssa	näyttämässä	tietä	muillekin	lajiliitoille	vammaisurheilun	integroitumisessa.

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	raportointivel-
vollisia liitolle. 

aluejaostojen	lisäksi	jäsenistöä	palvelivat	aluekoordinaattorit.	alueiden	puheenjohtajisto	kokoontuu	4–6	kertaa	vuodessa.

Joka vuoden alussa järjestetään alueiden yhteinen viikonloppu, johon osallistuu aluejaostojen lisäksi liiton toimihen-
kilöitä	ja	hallituksen	jäseniä.	yhteistapaaminen	järjestettiin	tammikuun	viimeisenä	viikonloppuna	Pohjois-suomen	
johdolla.
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6. Edunvalvonta, yhteiskunta ja olosuhteet
6.1 Edunvalvonta ja yhteiskuntasuhteet
Hevosalan edunvalvonta
suomen	ratsastajainliiton	yhteiskunnallinen	merkitys	edunvalvojana	kaikissa	hevostalouteen	liittyvissä	asioissa	on	
vahva.	liitto	valvoo	jäsenseurojensa,	-talliensa	ja	ratsastajien	etuja	sekä	edistää	hevosten	hyvinvointia.

EU-PROJEKTIT

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.
 
Hevosenomistaja-hanke 
hippoliksen	hallinnoima	projekti	on	hevosalan	eri	lajien	rajat	ylittävä	hevosen	omistajuuden	kehittämishanke.	tavoitteena	
on	lisätä	kiinnostusta	erityisesti	hevosen	kimppaomistamiseen,	madaltaa	kynnystä	ryhtyä	omistajaksi,	lisätä	hevosen	omis-
tamisen	arvostusta	ja	luoda	kimppaomistukseen	yhteiset	pelisäännöt.	yhteistyö	hevosalan	toimijoiden,	kuten	kilpailujärjes-
täjien,	valmentajien	ja	keskusjärjestöjen	kanssa	on	tärkeää.	ratsastajainliitto	on	ollut	mukana	hankkeen	ohjausryhmässä.	
hankkeella	on	oma	sivustonsa	hevosenomistaja.fi.	hanke	sai	jatkorahoituksen	kevääseen	2016	saakka.

hankkeen	innoittamana	ratsastajainliitto	päätti	hankkia	kimppahevosen.	suomenhevonen	r.r.	nykäisy	on	800	hen-
gen	omistama	ravihevonen,	joka	valmentautuu	ypäjällä	ilkka	Korven	tallissa.	hevonen	tarjoaa	mahdollisuuden	tutus-
tua niin hevosen omistamiseen kuin ravihevosen valmentautumiseen 100 euron kertamaksulla. Hevosen kaikki 800 
osuutta	menivät	kaupaksi.	Kimpan	ympärille	on	järjestetty	tapaamisia	ja	koulutuksia.	 

Seura- ja harraste-eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta
seura-	ja	harrastuseläinten	hyvinvoinnin	neuvottelukunta	toimii	maa-	ja	metsätalousministeriön	apuna	eläinten	hy-
vinvoinnin	pitkäjänteisessä	kehittämisessä	ja	toimijoiden	yhteistyön	edistämisessä.	neuvottelukunta	voi	myös	tehdä	
ehdotuksia	seura-	ja	harrastuseläinten	hyvinvoinnin	kehittämiseksi	ja	antaa	lausuntoja	merkittävistä	hankkeista	ja	esi-
tyksistä.	neuvottelukunnan	avulla	halutaan	lisätä	eettistä	keskustelua	seura-	ja	harrastuseläinten	hyvinvointikysymyk-
sistä.	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	suo-
men Hippoksen eläinlääkäri Katja Hautala.

HELMET – Hevosenlanta menestystarinoiksi  
Valtakunnallinen	hevosenlannan	hyötykäyttöhanke	kuuluu	hallituksen	kiertotalous	kärkihankkeen	toimenpiteisiin.	
hankkeessa	etsitään	aitoja,	hyväksi	havaittuja	ratkaisuja	ja	toimintamalleja	hevosenlannan	hyödyntämiseksi	ja	tallien	
lantahuollon	helpottamiseksi.	tavoitteena	on	synnyttää	konkreettisia	käytännön	esimerkkejä,	joilla	saada	hevosenlan-
ta	hyötykäyttöön	ravinteina	ja	energiana	sekä	saada	aikaan	uutta	liiketoimintaa.	lisäksi	hanke	välittää	tietoa	hyvistä	
hevosenlannan	käsittelyn	käytänteistä,	tutkimuksista	ja	hankkeista	sekä	tekee	aktiivista	yhteistyötä	alan	toimijoiden	
kanssa. Hankkeen ohjausryhmässä on mukana Ratsastajainliiton edustaja. 
 
Uudet hevoskasvattajat - kotimaisen hevoskasvatuksen koulutushanke (2016–18)     
tavoitteena	on	lisätä	hevoskasvatuksen	vetovoimaa.	Koulutuskokonaisuus	sisältää	koulutuspäiviä,	mentorointia	ja	
avoimia	seminaareja.	toimintaan	tavoitellaan	mukaan	erityisesti	nuoria	hevoskasvatuksesta	kiinnostuneita,	mutta	se	
on avoin kaikenikäisille. 
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HEVOSALAN YHTEISET HANKKEET 
 
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	kehittämis-
kohteista.	tarkoituksena	on	myös	tuoda	hevosalan	yhteiskunnallinen	merkitys	valtiovallan	ja	suuren	yleisön	tietoon.	

Pääasiallinen vetovastuu on ollut Suomen Hippoksella ja Ratsastajainliitolla. Käytännön työtä hoitaa Hippolis ry, jonka pe-
rustajajäsen	ratsastajainliitto	on.	yhteistyöverkostossa	ovat	mukana	myös	mtK,	mtt	hevostalous,	suomen	hevosenomis-
tajien	Keskusliitto,	suomen	Eläinsuojeluyhdistys,	Proagria,	hevostietokeskus,	ypäjän	hevosopisto,	hämeen	ammattikorkea-
koulu, Suomen Ravivalmentajat ry ja maa- ja metsätalousministeriö.

Mahdollisuuksien hevonen -yhteistyöverkosto kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Hevosalan järjestöt ovat järjestäneet 
ajankohtaisten	aiheiden	foorumin,	hevosvaltiopäivät,	eduskunnassa	säännöllisesti	vuodesta	2004	alkaen.	tavoitteena	on	
vaikuttaa	hallitusohjelmaan	ja	Eu:n	seuraavan	ohjelmakauden	painotuksiin.	Verkosto	laatii	kannanoton	ennen	kuntavaaleja	
kärkiteemoina	alan	toimintaedellytykset	etenkin	maankäytön	ja	tasa-arvoisen	harrastamisen	kautta.

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-	yhteistyöverkosto	on	laaja-alaisesti	hevosalan	edunvalvonnan	asialla	ja	jaettu	vastuu-
alueisiin.	ratsastajainliitto	on	mukana	niistä	kaikissa	ja	vastaa	kahden	ryhmän	vetämisestä.	ryhmien	konkreettiset	
toimenpiteet	ovat	saaneet	paljon	näkyvyyttä	mm.	sosiaalisessa	mediassa.	nuorisotoiminnan	ideoima	Kummihevos-
kampanja	innoitti	yli	150	hevosenomistajaa	viemään	hevosen	päiväkoteihin,	kouluihin	ja	vanhustentaloihin	vuonna	
2015. Kampanja käynnistyi uudelleen loppuvuodesta 2016. 

Vastuualueet
1)	Jalostus	&	kasvatus	2)	hevosten	hyvinvointi	(koollekutsuja	srl)
3) nuorisotoiminta (koollekutsuja SRl)
4)	yritystoiminta
5)	ympäristö,	maankäyttö	ja	lainsäädäntö
6)	hyvinvointia	hevosesta

TÄRKEIMMÄT HANKKEET MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN -STRATEGIAN PUITTEISSA

Maankäyttö ja jokamiehenoikeus 
hevosala	puolustaa	voimakkaasti	ratsastuksen	kuulumista	jokamiehenoikeuksiin	ja	vastustaa	näiden	oikeuksien	rajoittamis-
ta.	toiminnassa	hyödynnetään	ympäristöministeriön	julkaisemaa	kirjaa	jokamiehenoikeuksista.	ratsastajainliitto	on	antanut	
useita	lausuntoja	maankäyttöön	liittyvissä	asioissa.	niissä	on	korostettu	ratsastuksen	merkitystä	naisvaltaisena	harrastukse-
na	ja	kuntien	velvollisuutta	huolehtia	siitä,	että	ratsastusta	voi	harrastaa	tasa-arvoisesti	kunnan	alueella.	

Kuljetusdirektiivit ja eläinkuljetuslupa 
ratsastajainliitto	on	ollut	mukana	useissa	työryhmissä	hevoskuljetusasioihin	liittyen.	hippolis	on	toiminut	alan	ve-
tovastuullisena	tahona.	Euroopan	yhteisön	neuvoston	asetus	(n:o	1/2005)	edellyttää	pääsääntöisesti	eläinkuljetta-
jalupaa kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvissa kuljetuksissa. evira on julkaissut Suomea koskevat ohjeet. 
ohjeiden	harmonisoinnista	Euroopan	tasolla	on	keskusteltu,	mutta	tulkinta	vaihtelee	eri	maissa.	hevosten	kuljettaja-
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koulutus	ja	-koe	sisältyvät	hevostalouden	perustutkintoon	sekä	ratsastuksenopettajan	ja	ravivalmentajan	ammattitut-
kintoihin. 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	loppuvuonna	2014	tarkentava	tiedote	
kuorma-auton	ammattipätevyysvaatimuksesta	hevoskuljetuksissa.	Kaupallisten	kuljetusten	yhteydessä	kuorma-auton	
kuljettajan	ammattipätevyys	vaaditaan	pääsääntöisesti.	tästä	pääsäännöstä	on	kuitenkin	laissa	joitakin	poikkeuksia,	
joiden	vaatimusten	pitää	täyttyä	kokonaisuudessaan,	ei	osittain.	lakia	ei	sovelleta	kaupallisessa	kuljetuksessa,	jos	
ajoneuvolla	kuljetetaan	materiaaleja	tai	laitteita,	joita	kuljettaja	ammattiaan	harjoittaessaan	käyttää,	eikä	ajoneuvon	
kuljettaminen	ole	hänen	päätoimensa.	ammattipätevyyden	tarve	arvioidaan	kulloisenkin	kuljetuksen	ja	kuljettajana	
toimivan	lähtökohdista.	Kuorma-auton	kuljettajan	ammattipätevyysvaatimusta	arvioitaessa	oleellisinta	on,	että	kuljet-
taja	käyttää	ammattiaan	harjoittaessaan	kuljetettavia	materiaaleja	tai	laitteita	kuljetuksen	päätyttyä.	hevosen	kohdal-
la	tämän	tulee	olla	sen	käyttötarkoituksen	mukaista	käyttöä	(esim.	kilpahevosen	satulointi/valjastus	tai	verryttely).	

Kaupallisen	toiminnan	yhteydessä	kuljetettaessa	muita	kuin	omassa	käytössä	olevia	hevosia	kuljettaminen	voi	aihe-
uttaa	kuoma-auton	kuljettajan	ammattipätevyysvaatimuksen.	Kuorma-auton	kuljettajan	ammattipätevyyttä	ei	kui-
tenkaan	tarvitse,	jos	kuljettaja	käyttää	kuljetettavia	hevosia.	Kuljettaessaan	hevosta,	jota	kuljettaja	käyttää,	voi	hän	
kuljettaa	myös	samaan	kohteeseen	muita	henkilöitä	ja	heidän	käyttämäänsä	hevosta/hevosia.

Eläinlääkintä, kasvatus ja hevosen hyvinvointi 
hevosalan	järjestöistä	ja	eläinsuojeluyhdistyksestä	koostuva	ryhmä	päivitti	hevosenomistajan	oppaan	2015	sekä	he-
voseni.fi-sivuston	sisällön	vuonna	2016.	sivustossa	on	koottu	yhteen	ajankohtainen	ja	tärkeä	tieto	hevosen	ja	tallin	
pidosta.	hevosalan	osaamiskeskus,	hippolis,	vastaa	sivujen	päivittämisestä.	tarkoituksena	on	tuottaa	tärkeää	tietoa	
hevosten	ja	tallien	omistajille	keskiössä	hevosen	hyvinvointi.

ratsastajainliitto	on	mukana	myös	muissa	eläinlääkintään	ja	kasvatukseen	liittyvissä	työryhmissä.	ratsastajainliiton	
edustaja	on	ollut	mukana	tarttuvien	tautien	hallinta	hevostalouden	tukena	-hankkeen	ohjausryhmässä.	tavoitteena	on	
ollut	selvittää	hevosten	tartuntatautien	esiintymistä	suomessa	painottaen	tuontiin	liittyviä	ajankohtaisia	tautiriskejä.	tu-
losten	avulla	voidaan	kehittää	hevostautien	riskinhallintaa	ja	siten	tukea	sekä	hevosten	hyvinvointia	että	hevostaloutta.	
hankkeessa	tuotettiin	hevosten	pääntaudista	opas,	jota	on	jaettu	jäsentalleille	sekä	asiasta	kiinnostuneille.

mahdollisuuksien	hevonen	-yhteistyöverkoston	hevosen	hyvinvointi	-työryhmässä	pohditaan	eläinsuojelulainsää-
dännön	uudistamistyötä,	hevosten	loppusijoittamista,	huostaan	otettuja	hevosia	sekä	muita	hevosten	hyvinvointiin	
vaikuttavia	asioita.	työryhmä	järjesti	ratsastajainliiton	vuoden	2016	teemavuoden	mukaisesti	tampereen	hevoset-
messuilla	hevosen	hyvinvointia	käsittelevän	seminaarin.	 
 
Eläinsuojelulaki ja muut säädökset 
ratsastajainliitto	on	toimittanut	jäsentalleilleen	mmm:n	ja	Eviran	julkaiseman	oppaan	hevonen	–	eläinsuojelulain-
säädäntöä	koottuna.	talleille	on	annettu	neuvontaa	eläinsuojelusäädösten	sisällössä	mm.	karsinoiden	minimikokoon,	
nitraattidirektiiviin	ja	harmaita	vesiä	koskevaan	lainsäädäntöön	liittyen. 
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Lannanpoltto ja lannan hyödyntäminen 
hevosala	ajaa	lannanpolton	hyväksymistä	ruotsin	ja	saksan	sekä	usean	muun	maan	mallin	mukaisesti.	ympäristöministe-
riön kanssa on neuvoteltu asiasta useamman vuoden ajan. ensiarvoisen tärkeä asia on etenemässä hevosalan toivomalla 
tavalla.	hallitusohjelmaan	on	kirjattu,	että	lannanpoltto	tulee	sallia.	Valtiovalta	rahoittaa	laajaa	helmet-hanketta,	joka	on	
valtakunnallinen	hevosenlannan	hyötykäyttöhanke	ja	joka	kuuluu	hallituksen	kiertotalous	kärkihankkeisiin.	

Fortum	on	saanut	lannan	koepolttoluvan	ja	tekee	yhteistyötä	usean	tallin	kanssa.	Fortum	on	kehittänyt	hevosen	
kuivikelannasta	energiantuotantoon	sopivaa	biopolttoainetta	sekä	samalla	uutta	palvelukonseptia	hevostalleille.	For-
tum	toimittaa	kuivikkeet	tallille	ja	hakee	ne	käytön	jälkeen	poltettavaksi	omissa	laitoksissaan.	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.

Verotus 
Järjestöt	ajavat	hevosalan	mutkikkaan	verokäytännön	yksinkertaistamista	ja	harmonisoimista.	tässä	työssä	liittoa	edustaa	
ossi	sopen-luoma.	ratsastajainliitto	on	tukenut	seurojen	ja	tallien	valitusprosesseja	verottajaa	vastaan.	ratsastajainliitto	
on mukana vielä kesken olevassa prosessissa, joka koskee seuran omistaman ratsastuskoulun verotuskäytäntöä.

Rahapelitoiminta 
ratsastus	oli	toto-kohteena	helsinki	international	Porsche	horse	show’ssa	vuonna	2016.	Peliyhtiöiden	yhdistymis-
neuvotteluja	käytiin	koko	vuoden	ajan	ja	yhtiöt	yhdistettiin	vuoden	2017	alusta.	Pelitoiminta	ja	sen	organisoituminen	
on	ratsastuksen	kannalta	tärkeää	ja	liitto	on	lausunut	kantansa	lakiesityksiin	ja	eduskunnan	eri	valiokunnille.	hevos-
pelikertymästä	saadaan	ratsastusurheilulle	ja	hevoskasvatukselle	merkittävää	tukea.

 
MUUT EDUNVALVONTAAN LIITTYVÄT ASIAT

Hevosalan ammattitutkinnot ja koulutus 
ratsastajainliitto	on	ollut	mukana	työryhmissä,	jotka	ovat	suunnitelleet	hevosalaan	liittyvän	koulutuksen	opetusohjel-
mia	ja	ammattitutkintoja.	liitto	on	antanut	lausuntoja	hevosalan	ammattitutkintojen	sisältöön	ja	nimittänyt	edustajan	
näyttökokeiden	arviointiryhmään.	ratsastajainliitto	tehnyt	aloitteen	ammattikorkeakoulun	saamiseksi	alalle	ja	jatkaa	
asian ajamista edelleen.

ratsastajainliitto	on	mukana	opetushallituksen	työryhmässä	uudistamassa	koko	hevostalouden	ammatti-	ja	erikois-
ammattitutkintoa.	hevostalouteen	kohdistuu	uusia	paineita	ja	ammattilaisilla	täytyy	tulevaisuudessa	olla	entistä	
paremmat	asiakaspalvelutaidot.	lisäksi	hevosavusteisten	palveluiden	tuottajille	tarvitaan	lisää	koulutusta.	hevosavus-
teiset palveluiden, kuten ratsastusterapian, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tai vammaisratsastuksen, kysyntä on 
kasvanut	ja	palveluiden	laadulle	asetetaan	enemmän	vaatimuksia.	

Hevosalan oppilaitosten kanssa tehdään yhteistyötä harrasteohjaaja-nimikkeen käytössä. Hevosharrasteohjaaja-
nimikkeen	myöntää	ratsastajainliitto	yhdessä	hevostalouden	tutkintotoimikunnan	kanssa.	lisäksi	suomen	islannin-
hevosyhdistyksen kanssa tehdään yhteistyötä islanninhevosharrasteohjaaja -nimikkeen kanssa. oppilaitosyhteistyötä 
tehdään myös tarjoamalla oppilaitoksille koulutusmateriaalia (mm. Suomen Ratsastajainliiton jäsentalli -ohjeistus 
toimivaan	tallitoimintaan)	sekä	osallistumalla	jatko-	ja	täydennyskoulutusten	suunnitteluun.		

ratsastajainliitto	on	järjestänyt	i-	ja	ii-tason	valmentajakoulutukset	yhteistyössä	Vierumäen	urheiluopiston	kanssa	ja	
ypäjän	hevosopiston	kanssa.	ypäjän	hevosopistolle	haetaan	virallista	valmennuskeskusstatusta	ja	valmentajakoulutus	
siirretään	kokonaan	hevosopistolle	osana	hanketta.	ratsastajainliitto	tekee	aktiivisesti	yhteistyötä	hevosalan	oppilai-
tosten kanssa valmentajakoulutuksen osalta.

Huippu-urheilun muutostyöryhmän suunnitelmien mukaan Urheiluakatemioiden merkitys kasvaa tulevaisuudessa. 
ratsastuksen	saamista	mukaan	urheiluakatemioiden	ohjelmiin	on	pidetty	ensiarvoisen	tärkeänä.	suomen	ratsasta-
jainliitto,	turun	seudun	urheiluakatemia	ja	hevosopisto	ovat	tehneet	yhteistyösopimuksen	ratsastuksen	urheiluaka-
temiatoiminnasta. Tarkoitukseen on räätälöity kokonaisuus, joka palvelee opiskelevaa ratsastuksen kilparatsastajaa 
kokonaisvaltaisesti.	opintovuosi	2014–15	toimi	pilottina	ja	toimintaa	jatkettiin	2015–16.	tavoitteena	on	laajentaa	
yhteistoimintaa muidenkin urheiluakatemioiden kanssa vuonna 2017. 
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urheiluakatemiatoiminnan	tavoitteena	on	edistää	lajissaan	huipulle	pyrkivien	ja	jo	huipun	saavuttaneiden	urheilijoi-
den	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.	toi-
mijoiden kanssa tutustutaan tapaamisten yhteydessä erilaisiin käytännön toimijoihin sekä tapahtumiin. liiton edus-
tajat osallistuvat toimijoiden kokouksiin. Hämeessä toimii samankaltainen yhteistyöverkosto alueellisten toimijoiden 
kesken. 
 
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta  
sosiaalipedagoginen	hevostoiminta	on	ensisijaisesti	lapsille	ja	nuorille	suunnattua	toimintaa	hevosen	kanssa.	sosiaali-
pedagogisen	hevostoiminnan	päämääränä	on	auttaa	sellaisia	henkilöitä,	jotka	ovat	vaarassa	syrjäytyä	tai	jotka	ovat	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	jäsentallijärjestelmästä	sekä	turvallisuus-
asioista.	useat	liiton	jäsentallit	tarjoavat	sosiaalipedagogista	hevostoimintaa	yhtenä	palvelunaan.	ratsastajainliitto	
suunnittelee	työryhmän	kanssa	mallia,	jonka	avulla	sosiaalipedagogista	hevostoimintaa	harjoittavat	yrittäjät	saadaan	
enenevässä	määrin	liiton	jäsenyyden	piiriin.	uusi	talliluokitus,	hevosavusteiset	palvelut,	saatiin	mukaan	toimintaan	
vuoden 2016 alusta. 

ratsastajainliitto	on	mukana	suunnittelemassa	hevosalan	ammattitutkintojen	uudistamista.	tavoitteena	on	saada	
hevosavusteiset	palvelut,	kuten	sosiaalipedagoginen	hevostoiminta	ja	ratsastusterapia,	hevosalan	ammatillisen	kou-
lutuksen piiriin. 

ratsastajainliiton	toiminnassa	vuosina	2014–16	olleen	hyväntekeväisyyshankkeen	tavoitteena	oli	saada	vähävaraisia	
ja	syrjäytymisuhan	vaarassa	olevia	lapsia	ja	nuoria	mukaan	lajin	pariin.	Kyseessä	oli	pilottihanke,	joka	nosti	ratsaille	
370	lasta	ja	nuorta.	liitto	tuki	hanketta	taloudellisesti.

 
MUUT EDUNVALVONTAAN LIITTYVÄT JA YHTEISKUNNALLISESTI TÄRKEÄT HANKKEET JA TOIMENPITEET

Jäsenyys eri organisaatioissa 
Pääsihteeri kuuluu Urheilutyönantajat ry:n hallitukseen. 

Pääsihteeri	on	suomen	urheilun	tukisäätiön	hallituksen	puheenjohtaja	sekä	ulkoilufoorumin	valmistelutoimikunnan	jäsen.

ratsastuskenttien	kunnostusprojekteja	tuetaan	vuosittain	20.000	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.

Ulkoilufoorumi 
yhteistyötä	tehdään	eri	luonnonsuojelujärjestöjen	ja	muiden	luontoa	käyttävien	liittojen	kanssa.	näiden	kanssa	on	
perustettu	yhteinen	eturyhmä	nimeltään	ulkoilufoorumi.	se	on	vuonna	2004	perustettu	ulkoilun	edistämisen	yhteis-
työverkosto, johon 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 ke-
hityksen 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 
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ajankohtaisista	aiheista	mm.	metsähallituksen	yhtiöittämissuunnitelmista.	Foorumi	on	myös	laatinut	eri	puolueille	
ehdotuksen	hallitusohjelmaan	otettavista	tärkeistä	ulkoiluun,	maankäyttöön	ja	luonnonsuojeluun	liittyvistä	asioista.

Hevosreitit 
ratsastajainliitto	on	mukana	kehittämässä	ratsastusreittejä	suomessa.	tarkoitus	on	varmistaa,	että	hevosilla	voidaan	
liikkua	luonnossa	paikallisesti	sekä	yhdistää	ratsastusreittejä	kunnissa	ja	kuntien	rajalla.	tärkeäksi	koetaan,	että	kaa-
voituksessa	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	reit-
tejä	suunnitteleville	ryhmille	ympäri	suomea.

Turvallisuuden edistäminen 
ratsastajainliitto	työskentelee	yhteistyössä	tukesin	kanssa	ratsastuspalvelujen	turvallisuuden	edistämiseksi.

liitto	tekee	yhteistyötä	tapaturmavakuuttajansa	lähitapiola-ryhmän	kanssa	turvallisuuden	edistämiseksi	ratsastusurheilussa.	

liitto	kouluttaa	tallineuvojia	turvallisuusasioissa	vuosittain.	Koulutukseen	sisältyy	pelastus-	ja	paloturvallisuuden	li-
säksi	vakuutustietoutta	sekä	työssä	jaksamiseen	liittyviä	kysymyksiä.	 
 
Esteettömyys 
ratsastajainliitolla	on	esteettömyysasioita	käsittelevä	asiantuntijajoukko,	jonka	tavoitteena	on	jakaa	tietoa	ja	ideoita	
siitä,	miten	talleilla	ja	uudessa	ratsastusrakentamisessa	voidaan	toteuttaa	esteettömyyttä.	Esteettömyydellä	tarkoite-
taan	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	kos-
kien	mm.	kaavoitusasioita,	rakentamista,	maankäyttöä,	alan	koulutusta,	liikenneongelmia,	ympäristöasioita,	eläinlää-
kintää,	vastuukysymyksiä,	hevosten	hyvinvointia,	tasa-arvonäkökulmaa	ja	riita-asioita.	liitto	on	myös	reagoinut	vasti-
neilla	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	lii-
kettä	päivään”	-haastetta.

Teosto ja Gramex
Valo	ry:n	(nykyinen	olympiakomitea)	solmimia,	kaikkia	lajiliittoja	koskevia	gramex-	ja	teosto-sopimuksia	jatkettiin.	
sopimukset	kattavat	keskitetysti	kilpailujärjestäjien,	jäsenseurojen	ja	-tallien	järjestämät	kilpailut	ja	tapahtumat.

ratsastajainliitto	on	mukana	urheilutyönantajat	ry:ssä	ja	pääsihteeri	istuu	yhdistyksen	hallituksessa.	urheilutyönantajat	ry	
on	Palta	ry:n	jäsen.	Vuoden	aikana	käsiteltiin	työehtosopimusasioita	sekä	työaikaan,	sunnuntaityöhön,	etätyöhön	ja	työ-
aikakokeiluun	liittyviä	asioita.	toiminnanjohtajien	sekä	esimiesten	kouluttamista	henkilöstöasioissa	jatkettiin.	

Pääsihteeri	toimii	suomen	urheilijoiden	tukisäätiön	hallituksen	puheenjohtajana.	rahastojen	toimintaa	valvoo	verohallitus.	 
 
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	
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tueksi	ja	toteutti	edunvalvontaa	sovituin	osin.	ratsastajainliitto	on	yhdistyksen	perustajajäsen	ja	ratsastajainliiton	
pääsihteeri oli mukana yhdistyksen hallituksessa.

Vuosi	2016	oli	yhdistyksen	yhdeksäs	varsinainen	toimintavuosi.	yhdistyksellä	oli	kolme	osa-aikaista	työntekijää	sekä	
yksi	osa-aikainen	museotyöntekijä.	toiminnanjohtajana	toimi	anne	laitinen.	hippolis	teki	aktiivista	yhteistyötä	hevos-
alan	toimijoiden	ja	viranomaisten	kanssa.	Vuoden	aikana	valmisteltiin	yhteistyötahojen	kanssa	mm.	mahdollisuuksien	
hevonen	–	suomi	100	-kokonaisuutta.	hippolis	koordinoi	mahdollisuuksien	hevonen	-yhteistyöverkoston	työtä.	yhdis-
tys	on	European	horse	networkin	(Ehn)	jäsen.	yhdistys	tiedotti	ajankohtaisista	asioista	yhteistyötahoille	ja	medialle.	
se	jakoi	tietoa	myös	kotisivullaan	hippolis.fi	ja	sosiaalisen	median	kanavissa.	

hippolis	hallinnoi	suomen	hevosurheilumuseon	toimintaa.	näyttelyteemana	oli	hämeen	ratsurykmentti	muis-
toissamme. 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 aikuis-
ratsastajien	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.	lisävakuutuksen	lunasti	yli	7.500	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	kouluilla	ja	talleilla	niille	säännöllisesti	ratsastaville	henkilöille,	jotka	eivät	ole	
ratsastusseurojen	jäseniä.	ratsastajainliitto	on	vakuuttanut	kaikki	liiton	toiminnassa	mukana	olevat	harrastajat	ja	toi-
mihenkilöt sekä tapahtumissa toimivat talkoohenkilöt ryhmävakuutuksin.

Jäsentallien	ja	-seurojen	toiminnan	vastuu	on	katettu	vastuuvakuutuksella.	Vastuuvakuutus	kuului	etuna	ratsastus-
seurojen	ja	jäsentallien	jäsenmaksuun.	seurojen	ja	jäsentallien	vapaaehtoistyöntekijät	vakuutettiin	tapaturmien	va-
ralta.	tapaturmavakuutuksissa	ei	ole	omavastuuosuutta.

ratsastajainliiton	jäsentalleilla	satunnaisesti	ratsastavat	(leiriläiset,	kokeilijat,	alkeiskurssilaiset)	on	vakuutettu	ryhmä-
vakuutuksin.	liiton	valmentajia	ja	toimihenkilöitä	varten	on	otettu	vastuuvakuutus.	liitolla	on	myös	oikeusturvava-
kuutus 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	käy-
tännön	apua	tähtikilpailujen	(gP-sarja	ja	olympialajien	sm-kilpailut)	järjestäjille	liiton	kustannuksella.

Merkittävät olosuhdehankkeet
ratsastajainliitto	oli	mukana	useissa	ratsastukseen	liittyvien	olosuhteiden	kehittämisprojekteissa.
ratsastajainliitto	on	ollut	mukana	tuomarinkylän	ratsastuskeskuksen	uudistamishankkeessa.	tuomarinkylään	on	to-
teutettu	lisätallipaikkoja	ja	suunniteltu	uutta	maneesia	sekä	mietitty	parannuksia	alueen	infrastruktuuriin.	asemakaa-
van	suhteen	ongelma	jatkuu,	koska	helsingin	kaupunki	suunnittelee	alueelle	asuinrakentamista,	joka	vaarantaa	he-
vostoiminnan	kehittämistä	ja	kolmannen	maneesin	toteuttamisen	suunnitellussa	laajuudessa.	liitto	on	ollut	vahvasti	
mukana	vaikuttamassa	kaupungin	suunnitelmien	muuttamiseksi.	



46

Suomen Ratsastajainliitto ry Toimintakertomus 2016

7. Markkinointi ja viestintä
7.1. Varainhankinta, markkinointi ja suhdetoiminta
ratsastajainliitto	on	toiminut	aktiivisesti	sekä	kansainvälisissä	että	kotimaisissa	yhteisöissä	suomalaisen	ratsastuksen	
edistämiseksi	sekä	kilpaurheilu-	että	harrastemuotona.	liitto	on	Kansainvälisen	ratsastajainliiton,	FEin,	ja	Euroopan	
liiton,	EEF:n,	jäsen.	Pohjoismaiden	ja	baltian	maiden	ratsastajainliittojen	kanssa	tehdään	tiivistä	yhteistyötä.	

Kristian	nyman	toimi	liiton	edustajana	olympiayhdistyksessä	ja	suomen	olympiakomitean	valtuuskunnassa.
markkinointia	käytettiin	pääasiallisesti	varainhankinnan	tukena	ja	uusia	yhteistyökumppaneita	haettiin	suorilla	kon-
takteilla.	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	(helsin-
ki), Hevoset 2016 -messut (Tampere), valtakunnallinen ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailu, Suomenratsujen 
Kuninkaalliset	(ypäjä),	helsinki	international	Porsche	horse	show.

aluejaostot	esittelivät	liiton	ja	alueen	toimintaa	mm.	seuraavissa	paikallisissa	tapahtumissa:	lasten	ja	nuorten	har-
rastemessut	(lahti),	Paavon	sporttipäivä	(turku),	turun	Keskiaikamarkkinoiden	lasten	turnajaiset	(turku),	maaseutu-
näyttely	(Pori)	ja	ookko	nää	hevostellu	-tapahtuma	(oulu).

Vuoden	lopulla	jäsenyyttä	tarjottiin	puoleen	hintaan.	liiton	jäsenhankintakampanja	toteutettiin	1.9.–31.12. 

7.2. Yhteistyösopimukset
yhteistyösopimusten	arvo	oli	439.000	euroa.	sopimuksista	osa	oli	ns.	kolmikantasopimuksia,	joissa	olivat	osallisina	
liiton	lisäksi	bcm	scanhorse	ja/tai	ypäjän	hevosopisto	oy	ja/tai	rJl	sekä	yrityskumppani.	liiton	omien	yhteistyökump-
panien sopimusten arvo laski hieman.

yhteistyö	asianajotoimisto	Fenno	oy:n	ja	Eversheds	asianajotoimisto	oy:n	kanssa	jatkui.	hevosalaa	tuntevat	lakimie-
het	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.
· Volkswagen	leading	rider	-kilpailu	toteutettiin	lähitapiola	grand	Prix	-kilpailuihin	osallistuneille	ratsukoille.	

Voittaja	sai	Volkswagen	henkilöauton,	neljä	seuraavaksi	sijoittunutta	yhteensä	8.000	euron	rahapalkinnot.
· lähitapiolan	kanssa	jatkettiin	sopimusta	kouluratsastuksen	pikkukierroksesta,	jonka	finaali	ratsastettiin	hel-

sinki	international	Porsche	horse	show’n	yhteydessä.
· Fintoton	kanssa	jatkettiin	laajamittaista	yhteistyötä,	jonka	tarkoituksena	on	lähentää	ravi	-	ja	ratsastusväkeä	

tarjoamalla	ratsastuksen	harrastajille	kiinnostavia	hevospelejä	ja	herättämällä	kiinnostusta	Fintoton	peleihin.	
Fintoto	oli	kumppanina	sekä	kansallisella	että	alueellisella	tasolla.

· hankkija	maatalouden	kanssa	jatkettiin	racing	trophy	-sarjaa	5-	ja	6-vuotialle	estehevosille,	racing	noviisisar-
jaa	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.

· Evidensia-ketjun	kanssa	solmittiin	uusi	sopimus	koskien	eläinlääkintäpalveluja	ja	ketjun	palvelujen	markki-
nointia	liiton	jäsenkunnalle.	Evidensia	oli	mukana	kilpailusarjoissa:	olympialajien	Poni	cupit,	esteratsastuksen	
Juniori cup ja kouluratsastuksen Future Cup nuorille, junioreille ja poniratsukoille.

· Vapo	oy	oli	kumppanina	mukana	tähtikilpailuissa.	Vapo	antoi	turvekuiviketta	alennuksella	tähtikilpailujärjes-
täjien	käyttöön.

· oy	Finn-tack	ab	ja	horze	oy	toimittivat	liitolle	maajoukkuevaatteet	ja	olivat	myös	mukana	gP-sarjassa.
· apassionata-tapahtuman	kanssa	jatkettiin	ja	laajennettiin	markkinointiyhteistyötä.
· hartwall	oy:n	kanssa	solmittiin	uusi	yhteistyösopimus.	hartwall	oy	tukee	mm.	liiton	gP-sarjaa.
· Egmont	Kustannus	oy	ab:n	kanssa	tehtiin	sopimus	koskien	jäsentallien	juniorioppilaille	tarkoitettua	matalan	

tason este-, koulu-, hevostaito- ja keppihevoskilpailua.
· 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	jakoi	myös	muita	tuotepalkintoja	eri	tapahtumissa.

· asianajotoimisto	Fenno	oy:n	kanssa	jatkettiin	yhteistyötä.	Fennon	este	oli	käytössä	mm.	gP-sarjassa.
· xerox	oy	oli	mukana	tähtikilpailujen	yhteistyökumppanina.	liitto	sai	kopiokoneita	käyttöön	mm.	gP-	finaaliin	

ja kopiokonepaperia liiton toimistolle.
· suomessa	järjestettävien	kansainvälisten	kilpailujen	järjestäjien	kanssa	(helsinki	international	Porsche	horse	

show)	toimittiin	vuonna	2006	solmitun	ja	vuonna	2009	sekä	vuonna	2015	tarkistetun	sopimuksen	pohjalta.	
haastavasta	taloudellisesta	tilanteesta	johtuen	yhteistyötä	horse	show’n	järjestäjien	kanssa	tehtiin	myös	yh-
teisen varainhankinnan osalta.

· ratsastajainliitto	jatkoi	sopimustaan	yle	urheilun	kanssa.	sopimuksen	puitteissa	yle	lähetti	valtakunnallisilta	
kanaviltaan	puolentoista	tunnin	lähetykset	esteratsastuksen	sm-kilpailuista	ja	gP-finaalista.	liitto	vastasi	tele-
visiotuotannosta	yhteistyössä	ylen	kanssa.

· Viiden	gP-esteosakilpailusta	sekä	koulu-	ja	vammaisratsastuksen	sm-kilpailuista	nettitelevisioinnin	tuotan-
nosta	vastasi	haven	yhtymä.

· liiton	järjestämän	gP-finaalin	tukijoina	olivat	pääkumppaneiden	lisäksi	suomen	maksuturva	oy.

 
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,	instag-
ramin	ja	twitterin	kautta.	

ratsastajainliiton	nettisivuilla	ratsastus.fi	vieraili	google	analyticsin	raportin	mukaan	409.991	kävijää	(401.637	vuon-
na	2015).	Käyntejä	oli	yhteensä	1.289.259	(1.323.788),	joista	27,47	prosenttia	uusia	käyntejä.	sivun	katseluja	oli	
(3.645.621).	aikaa	sivustolla	käytettiin	keskimäärin	2	minuuttia	2	sekuntia.	ratsastajainliiton	sivujen	pääuutispalstalla	
julkaistiin	443	uutista	ja	srl	tiedottaa	-palstalla	168	tiedotetta.	

lisäksi	mm.	alueilla	ja	lajikomiteoilla	on	omat	uutiskanavansa.	Vuoden	lopussa	liiton	Facebook-sivulla	oli	19.664	tyk-
kääjää.	maaliskuussa	2017	Fb-tykkääjien	määrä	ylitti	20.000	rajan.	
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rion	kesäolympialaisten	suosio	näkyi	sähköisessä	mediassa.	liiton	nettisivuilla	oli	huomattava	kävijäpiikki	kilpailujen	
aikaan	tilanne	11.8.	kuukauden	ajalta:	istunnot	155.635,	käyttäjät 73.056	ja	sivun	katselut	334.507.	Facebookissa	
julkaisun	kattavuus	oli	samaan	aikaan	453.990	ja	sitoutumiset	julkaisuun	38.565.	Kiinnostavimmilla	julkaisuilla	Fb-
sivuilla	yli	2.500	tykkääjää	ja	linkitetyssä	uutisessa	liiton	netissä	vielä	suurempi	määrä.	helsinki	horse	show´n	aikaan	
Facebookin	kautta	tavoitettiin	165.000.	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	harras-
tuksena.	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	tähti-
kilpailuista,	joihin	lukeutuvat	senioreiden	sm-kilpailut,	esteratsastuksen	gP-sarja	sekä	nimetyt	kansainväliset	kilpailut.	
Kansainvälisessä	kilpailu-uutisoinnissa	pääpaino	oli	rion	kesäolympialaisissa	ja	paralympialaisissa	sekä	kauden	muissa	
arvokilpailuissa,	kuten	eri	lajien	Em-	ja	mm-kilpailut	sekä	maailmancupin	finaalit.	ratsastus	nousi	mediassa	näkyvästi	
esiin	erityisesti	rion	suhteen	sekä	valmistautumisessa,	valinnoissa	että	itse	kilpailujen	aikaan.	

mediat	tavoitettiin	hyvin	vuoden	tiedotustilaisuuksissa,	aiheina	mm.	esteratsastajien	maajoukkuetapaaminen,	rion	kesä-
olympialaisten	ratsastajatapaaminen,	olympiakomitean	ja	ylen	100	päivää	rioon	-tapahtuma,	tervetuloa	ratsastamaan	
ja	hevoset	Kaivarissa	-info	sekä	sotaveteraanien	ja	Kiripassin	kohtaaminen	Kaunialassa.	lisäksi	järjestettiin	tähtikilpailujen	
omat	tiedotustilaisuudet.	median	edustajia	kutsuttiin	myös	liiton	järjestämiin	seminaareihin	ja	tapahtumiin.	

liitto	tuotti	medialle	uutisajassa	toimivan	kuvapankin,	jossa	tarjottiin	julkaisuvapaita	kuvia	kilpailutoiminnasta	ja	rat-
sastusharrastuksesta.	Kuvamateriaalia	hankittiin	kisa-	ja	mediakuvien	ohella	sisäiseen	käyttöön	mm.	esitteisiin	ja	mui-
hin materiaaleihin.

tiedotusvälineille	lähetettiin	viikoittain	ratsastuksessa	tapahtuu	-tiedote,	jossa	kerrotaan	ajankohtaisista	kotimaisista	
kilpailuista,	suomalaisista	kansainvälisissä	kilpailuissa,	hevosalan	tapahtumista	ja	televisio-ohjelmista.	sama	tiedote	
julkaistiin	liiton	nettisivuilla.	mediaa	palveltiin	yli	200	yhteydenotossa	koskien	erityyppisten	kysymysten	ohella	mm.	
tilasto-,	tausta-	ja	yhteystietoja	sekä	kuvapyyntöjä.	

ylen	tv-kanavilla	sekä	netissä	toimivassa	areenassa	lähetettiin	ratsastusta	niin	koti-	kuin	ulkomailta,	suosituimpina	
rion	lähetykset,	jotka	saavuttivat	erittäin	suuren	yleisön.	niiden	lisäksi	tV2:ssa	nähtiin	pitkät	lähetykset	este-	ja	koulu-

Julia Engblom haastattelussa.
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ratsastuksen	maailmancupin	finaaleista,	esteratsastuksen	sm-kilpailuista	tuurista,	gP-estefinaaleista	laakson	ratsas-
tusstadionilta	sekä	helsinki	international	Porsche	horse	show´sta.	ratsastus	on	ollut	hyvin	esillä	myös	ylen	urheilun	
uutislähetyksissä,	areenassa	ja	netissä.

ratsastajainliitto	tuotti	esteratsastuksen	sm-kilpailuista	ja	gP-estefinaalista	puolentoista	tunnin	lähetykset	yhteistyös-
sä	yle	urheilun	ja	Videpe	oy:n	kanssa.	scanhorse	vastasi	televisiointiyhteistyöstä	helsinki	international	Porsche	horse	
show’n	osalta,	josta	nähtiin	mittavat	lähetykset	kahtena	päivänä.	

yhteistyössä	haven	yhtymän	kanssa	tuotettiin	livelähetykset	netissä	esteratsastuksen	lähitapiola	gP-sarjan	osakilpai-
luista	sekä	koulu-	ja	vammaisratsastuksen	sm-kilpailuista,	pääluokat	selostettuina.	Kilpailujen	pääluokkien	tallenteet	
julkaistiin	myös	liiton	youtube-kanavalla.	myös	ratsastusfoorumin	sisällöstä	tarjottiin	runsaasti	tallenteita	ja	nouse	
ratsaille	-päivälle	tuotettiin	omat	videot	nuorten	Päättäjien	avulla.

Kansainvälisellä Ratsastajainliitolla, Feillä, on pitkäaikaiset sopimukset ratsastuskilpailujen televisioinneista euroopan 
yleisradiounionin,	Ebun,	kanssa.	yhteistyö	kattaa	mm-	ja	Em-kilpailut	vuoteen	2022	sekä	maailmancupin	finaalit	vuo-
teen	2019	saakka.

ratsastusfoorumi	tuotiin	vahvasti	näkyviin	liiton	viestinnässä.	Esiin	nostettiin	myös	mm.	ratsastuksen	hyväntekeväi-
syyshanke,	reilu	Peli,	tallitoiminnan	tulevaisuus,	ratsastusmatkailu	ja	hevosavusteiset	tallipalvelut.	näkyvyyttä	sai	
myös Mahdollisuuksien hevonen ja Suomi 100 -juhlavuosi 2017 sekä hevosalan yhteinen päätapahtuma Hevoset Kai-
varissa.	Valtakunnallisen	nouse	ratsaille	-viikon	osalta	ratsastajainliitto	hoiti	valtakunnallisen	tiedottamisen	tapahtu-
masta	tiedottein,	kuvin	ja	videoilla	ja	tuotti	myös	tapahtumajärjestäjille	omaa	tiedotusmateriaalia.

ratsastusviestinnän	ja	erityisesti	harrastetoiminnan	tukemiseksi	jatkettiin	nettisivuilla	toimivan	artikkelipankin	ylläpi-
toa	ja	täydentämistä.	Pankki	sisältää	vapaasti	julkaistavia,	ajattomia	artikkeleita	sekä	runsaasti	tausta-	ja	tilastotietoa.	
Palvelua	täydentää	oma	kuvapankki.	artikkelipankin	sisältöä	täydennetään	uusilla	artikkeleilla	ja	materiaaleilla.	

hevosten	hyvinvoinnin	edistämiseksi	ylläpidetään	alan	yhteistä	sivustoa	hevoseni.fi,	joka	tarjoaa	kattavasti	tietoa	tal-
linpitäjille	ja	hevosenomistajille.	Projektia	koordinoi	hippolis	ja	siinä	ovat	mukana	ratsastajainliiton	ohella	suomen	
hippos,	suomen	hevosenomistajien	keskusliitto	ja	suomen	Eläinsuojeluyhdistysten	liitto.	sivustolle	tehtiin	päivitys	
syksyllä	2016.	hevosenomistajan	opas	uudistettiin	ja	siitä	otettiin	uusi	painos	vuonna	2015.

ratsastajainliitto	tarjosi	jäsenistön	käyttöön	viestintäkoulutusmateriaalit	aiheista:	1.	tiedota	tehokkaasti,	2.	sisäinen	
tiedotus,	3.	Kilpailutiedotus,	4.	Kriisiviestintä,	5.	haastattelussa	onnistuminen,	6.	Journalismin	pelisäännöt,	7.	Valo-
kuvat	ja	tekijänoikeudet	sekä	8.	media	murroksessa.	Koulutusmateriaaleja	tarjottiin	kouluttajien	käyttöön	eri	kohde-
ryhmille, kuten seurat ja tallit, kilpailujärjestäjät, edustustason urheilijat ja nousevat nimet sekä avainasemissa olevat 
toimihenkilöt.	maajoukkuevalmennettaville	järjestettiin	mediakoulutukset,	esteratsastajille	6.2.	ja	13.2.	ja	kenttärat-
sastajille 13.2.

Koulutusmateriaalin	ohella	seuroille,	kilpailujen	järjestäjille	ja	tapahtumatiedottajille	oli	saatavilla	mm.	päivitetyt	kil-
pailutiedotusohjeet	ja	tiedotuksen	yleistä	ohjeistusta.	Viestinnän	suunnitteluun	ja	tiedotukseen	tarjottiin	tukea.	

Hippos-lehti 
ratsastajainliiton	virallinen	jäsen-	ja	tiedotuslehti	hippos	ilmestyi	seitsemän	
kertaa,	vuosikerta	oli	69:s.	ratsastajainliitto	julkaisi	lehden,	ja	sen	kustansi	ride-
media	oy.	Päätoimittajana	toimi	Jutta	Koivula.	lehden	ilmoitusmyynnistä	vastasi	
kustantajan kanssa yhteistyössä lasse Kankaanpää. 

Ratsastusseurojen täysjäsenet saivat Hippoksen jäsenmaksuun sisältyvänä jäsenetu-
na.	Jäsenkortit	postitettiin	lehden	numero	2	mukana.	

Hippoksen kokonaissivumäärä oli 588 (672 vuonna 2015). lehden keskisivumää-
rä	oli	84	(84)	ja	keskipainos	oli	noin	41.000	kappaletta	(37.700).	lehti	painettiin	
Punamusta-kirjapainossa.	hippos	on	suomen	aikakauslehtien	liiton	jäsen.	
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8. Talous
tilikauden	tulos	ja	liiton	taloudellinen	asema	31.12.2016	esitellään	tilinpäätöksessä,	joka	sisältää	tuloslaskelman,	ta-
seen	ja	liitetiedot	kirjanpitolain	mukaisesti.	Eri	tilien	sisällöstä	annetaan	tarvittaessa	selvitys	kevätkokouksessa.	liiton	
ja	alueiden	kirjanpidot	on	yhdistetty.

Tuloslaskelma – toiminnallinen tulos
tuloslaskelma	kertoo	miten	varsinaisen	toiminnan	kulujäämä	3.358.633,55	(-5,4	%)	on	katettu	varainhankinnalla	 
(-2,3	%)	ja	yleisavustuksilla	(+	5,1	%).	muutokset	verrattuna	vuoteen	2015	näkyvät	tuloslaskelman	viereisestä	sarak-
keesta.	tilikauden	ylijäämä	on	118.593	euroa.	liiton	maksuvalmius	on	koko	vuoden	ollut	erinomainen.

Taloudellinen asema 31.12.2016
tasetta	tarkasteltaessa	voidaan	todeta,	että	varallisuus	on	kehittynyt	seuraavasti.	Käyttöomaisuutta	on	lisätty	 
41.773 euroa, johon on saatu maa- ja metsätalousministeriön avustusta 12.631 euroa. Kaluston menojäännöksistä 
on	tehty	10	prosentin	eli	30.748	euron	suuruiset	poistot.	Kaluston	arvo	kirjanpidon	mukaan	tilikauden	lopussa	on	
276.732	euroa	ilman	alueita.	aineettomien	oikeuksien	lisäys	sisältää	ohjelmistojen	ja	järjestelmien	hankintoja	 
37.358	euroa.	näihin	on	saatu	maa-	ja	metsätalousministeriön	avustusta	15.000	euroa.	aineettomista	oikeuksista	
tehdään	5	vuoden	tasapoistot	eli	37.192	euroa.	aineettomien	oikeuksien	arvo	kirjanpidon	mukaan	tilikauden	 
lopussa	on	66.194	euroa	ilman	alueita.	

muiden	koneiden	ja	kalustojen	osalta	ei	ollut	lisäystä.	tästä	kalustosta	tehtiin	25	prosentin	menojäännöspoisto	 
5.559	euroa,	niiden	kirjanpitoarvon	ollessa	16.678	euroa	ilman	alueita	tilikauden	lopussa.	alueiden	kaluston	lisäys	oli	
27.296	euroa.	tästä	tehtiin	4.765	euron	poistot,	niiden	kirjanpitoarvon	ollessa	31.364	euroa	tilikauden	lopussa.	ra-
hoitusomaisuus	oli	634.940	euroa	(2015:	591.288	euroa).	

taseen	loppusumma	on	1.379.791,08	euroa,	josta	oman	pääoman	osuus	on	989.285,06	(2015:	870.691)	euroa	ja	vie-
rasta	pääomaa	on	tilikauden	lopussa	390.506,02	(2015:	406.447)	euroa.	

hallitus	ehdottaa,	että	tilikauden	ylijäämä	siirretään	edellisten	tilikausien	tulostilille.

Valmennus-	ja	koulutustoimintaan	liittyvät	palkkiot	ovat	henkilöstökulujen	yhteydessä.	liitto	ostaa	talouspalvelut	tili-
toimisto Rantalainen oy:ltä.

9. Aluejaostojen toimintakertomukset
aluejaostojen	toimintakertomukset	julkaistaan	tilastoliitteessä.

10. Suomen Ratsastajainliiton Kannatusyhdistys
Sivuilla 68–78.     
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SUOMEN	RATSASTAJAINLIITTO	RY

TILINPÄÄTÖS	2016

2011 2012 2013 2014 2015 TAE 2016 EROTUS

EUR EUR EUR EUR EUR 2016 EUR EUR

TUOTOT

Osano&omaksut 69	320 59	267 345	844 346	275 327	670 250	460 319	955 69	495

Varainhankinnan	tuotot 2	186	112 2	456	576 2	658	916 2	647	293 2	741	166 2	565	000 2	679	452 114	452

Yleisavustukset	yhteensä 797	630 741	717 779	300 784	812 807	479 730	000 848	968 118	968

Varainhankinnan	kulut -218	179 -133	503 -160	533 -146	682 -135	109 -126	800 -123	020 3	780

TUOTOT	YHTEENSÄ 2	834	883 3	124	057 3	623	527 3	631	698 3	741	206 3	418	660 3	725	355 306	695

KULUT

Henkilöstökulut	yhteensä -793	197 -866	927 -861	170 -867	667 -799	408 -830	659 -815	951 14	708

Vuokrat -68	025 -70	825 -93	118 -81	346 -77	525 -79	200 -75	490 3	710

Ulkopuoliset	palvelut -844	666 -760	788 -1	109	856 -1	264	901 -1	340	761 -1	229	781 -1	322	299 -92	518

Henkilökunnan	matkakulut -65	901 -63	263 -79	286 -53	739 -67	828 -56	000 -61	077 -5	077

Matkakulut	urh	ja	toimih -220	444 -225	931 -277	116 -359	642 -349	176 -286	949 -277	207 9	742

Materiaalikulut	yhteensä -113	457 -104	331 -155	831 -147	590 -139	809 -124	250 -135	870 -11	620

Urheilija-	ja	valmentajatuet -113	681 -108	331 -162	843 -166	207 -117	176 -139	550 -132	571 6	979

Muut	henklöstökulut -19	828 -19	549 -56	862 -22	008 -21	633 -26	500 -17	842 8	658

Muut	toimintakulut -209	741 -213	475 -240	045 -266	079 -302	553 -254	450 -258	199 -3	749

Keskinäiset	avustukset -359	029 -455	416 -493	718 -466	675 -519	134 -310	570 -446	375 -135	805

KULUT	YHTEENSÄ -2	807	969 -2	888	836 -3	529	845 -3	695	854 -3	735	003 -3	337	909 -3	542	881 -204	972

Poistot	yhteensä -84	751 -82	834 -88	632 -92	938 -87	151 -85	000 -73	499 11	501

Sijoitus-ja	rahoitustoiminta 11	031 9	383 6	821 10	698 5	277 7	722 5	008 -2	714

Alueet	yhteensä -19	761 -10	149 13	828 3	211 22	711 0 4	610 4	610

Satunnaiset	tuotot	ja	kulut -3	291 239

YHTEENSÄ -69	858 151	621 25	699 -143	185 -52	721 3	473 118	593 115	120
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Kouluratsastuksen SM 2016.
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