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vuoden 2019 teemana oli Yhdessä. Hevosihmisille 
yhteinen tekijä on rakkaus hevoseen. Hevonen on 
suvaitsevainen. se ei arvota ihmistä koulutuksen, iän, 
sukupuolen tai sosiaalisen taustan kautta. teeman 
nimissä korostettiin rakentamista rikkomisen sijaan, 
suvaitsemista, kuuntelua, keskustelua ja innostumista. 
kun pidämme hevosen puolia, se on kaikkien etu. 
ratsastus on merkittävä laji, jolla on paljon potentiaalia. 
Yhdessä tekemällä edistetään lajia kokonaisuutena ja 
taataan hevosen asema yhteiskunnassa. 

vuonna 2019 valmistuneen koululaiskyselyn mukaan 
ratsastus on ylivoimaisesti kiinnostavin liikuntaharrastus 
kouluikäisten tyttöjen keskuudessa. Parhaimmillaan 
ratsastus tarjoaa elinikäisen harrastuksen ja 
liikuntamuodon, ja opittuja lajitaitoja voi hyödyntää 
läpi elämän. Lajin pariin on myös mahdollista palata 
eri elämänvaiheissa ja eri osallistumistavoin, kuten 
ratsastajana, hevosenhoitajana, kilpailutoimihenkilönä 
tai talkoolaisena. Määrätietoinen työ kaikkien 
osallistumisen muotojen turvaamiseksi ja kehittämiseksi 
jatkuu ratsastajainliitossa myös tulevaisuudessa. 

vuoden aikana liiton hallitus työskenteli strategian 
kirkastamiseksi ja otti ensiaskeleet sen päivitystyöhön. 
keskeisiksi tulevaisuuden teemoiksi nousivat oppiminen 
ja osaamisen kehittäminen. uutta tukea osaamiseen 
saadaan jatkossa myös korkeakoulutuksesta, kun 
hevosalan liiketalouteen painottuvat tradenomiopinnot 
alkoivat Hämeen ammattikorkeakoulussa.  

Myös toimiston henkilöstössä tapahtui muutoksia. 
toiminnanjohtajan tehtävät siirtyivät keväällä 
allekirjoittaneelle, ja työ vakinaistettiin lokakuussa. 
vuoden lopussa aloitettiin toimenpiteet uuden 
viestintäpäällikön rekrytoimiseksi ja valmistautuminen 
urheilujohtaja aki Ylänteen eläkkeelle siirtymiseen.  

Huippu-urheilu  
Huippu-urheilun pääkilpailut olivat eri lajien eM- ja MM-
kilpailut sekä tokion olympialaisten ja paralympialaisten 
karsintakilpailut. urheilun kehitysohjelman painopisteenä 
on strategian mukaisesti oppimisen kehittäminen. se 
on huomioitu toiminnan kaikilla aloilla ja urheilussa 
erityisesti valmentajien osaamisen kehittämisessä ja 
yhteistyössä Ypäjän Hevosurheilun valtakunnallisen 
valmennuskeskuksen kanssa. 
 
Helsinki international Horse show järjestettiin 34. 
kerran. tapahtuma onnistui erinomaisesti ja rikkoi 
kaikkien aikojen ennätyksen yli 50.000 kävijällä. Fein 
puheenjohtaja ingmar de vos vieraili tapahtumassa ja toi 
tervehdyksensä sekä kävijöille että satavuotisjuhlintaan 
valmistautuvalle ratsastajainliitolle. 
 
aino nations Cup-tapahtuma isännöi kansainvälisen 

nations Cup -joukkuekilpailun sekä este- että koulu-
ratsastuksessa. tapahtuma oli erittäin onnistunut. 
kaikkiaan suomessa järjestettiin kahdeksan kansain-
välistä kilpailua viime vuonna, mikä antaa vahvaa 
ponnistuspohjaa urheilulle. 
 
Seura-, talli- ja aluepalvelut 
seura-, talli- ja aluepalveluiden painopisteitä olivat 
peruspalveluiden ohella organisaation toiminnan 
ja prosessien selkeyttäminen ja dokumentointi. 
Liiton palveluja seuroille talleille ja jäsenistölle 
kartoitettiin, ja sen pohjalta kehitetään tulevaisuuden 
palvelumuotoja. tavoitteena on saada lasten ja nuorten 
palvelut selkeämmin osaksi koko liiton toimintaa. 
tärkeässä roolissa ovat myös hevostaitojen ja hevosten 
hyvinvoinnin edistäminen sekä liikunnallisuuden 
lisääminen. seura-, talli- ja aluepalvelut olivat aktiivisesti 
mukana srL100-juhlavuoden suunnittelussa.  
 
Reilu Peli 
vuonna 2019 selkeytettiin liiton reilun Pelin linjauksia. 
tavoitteena on lajin eettisyyden, elinvoimaisuuden ja 
tulevaisuuden edistäminen, hevosten hyvinvoinnin 
ja positiivisen toimintakulttuurin vaaliminen, 
hevostaitojen säilyminen, hevosten käsittelyn ja hoidon 
ammattimaisuuden varmistaminen sekä lajin imagon 
ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantaminen. 
Hallitus haluaa, että liiton piirissä toimivat ihmiset ovat 
esimerkkeinä harrastajille ja kilparatsastajille sekä lajiin 
tuleville uusille ihmisille. Harrastuspaikkojen esteettömyys 
on myös tärkeä asia yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. 
reilu Peli -työryhmän johdolla tarkennettiin liiton tasa- 
arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja valmisteltiin 
kyselyä vuodelle 2020. 
 
Liiton hallitus ja talous  
syyskokouksen henkilövaalissa ratsastajainliiton 
hallitukseen valittiin osmo Metsälä ja salla varenti 
kolmeksi vuodeksi. kokouksessa hyväksytty talousarvio 
vuodelle 2020 laadittiin 38.053 euroa alijäämäiseksi. 
alijäämässä näkyy erityisesti varautuminen srL 100 
-juhlavuoden erikoisohjelmaan ja materiaalihankintoihin. 
jäsenmaksuja ei korotettu. ratsastajainliiton tulos 
vuodelta 2019 on liiton ja alueiden osalta 18.883,36 
euroa ylijäämäinen. Positiivinen tulos saavutettiin 
jäsenmäärän laskun taittumisella ja varovaisella 
taloudenpidolla. 
 

Helsingissä 5.6.2020 

jukka koivisto
toiminnanjohtaja

1. Toiminnanjohtajan katsaus
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2.  Suomen Ratsastajainliitto vuonna 2019
vuosi 2019 oli suomen ratsastajainliiton 99. toimintavuosi. toimintaa ohjasivat liiton strategiat ”ratsastuksen 
johtavat ajatukset” ja ”kaviouralla” yhdessä vuosikokouksen vahvistaman toimintasuunnitelman kanssa.

2.1. Pääteema: Yhdessä
ratsastajainliiton vuoden 2019 teema oli Yhdessä. Laajasta ja monipuolisesta yhteisöstä haluttiin rakentaa 
teemavuonna yhtenäisempi. vuoden aikana etsittiin yhdistäviä tekijöitä ja kasvatettiin ymmärrystä eri tavoista 
harrastaa, kilpailla ja viettää aikaa hevosen kanssa. teeman hengessä haastettiin ratsastuksen ja hevosten ystävät 
tekemään yhdessä ja kertomaan siitä. oivalluksia, tekoja ja tapahtumia koottiin #Yhdessä-merkin alle.

2.2. Tärkeimmät projektit
Edunvalvonta ja yhteiskunnallinen merkitys 
ratsastajainliitolla on vahva yhteiskunnallinen merkitys edunvalvojana kaikissa hevostalouteen liittyvissä asioissa. 
Liitto valvoo jäsenseurojensa ja -talliensa, kilparatsastajien, harrastajien sekä hevosten hyvinvoinnin etuja.

Hevosala muuttuu ja uudistuu. Monet yhteiskunnan trendit, kuten hyvinvoinnin ja luontokokemusten arvostus, ovat 
suosiollisia alalle. Hevosavusteinen toiminta on nousussa ja sen odotetaan kasvavan edelleen lähivuosina. 

Hevosalan järjestöt jatkoivat yhteistyötään Mahdollisuuksien hevonen -yhteistyöverkoston ja Hippolis ry:n puitteissa. 
keskeisiä asioita olivat hevosavusteinen toiminta, lannanpoltto, maankäyttö, hevoskasvatus, arvonlisäveroon 
liittyvät kysymykset, hevosten hyvinvointi sekä maneesien rakenteellinen turvallisuus. eläinsuojelulain uudistustyötä 
jatkettiin, ja liiton edustaja oli mukana ministeriön asettamassa työryhmässä. 

Turvallisuus – vakuutusturvan kehittäminen 
turvallisuus ja opetuksen taso ovat etusijalla suomen ratsastajainliiton hyväksymissä jäsentalleissa. Liitto edellyttää, 
että sen jäsentalleissa säännöllisesti ratsastavilla henkilöillä on tapaturmavakuutus ratsastusseuran jäsenetuna tai 
Green Card tai Green Card Plus. Liitto on ottanut jäsentallien satunnaisratsastajille ryhmätapaturmavakuutuksen. va-
kuutuksen piirissä ovat myös seurojen vapaaehtoiset sekä seurojen ja jäsentallien talkoohenkilöt.

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

ratsastajainliitto käy jatkuvaa keskustelua käyttämänsä tapaturmavakuuttajan, Lähitapiolan, kanssa. tavoitteena 
on lisätä turvallisuutta ja ennaltaehkäistä vahinkoja. vapaaehtoinen lisävakuutus korvaa ratsastukseen liittyvät 
tapaturmat liiton jäsenvakuutusta laajemmin. Liitto on toteuttanut turvallisuutta käsitteleviä kampanjoita.

UrhEilUn projEktit
Arvokilpailut
Huippu-urheilussa eri lajien ja ikäryhmien eM- ja MM-kilpailut sekä tokion 2020 olympialaisten ja paralympialaisten 
karsintakilpailut muodostivat urheilulliset päätavoitteet. suomi toimi myös usean vuoden jälkeen esteratsastuksen 
kansainvälisen nations Cup -joukkuekilpailun järjestäjänä ja järjesti ensimmäistä kertaa nation Cup -joukkuekilpailun myös 
kouluratsastuksessa. Yhteistyötä Ypäjän Hevosopiston valtakunnallisen valmennuskeskuksen kanssa jatkettiin ja toimintaa 
kehitettiin urheilijan urakehityksen tukemiseksi. Merkittävimmät kilpailutulokset esitellään kohdassa kilpailutoiminta. 

Kouluratsastuksen arvokilpailuprojekti Top Dressage Finland
kouluratsastuksen arvokilpailuprojektia jatkettiin toteuttamalla kansainvälinen kilpailuohjelma, järjestämällä kuiva-
leirejä ja tarjoamalla tukitoimia, kuten psyykkistä valmennusta ja hevosfysioterapeutin palveluja. joukkue-eläinlääkä-
ri eamon McLaughlin’in sopimus jatkuu vuoteen 2020 asti. valmennuksesta vastasi vuoden alussa tehdyn sopimuksen 
jälkeen hollantilainen rien van der schaft. 

Esteratsastuksen Nations Cup -projekti
esteratsastuksen nations Cup -projekti on vahva osa liiton strategian mukaista joukkuetoimintaan panostamista. 
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vuonna 2019 osallistuttiin suunnitelman mukaisesti kolmeen nations Cup -kilpailuun. valmennuksesta vastasi vuoden 
alusta uuden sopimuksen myötä ad van de Wetering. Hänen valmennustapahtumansa suomessa on laajennettu kat-
tamaan myös ikäkausiratsastajien parhaimmiston.  

Urheilutoiminnan kehittäminen
Huippuratsastuksen kehitysohjelman merkittävimmät hankkeet olivat tiivis yhteistyö Ypäjän Hevosopiston valmen-
nuskeskuksen kanssa, kansainvälisten valmentajasopimusten aikaansaaminen sekä panostus kotimaisten maajouk-
kue- ja aluevalmentajien osaamisen kehittämiseen. 

Talent-ohjelma
talent-valmennusohjelmaa jatkettiin. toimintaa kehitettiin seuroilta saadun palautteen perusteella. talent-seurojen ja 
-toimijoiden määrä nousi 41:een (2018: 39) 

Helsinki International Horse Show ja Nations Cup -kilpailut
Helsinki international Horse show’n ja sen yhteydessä kilpailtavan esteratsastuksen maailmancupin osakilpailun  
varmistaminen on suomen ratsastusurheilun kannalta erittäin tärkeää. ratsastajainliitto teki varainhankintatyötä 
yhdessä järjestäjän kanssa tapahtuman toteuttamisen ja jatkuvuuden turvaamiseksi. opetus- ja kulttuuriministeriö ja 
Helsingin kaupunki tukivat tapahtumaa.

Liitto osallistui taloudellisesti ja toiminnallisesti este- ja kouluratsastuksen nations Cup -kilpailujen toteutukseen.  
kilpailu on Fein, kansainvälisen ratsastajainliiton, vanhin kilpailusarja, jonka arvostus on edelleen erittäin suuri.

Ratsastuskenttien pohjaprojekti
ratsastuskenttien pohjaprojektia jatkettiin tavoitteena edesauttaa hevosten hyvinvointia ja parantaa edellytyksiä kil-
pailuiden järjestämiselle. ismo Lätti toimi liiton konsulttina.

KIlpaIlUjäRjESTElmä
Kilpailujärjestelmän tavoitteet:
etenee ratsukon urapolun mukaisesti 
Lisää kiinnostusta kilpailujen järjestämiseen 
Lisää ratsastusurheilun kiinnostavuutta suuren yleisön ja median parissa
varmistaa hyvät harrastekilpailemisen mahdollisuudet kaikille kohderyhmille 
Pitää lasten ja nuorten kilpailutoiminnan keskiössä 
varmistaa kilpahevosten urakehitys ja hyvinvointi

vuonna 2015 uudistetusta kilpailujärjestelmästä palattiin osittain vanhaan kilpailujärjestelmään 1.1.2020 alkaen. van-
hat kilpailutasojen nimikkeet seura, alue ja kansallinen palautettiin käyttöön kilpailutoiminnan selkeyttämiseksi. uusi-
tun kilpailujärjestelmän hyväksi havaitut toiminnot hyödynnetään jatkossa. 

kipA ja EQUipE
vuoden 2019 aikana jatkettiin liiton kilpailupalvelujärjestelmän (kiPa) uudistustyötä ja valmistauduttiin uuden järjes-
telmän käyttöönottoon 1.1.2020. equipe-kilpailutulospalvelusopimus uusittiin siten, että 1.1.2020 alkaen käytetään 
equipe app -tulospalveluohjelmaa vanhan ohjelman poistuessa käytöstä.

Kevätkokous
kevätkokous järjestettiin seinäjoella 14.4.2019. edustettuna oli 31 jäsenseuraa ja 9 yhteisöjäsentä. Henkilöitä oli paikalla 35.

Syyskokous
syyskokous pidettiin Helsingissä 24.11.2019. kokouksessa oli edustettuna 147 jäsenseuraa ja 54 yhteisöjäsentä.  
kokouksessa oli paikalla 116 henkilöä.

Vuosikokousten palkitut
kevätkokous kutsui ratsastajainliiton kunniajäseniksi Henrik arlen ja tom Gordinin. syyskokouksen päätöksellä myön-
nettiin kultainen ansiomerkki olavi savutielle Lahden ratsastajista.

hallitus
Hallitus kokoontui vuoden 2019 aikana kymmenen kertaa. Lisäksi hallitus piti kolme sähköpostikokousta. 
Suomen Ratsastajainliiton hallitus 2019, toimikausi
Mikael Forstén, pj, 2018–20
janne Lappi, 2018–20



6

Suomen Ratsastajainliitto ry Toimintakertomus 2019

Marjukka Manninen, 2019–21 
osmo Metsälä, 2016–19
Carina nyholm, 2019–2021
Petri Pesonen 2018–20
thomas stenius, vpj, 2016–24.4.2019, erosi hallituksesta kesken kauden

Hallituksen suunnittelupäivät pidettiin 22.5. järvenpäässä. Hallituksen ja alueiden puheenjohtajien yhteyskokous pi-
dettiin 29.9. Helsingissä.

liiton toimiston henkilökunta
kokoonpano 2019
Pekka törmälä, toimitusjohtaja 1.6.2018–16.4.2019
jukka koivisto, urheilun kehittämispäällikkö 1.3.–15.4.2019, vt. toimitusjohtaja 16.4.–30.9.2019, 
toiminnanjohtaja 1.10.2019–
sanna Hämäläinen, viestintäpäällikkö, 7.1.2019–29.11.2019
emmi kupiainen, aluekoordinaattori, 24.4.2006– 
Minttu kuusisto, kilpailuassistentti, 1.7.1996– (vuorotteluvapaalla 1.12.2018–28.5.2019)
Minna Peltonen, tallitoiminnan kehittäjä, 1.2.2017– (30 tuntia viikossa)
salli saarela, kilpailutoimen koordinaattori 1.12.2018–31.1.8.2019, 18.11.2019–
sari siltala, seurapalveluassistentti, 14.4.2008–  
Hanna talvitie, osa-aikainen pararatsastuskoordinaattori, 1.10.2000– 
Marja teljamo, seura-, talli- ja aluepalveluiden linjapäällikkö, 15.11.2018–
tuula tella, it-päällikkö (aluesihteeri 1.3.2004–)
anna Wessman, lasten ja nuorten toiminnan koordinaattori, 1.1.2019–
aki Ylänne, urheilujohtaja 1.9.2010– (koulutus- ja valmennuspäällikkö 1.1.1995–)
tallineuvojina toimivat rosali kivitie, tero kortelainen ja antti Heikkilä.  

jäsenseurat
jäsenseuroja oli 509 ja muita yhteisöjäseniä 12.

ratsastusseurojen edut olivat vastuuvakuutus ja talkootyöntekijöiden ryhmätapaturmavakuutus, jäsenrekisteri- ja 
laskutuspalvelut, seurakehittämispalvelut, kerho-, markkinointi-, jäsenhankinta- ja muu materiaali, merkkisuoritus- ja 
koulutuspalvelut, nuorisotoiminnan palvelut, viestintätuki, alueiden tuottamat palvelut sekä yhteiset teosto- ja  
Gramex-sopimukset.

seurojen henkilöjäsenten määrä oli vuoden lopussa 42.643 (42.785 vuonna 2018). ratsastajainliiton jäsenseurojen 
jäsenistä 64 % oli senioreita ja 36 % junioreita. juniori on sen vuoden loppuun, kun täyttää 18 ja seniori sen vuoden 
alusta, kun täyttää 19. jäsenistä naisia oli 95 % ja miehiä 5 %. 

Liiton edut seurojen henkilöjäsenille olivat Hippos-lehti, Lähitapiolan urheiluvakuutus, oikeus suorittaa ratsastus- ja 
hevostaitomerkkejä, oikeus lunastaa kilpailu- ja toimihenkilölupia, scandic-hotellialennukset, Lähitapiolan hevosva-
kuutuksista 10 prosentin alennus, tallink silja Linen jäsenetutarjoukset, lakineuvontapalvelu, alennukset polttoai-
neesta st1-asemilta ja Hevoshullu-lehden kestotilauksesta sekä liiton jäsenkortti. jäsenet saivat 50 prosentin alennuk-
sen tampereen Hevoset-messujen pääsymaksusta. ratsastajainliitto jatkoi yhteistyösopimusta stabenfeldtin kanssa 
Penny & Friends -kilpailukonseptista sekä nettikaupan jäsenedusta. ratsastusseuran jäsenet saivat vuonna 2019 alen-
nuksia myös Hevosurheilulehden tilauksesta sekä Helsinki international Horse show -lipuista.

jäsentallit
jäsentalleja oli yhteensä 372, joista ratsastuskouluja 225.

jäsentallien edut olivat tallikäynnit ja -konsultaatiot, toiminnan vastuuvakuutus, satunnaisratsastajien ryhmätapatur-
mavakuutus, yrittäjäkoulutukset ja infotilaisuudet, Green Card -vakuutuskortti, maneesitarkastukset alennushintaan, 
ratsastuskentän pohjan huoltoneuvonta, lakineuvonta, yhteiset teosto- ja Gramex-sopimukset, nouse ratsaille -opas 
ja muu markkinointimateriaali sekä viestintäpalvelut, ratsastajainliiton nettisivuilla tallilistaus hakurissa palveluineen, 
hevosten vuosimaksut pakettihintaan, alennus Hippoksen leiri-ilmoituksista sekä ajankohtainen tiedotus, kuten talli-
postit, sekä alueelliset tallikohtaamiset ja seminaarit. 

jäsentalleilla Green Card -kortin lunastaneita, rekisteröityneitä ratsastuksen harrastajia oli 3.137 (2.867 vuonna 
2018). Green Cardin -kortin hankki 2.857, Green Card Plus -kortin 280. Molempiin sisältyy tapaturmavakuutus ja jäl-
kimmäiseen myös Hippos-lehti. 
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Henkilöjäsenet ja rekisteröityneet harrastajat 
Henkilöjäsenten ja Green Card -harrastajien kokonaismäärä oli 45.780 (45.652 vuonna 2018). 

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

Reilu peli -työryhmä 2019
janne Lappi, ryhmän puheenjohtaja
osmo Metsälä, kotimaan kilpailutoiminnan (kujo) edustaja
anu kämäräinen, nuoret Päättäjät -ryhmän edustaja
Hanna talvitie, srL:n toimiston edustaja
Hannele Helander
teija ryhtä
stella Hagelstam
anki väyrynen
kirsi siivonen

suomen ratsastajainliiton hallitus selkeytti vuonna 2019 liiton reilun Pelin linjauksia ja tavoitteita. reilu Peli -työn ta-
voitteena on lajin eettisyyden, elinvoimaisuuden ja tulevaisuuden edistäminen, hevosten hyvinvoinnin ja positiivisen 
toimintakulttuurin vaaliminen, hevostaitojen säilyminen, hevosten käsittelyn ja hoidon ammattimaisuuden varmis-
taminen sekä lajin imagon ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantaminen. Hallitus haluaa, että liiton piirissä toi-
mivat ihmiset ovat esimerkkeinä harrastajille ja kilparatsastajille sekä lajiin tuleville uusille ihmisille. tämä luo hyvää 
henkeä ja lisää yhteisöllisyyttä harrastuspaikoissa. Harrastuspaikkojen esteettömyys on myös tärkeä asia yhdenvertai-
suuden toteutumiseksi. 

vuoden 2019 aikana tarkennettiin ratsastajainliiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja kaksikielinen reilu 
Peli -kyselyn jatko julkaistaan vuoden 2020 aikana. Hyvä hallintotapaohjeistus päivitetään vuonna 2020.

2.4. Kansainvälisyys 
suomen ratsastajainliitto on kansainvälisen ratsastajainliiton, Fédération equestre internationale (Fei), ja euroo-
pan ratsastajainliiton, european equestrian Federation (eeF), jäsen. Fein ja eeFn kokouksiin osallistuivat puheenjohta-
ja Mikael Forstén ja toiminnanjohtaja jukka koivisto. kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja vahvistettiin kan-
sainvälisten kilpailusääntöjen muutokset. erityisteemoina olivat hevosen hyvinvointiin liittyvät asiat sekä 2020 voi-
maan tulevat uudet ilmoittautumissäännöt, entry rules, kansainvälisiin kilpailuihin. 

Helsinkiläinen varatuomari Henrik arle toimi Fein tribunaalin puheenjohtajana 2017–19. Hän on toiminut aiemmin 
tribunaalin varapuheenjohtajana. 

Fein sports Forumiin Lausannessa 15.–16.4. osallistuivat Miia Lavonen, tom Gordin ja aki Ylänne.

Liitto on kansainvälisen ratsastuksenopettajien koulutuksen yhteistyöjärjestön, iGeQ:n, jäsen. Professori 
kyra kyrklund toimi international Dressage riders Clubin puheenjohtajana. tom Gordin oli puheenjohtajana 
esteratsastuksen maailmancupin kilpailujärjestäjien aWCossa (association of World Cup organisers). Lisäksi hän 
oli kansainvälisten estekilpailujärjestäjien allianssin, ajon, varapuheenjohtaja. suomi osallistui pohjoismaiseen 
yhteistyöhön mm. maiden lajiliittojen yhteistapaamisissa. vuoden aikana keskusteltiin mm. Pohjoismaiden ja Baltian 
mestaruuskilpailujen säännöistä, it-järjestelmien kehittämisestä sekä urheilun eettisistä arvoista. 

Kansainväliset toimitsijatehtävät
kansainväliset toimihenkilöoikeudet omaavat tuomarit ja ratamestarit vierailivat ulkomailla järjestetyissä 
kansainvälisissä kilpailuissa toimitsijoina mahdollisuuksien mukaan.

Pohjoismaiden ja Baltian yhteistyösopimuksen mukainen toimihenkilövaihto toteutui etenkin alueen mestaruuskilpailuissa.
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3. Valmennus ja koulutus
ratsastajainliitto järjesti ja tuki maajoukkuevalmennusta. Henkilökohtaista valmennustukea myönnettiin niille maa-
joukkueisiin nimetyille ratsastajille, jotka ovat pääsääntöisesti estyneet osallistumasta maajoukkueleireille, kuten ulko-
mailla asuvat kilpailijat. esteratsastuksen nations Cup ja kouluratsastuksen top Dressage Finland -projekteissa valmen-
nusta järjestettiin osin leireinä myös suomen ulkopuolella. valmennusten toteutus esitellään taulukossa kohdassa 3.1. 

suomen olympiakomitea myönsi ratsastajainliitolle lajiliittotukea pararatsastuksen huippu-urheiluun. Lisäksi pararat-
sastajat katja karjalainen, jaana kivimäki ja Pia-Pauliina reitti kuuluivat olympiakomitean tukiurheilijoihin. karjalainen 
sai myös valtion valmennus- ja urheilija-apurahan. Liittotuet kohdennettiin arvokilpailuihin valmistautumiseen ja val-
mennuksen tukitoimiin. 

valmentaja- ja täydennyskoulutukset toteutettiin koulutuskalenterin mukaisesti.

3.1. Maajoukkuevalmennuksen valmennus- ja kilpailuvalmennusvuorokaudet 

 seniorit     nuoret/u25 juniorit Ponit (isot) /Lapset Ponit (pienet)
esteratsastus 25               25                    25                     25                             20
kouluratsastus 25               20  20                     20                             15 
kenttäratsastus          25               20  20                    15                            
valjakkoajo                28, ei ikäryhmäjakoa
Matkaratsastus         3, ei ikäryhmäjakoa
vikellys                       12, ei ikäryhmäjakoa 
Lännenratsastus       6, ei ikäryhmäjakoa

juulia jyläs valmentajansa  ad van de Weteringin kanssa  aino nations Cupissa.

ku
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vammaisratsastus    25, ei ikäryhmäjakoa
 = yhteensä 374 (2018: 397) 
islanninhevoset         askellajivalmennuksen toteutti suomen islanninhevosyhdistys, liitto tuki toimintaa 4.500 eurolla.

Liitto tuki myös aluevalmennuksia. esteratsastuksessa toteutettiin 50 (2018: 53) valmennustapahtumaa, kouluratsas-
tuksessa 56 (48), kenttäratsastuksessa 42 (29), lännenratsastuksessa 5 (7), vikellyksessä 6 (9), valjakkoajossa 4 (6) ja 
islanninhevosten askellajiratsastuksessa 16 (20), kaikkiaan 163 (166). 

Lisäksi maajoukkuekatsastuksen yhteydessä järjestettiin kaikkien alueiden aluevalmennettavien kasva urheilijaksi  
-leirit lajikohtaisesti Ypäjällä. talent-valmennusohjelma toteutettiin 41 seurassa. 
 
Psyykkisen valmennuksen tilaisuuksia järjestettiin liiton ja alueiden toimesta kilpailuissa ja koulutustapahtumien yh- 
teydessä. 

valmennuksen tukitoimintana urheilijoille tehtiin kuntotestejä ja laadittiin harjoitusohjelmia, käytiin läpi laji- ja anti-
dopingsääntöjä sekä suoritettiin terveystarkastus. Lisäksi perehdyttiin ravintovalmennukseen ja eläinlääkinnän kysy-
myksiin. Maajoukkuelääkäritoimintaa jatkettiin. 

3.2. Kansainvälinen valmennus
valmennusosaamista kartutettiin kansainvälisten valmentajien ja kouluttajien avulla: tomas eriksson (valjakkoajo), 
anna Hassö, Helena kallblad ja elizabeth Winter (kenttäratsastus), rien van der schaft (kouluratsastus), ad van de 
Wetering (esteratsastus), karolina tagesson (vikellys) sekä ann Fonck ja nico Hörmann (lännenratsastus). Lisäksi hyö-
dynnettiin Ypäjän Hevosopiston järjestämiä kansainvälisiä valmennustapahtumia. 

3.3. Valmentajakoulutus
valmentajien lisenssikoulutus 5 kurssia ja 1 valmentajaseminaari (yhteensä 90 osallistujaa).

valmentajakoulutus, i-taso 2 kurssia (yhteensä 55 osallistujaa) ja ii-taso 2 kurssia (40 osallistujaa).

valmentajan ammattitutkintoon (vat) valmistava koulutus 2 kurssia (23 osallistujaa).

valmentajalisenssit oli mahdollista päivittää lisäksi Ypäjän Hevosopiston järjestämien valmennusklinikoiden yhteydessä.

valmennettaville tehdyssä kyselyssä saatua palautetta hyödynnettiin valmentajien kehityskeskusteluissa ja valmen-
nusleirien suunnittelussa.

3.4. Toimihenkilö- ja kilpailunjärjestäjäkoulutus 
Liiton koulutusjärjestelmän tavoite on taata riittävä ja asiantunteva toimihenkilömäärä kilpailutoiminnan tarpeiseen 
eri tasoille. ns. fast trackin kautta saadaan lisää toimihenkilöitä kokeneista kilpailijoista. kansainvälisten koulutusten 
koulutuskiertoa jatkettiin.

ratsastajainliitto järjesti yhdessä Ypäjän Hevosopiston ja aluejaostojen kanssa 124 koulutustapahtumaa, joihin osallis-
tui yhteensä 3.540 henkilöä. suurin osa tilaisuuksista, kuten lisenssikoulutukset, oli suunnattu toimihenkilöille. Lisäk-
si järjestettiin useita tilaisuuksia seuratoimijoille, kilpailujärjestäjille, kilpailijoille, harrastajille ja talliyrittäjille. kansain-
välisiin lajiseminaareihin ja toimihenkilökoulutuksiin lähetettiin 14 henkilöä. tarkemmat listat koulutuksista ja osallis-
tujamääristä löytyvät tilastoliitteestä.

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

3.6. Urheiluoppilaitosyhteistyö
ratsastuksen urheiluakatemiatoimintaa jatkettiin Ypäjän Hevosopiston ja turun urheiluakatemian, tampereen urheiluaka-
temian ja urhean kanssa. ratsastajainliitto pisteytti 29 (2018: 32) urheilulukioon hakenutta opiskelijaa keväällä 2019. 
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4.  Kilpailutoiminta 
kotimaan kilpailutoiminta jatkui aktiivisena, joskin luvut ovat hieman laskeneet vuoteen 2018 verrattaessa kaikilla kil-
pailutoiminnan tasoilla. Myös 1-tason kilpailuiden merkitseminen liiton kilpailujärjestelmään, kipaan, tuli pakollisek-
si 2017. käytäntö on vakiintunut, joten luvut ovat vertailukelpoisia. vuonna 2019 järjestettiin 159 (2018: 167) taso-
jen 3–5 kilpailua. Lähtijämäärä 3–5-tason kilpailuissa oli 13.331, missä oli hieman laskua edelliseen vuoteen (13.524). 
2-tasolla järjestettiin 328 kilpailua (367), lähtijämäärä oli 27.103 (28.174). kilpailuja järjestettiin 1-tasolla 1.141 
(1.227) ja lähtijämäärä oli 38.519 (41.026).

kansainvälisiä kilpailulupia a, B, ja C lunastettiin 435 (362) ja kansallisia kilpailulupia a, B ja C 1.846 (1.876). alue-
lupien, D, määrä oli 3.728 (3.800). e-lupia seuratasolla oli 4.753 (4.868). Hevosten vuosimaksuja lunastettiin 7.194 
(7.311). Lisenssin omaavia toimihenkilöitä oli 1.515 (1.567), heistä valmentajalisenssin haltijoita 311 (310). 

Fein, kansainvälisen ratsastajainliiton, kilpailurekisterissä oli suomesta aktiivisena 373 (356) ratsastajaa sekä 514 
(512) hevosta. kansainvälisiä toimihenkilöitä, kuten tuomareita, stewardeja ja ratamestareita, oli 117 (113). samalla 
henkilöllä voi olla useampia oikeuksia.

alue- ja lajikohtainen jakauma on eritelty tarkemmin tilastoliitteessä. 

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. 

lIIToN oRgaNISoImaT SaRjaKIlpaIlUT
Kansallinen taso, esteratsastus (3–5-taso / kansalliset kilpailut)
Pikkuponicup: noin 10 osakilpailua ja finaali aloitteleville kansallisen tason pikkuponiratsukoille.
Ponicup: noin 10 osakilpailua ja finaali kansallisen tason poniratsukoille 100–110 cm:n tasolla, pienet ja isot ponit. 
Mini Grand Prix: 4 osakilpailua ja finaali kansallisen kärkitason lapsi- ja poniratsukoille 110-125 cm:n tasolla, pienet ja 
isot ponit sekä lapsiratsastajat.
junioricup: noin 12 osakilpailua ja finaali kansalliselle tasolle nousseille junioriratsukoille 115–120 cm:n tasolla.
amatöörisarja: noin 12 osakilpailua kansallisen tason aikuisille harrasteratsastajille eli ratsastajille, joilla ei ole sijoi-
tuksia 140-tason tai sitä korkeammista luokista.
racing 5-v trophy: noin 12 osakilpailua ja finaali 5-vuotiaille hevosille.
racing 6-v trophy: noin 12 osakilpailua ja finaali 6-vuotiaille hevosille.
racing 7-v trophy: noin 12 osakilpailua ja finaali 7-vuotiaille hevosille.
Lähitapiola Future Challenge: 5 osakilpailua ja finaali kansallisen kärkitason junioreille ja nuorille 135–140 cm:n tasolla.
noususarja: 5 osakilpailua ja finaali kansalliseen kärkitasoon tähtääville ratsastajille 140 cm:n tasolla.
Lähitapiola Grand Prix: 5 osakilpailua ja finaali kansallisen kärkitason ratsastajille 145–150 cm:n tasolla.
Yhteistyössä ratsujalostusliiton kanssa: 5-v Derby sekä Breeders Prize 6-vuotiaille suomessa syntyneille FWB-hevosille. 

Valtakunnallinen aluetaso (1–2-taso / aluekilpailut)
esteratsastuksen racing-noviisisarjassa järjestettiin joitakin aluetason kilpailuja 4-, 5- ja 6-vuotiaille kilpailu-uraa aloit-
taville hevosille.

talent-cup oli yhdistetty kilpailu, jossa suoritetaan 80–100 cm:n esterata ja helppo B -tason kouluratsastusohjelma. 
kilpailu oli avoin poni- ja junioriratsastajille. sarjaan sisältyivät seura- ja aluekarsinnat sekä valtakunnallinen finaali. 

Kansallinen taso, kouluratsastus (3–5-taso / kansalliset kilpailut)
Ponicup: avoin poniratsukoille, taso helppo B/a, noin 5 osakilpailua ja finaali.
junioricup: avoin junioreille ja poniratsukoille, jotka eivät osallistu Ponicupiin, taso helppo a, 
noin 5 osakilpailua ja finaali.
Paccelli 4-v Cup: avoin 4-vuotiaille hevosille, taso helppo B, noin 5 osakilpailua. 
supreme Horse Care 5-v Champion: avoin 5-vuotiaille hevosille, taso helppo B/a, noin 5 osakilpailua ja finaali.
supreme Horse Care 6-v Champion: avoin 6-vuotiaille hevosille, taso helppo a/vaativa B, noin 5 osakilpailua ja finaali.
supreme Horse Care 7-v Champion: avoin 7- ja 8-vuotiaille hevosille, taso vaativa B/a, noin 5 osakilpailua ja finaali.
Dressage Future cup presented by unikulma: avoin poniratsukoille, junioreille ja nuorille ratsastajille, taso helppo–
vaativa, 3 osakilpailua ja finaali.
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Lähitapiola small tour: taso vaativa a/int 1, noin 5 osakilpailua ja finaali.
Winter Cup: 3 osakilpailua hallikaudella poniratsukoille, lapsille, junioreille, nuorille ratsastajille ja senioreille. taso 
kunkin ikäryhmän Fei-ohjelma: esi-, joukkue- ja henkilökohtainen.
Yhteistyössä ratsujalostusliiton kanssa: 5-v Derby sekä Breeders Prize 6-vuotiaille suomessa syntyneille FWB-hevosille.

Kansallinen taso, kenttäratsastus (3–5-taso)
avant cup aloitteleville 4–7-vuotiaille hevosille, 4 osakilpailua ja finaali.
Helppo Cup: avoin kaikille, taso helppo, noin 5 osakilpailua.
Ponicup: avoin poniratsukoille.

Kilpailujärjestelmä
nykyinen kilpailujärjestelmä otettiin käyttöön uudistustyön jälkeen vuoden 2015 alussa. järjestelmään on tehty 
tarkennuksia saatujen kokemusten perusteella. kilpailujärjestelmän arvioinnin jälkeen vuonna 2020 palataan osittain 
vanhaan järjestelmään hyödyntäen uuden järjestelmän toimiviksi koetut osiot. kilpailujen tasoista puhuttaessa 
otetaan käyttöön nimikkeet seura, alue ja kansallinen numeroinnin sijaan. 

Kilpailujärjestelmän tavoitteet
etenee ratsukon urapolun mukaisesti 
Lisää kiinnostusta kilpailujen järjestämiseen 
Lisää ratsastusurheilun kiinnostavuutta suuren yleisön ja median parissa
varmistaa hyvät harrastekilpailemisen mahdollisuudet kaikille kohderyhmille 
Pitää lasten ja nuorten kilpailutoiminnan keskiössä 
varmistaa kilpahevosten urakehityksen ja hyvinvoinnin

Urheilijan urapolku -työ
ratsastajan urapolku -työkalu on laadittu olympialajien näkökulmasta ja sitä on jaettu maajoukkue- ja aluevalmen-
nusrenkaille. vammaisratsastukselle ja vikellykselle on työstetty omat urapolut. urapolku-työkaluja on jalkautettu val-
mennus- ja koulutustilaisuuksissa. 

olosuhteisiin panostettiin
kenttäratsastuskomitea myönsi maastoratojen kehittämiseen tukea. Pohjakonsultti ismo Lätti antoi neuvoja ja käytän-
nön apua tähtikilpailujen järjestäjille (GP-estesarja ja olympialajien sM-kilpailut). Liiton vuokrattavaa kilpailukalustoa 
kunnostettiin ja uudistettiin.

Kilpailusäännöt ja kurinpitoasiat
kilpailusääntöjen uudistettu yleinen osa (ks i) astui voimaan 1.1.2018. kurinpitosäännöt vastaavat kansainvälisen 
ratsastajainliiton, Fein, sääntöjä. kurinpito- ja antidopingsäännöt muokataan vuoden 2020 aikana vastaamaan Fein 
ja suekin muuttuvia sääntöjä. Lajisääntömuutokset julkaistiin liiton nettisivuilla. kurinpitolautakunta käsitteli kolme 
tapausta, ratkaisut julkaistiin liiton nettisivuilla urheilun oikeusturvalautakunnan linjaamia periaatteita noudattaen. 
ratsastajan opas kilpailumaailmaan -kooste päivitettiin vastaamaan sääntömuutoksia. 

Kilpailupalvelujärjestelmät
equipe-tulospalveluohjelma ja kipa-kilpailupalveluohjelma olivat käytössä koko kilpailukauden samalla kun uusia 
ohjelmia kehitettiin ja testattiin. uudet kipa- ja equipe app-järjestelmät otettiin käyttöön 1.1.2020. käyttäjille 
tarjottiin neuvontaa. kipa on integroitu yhteen suomen Hippoksen Heppa-järjestelmän kanssa, joka kattaa 
hevosrekisterit sekä hevosten rokotustiedot. 

4.1. Organisaatio 
Huippu-urheilun johtoryhmä, Hujo, laatii ja seuraa urheilun pidemmän tähtäimen strategiaa ja koordinoi lajikohtaisia 
maajoukkueiden johtoryhmiä. Painopistealueina ovat kilpailumenestyminen (olympia, paralympia, MM, eM, PM ja 
muu kansainvälinen kilpailutoiminta) sekä osaamisen kehittäminen ja ammattitaitoinen huippu-urheilun johtaminen. 
Hujon puheenjohtajan toimintakausi on nelivuotinen ja kestää vuoden 2020 loppuun. Muiden jäsenten toimikausi 
on yksivuotinen. Hujon puheenjohtajana toimi antti Linna, jäseninä Henrik ehrnrooth, Maria Colliander, jutta koivu-
la, jouni Heikinheimo, karolina Wickström, seppo Perkiö, tanja takkula, Minna oksanen ja aki Ylänne sekä hallituksen 
edustajana Mikael Forstén. Hujo kokoontui viisi kertaa. 

kansallisen urheilun johtoryhmän, kujon, tehtävänä on käsitellä lajien yhteisiä asioita, kuten strategian seurantaa. 
kujon puheenjohtajana toimi osmo Metsälä ja jäseninä lajikomiteoiden puheenjohtajat tai komitean nimeämät 
henkilöt. kujo kokoontui kahdesti.
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urheiluväki kokoontuu vuosittain urheilufoorumiin ja lajiseminaareihin, joissa käsitellään ajankohtaisia asioita. varsi-
nainen urheilufoorumi siirrettiin vuoden 2020 alkuun ratsastajainliiton 100-vuotisjuhlan avaukseen, ratsastuksen tu-
levaisuus -foorumiin. Lajiseminaarit, jossa käsiteltiin myös liiton ajankohtaiset asiat, järjestettiin 23.11. Helsingissä, 
scandic Crowne Plazassa. tilaisuuteen osallistui 134 (2018: 173) henkilöä. 

Lajien koordinointikokouksissa käsiteltiin lajien välisiä yhteisiä asioita, kuten urheilun strategiaa ja pitkän linjan toi-
mintaa, kilpailujärjestelmän kehittämistä, ratsastusurheilun kehittämissuunnitelmia, urheilun määrärahoja sekä lajien 
vuosisuunnitelmia. koordinointikokoukset järjestettiin Helsingissä keväällä erikseen olympialajeille ja muille lajeille. 
kokouksiin osallistuivat pääsääntöisesti lajikomiteoiden puheenjohtajat, liiton urheilujohtaja sekä kujon edustajat.

Liiton toimistolla kilpailuasioista vastasivat urheilujohtaja, it-päällikkö, kilpailuassistentti, aluekoordinaattori ja vuo-
den aikana vakinaistettu kilpailutoimen koordinaattori. toimiston henkilöstössä tapahtuneiden muutosten takia teh-
täviä organisoitiin uudelleen.

4.2. Lajikomiteatoiminta
Lajikomiteat vastasivat kotimaisen kilpailutoiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista mm. tukemalla kilpailujen jär-
jestämistä budjettiensa mukaisesti. Lajikohtaisista asioista tiedotettiin liiton nettisivuilla lajien omilla sivuilla, joilla jul-
kaistiin myös lajikomiteoiden kokousmuistiot. Lajiseminaarit järjestettiin pääosin yhteistilaisuutena 23.11. osa lajeista 
piti oman lajikohtaisen lajiseminaarin.

Lajien arvokilpailuedustukset ja -tulokset mainitaan kohdassa 4.3. ja 4.4.

Esteratsastus 
komitean puheenjohtajana toimi Markus Backlund, jäseninä teppo Hakala, nina konkari, Pia Myrskog, juho norilo, 
anu tuomi, hallituksen edustajana Petri Pesonen, Hujo:n edustajana Henrik ehrnrooth ja sport officen edustajina 
jukka koivisto ja aki Ylänne. valmennusasioiden osalta asiantuntijana toimi Marina ehrnrooth. Backlund edusti lajia 
kujossa. komitea kokoontui kuusi kertaa. Lisäksi pidettiin urheilufoorumin yhteydessä avoin lajiseminaari, jossa ko-
mitea esitteli toimintaansa ja kehityssuunnitelmia.
 
vuoden aikana työstettiin muutoksia lajisääntöihin, sarjakilpailusääntöihin, tähti- ja sarjakilpailuohjeisiin sekä raken-
nettiin kilpailukalenteria vuosille 2019 ja 2020–2021. Lisäksi paneuduttiin kilpailujen olosuhdekysymyksiin.  
 
kilpailukalenteri laadittiin tavoitteena ratsastajan urakehityksen tukeminen. komitea vahvisti tähtikilpailuiden avain-
toimihenkilöt. komitean jäsenet osallistuivat kujon ja sääntövaliokunnan työskentelyyn. Lajikomitea teki tiivistä yh-
teistyötä maajoukkuejohdon kanssa. 

kouluratsastus
komitean puheenjohtajana toimi Paula nysten, jäseninä anna von Wendt, Marko Björs, Lilli Luoma, osmo Metsälä, 
Mari oila, stella Hagelstam ja hallituksen edustajana Marjukka Manninen. komitea kokoontui kaksi kertaa ja käsitteli 
sen lisäksi asioita sähköpostikokouksissa. 
  
vuosi 2019 oli kotimaassa järjestettyjen kansainvälisten kilpailujen osalta poikkeuksellisen vilkas. neljättä kertaa jär-
jestetty CDi3* maaliskuussa Ypäjällä keräsi ennätysmäärän osallistujia ja osoitti tarpeen keväällä karsintatuloksia an-
tavalle kilpailuille. Pornaisten Lahassa järjestettiin kesäkuun alussa kansainvälinen CDi3* kilpailu, jossa olivat muka-
na myös kaikki ikäluokat samoin kuin Ypäjällä. Heinäkuun alussa aino nations Cupissa järvenpään ratsastuskeskus ai-
nossa kilpailtiin suomen ensimmäinen neljän tähden CDio-joukkuekilpailu. Helsinki Horse show´ssa oli tuttuun ta-
paan mukana CDi3* -kilpailu. senioreiden ja ponien sM-kilpailu pidettiin heinäkuussa espoossa Primus-tallilla. nuoret 
ratsastajat ja juniorit kilpailivat suomen mestaruuksista elokuussa Ypäjällä.  
 
ulkomailla asuvat seniorit jatkoivat nousujohteisia suorituksia kansainvälisissä kilpailuissa, ja Henri ruoste ratsasti 
suomelle maapaikan tokion olympialaisiin. Merkittävimmät kansainväliset tulokset löytyvät kohdassa 4.4. 

tuomareille pidettiin iv-kurssi tammi-helmikuussa Ypäjällä. kevään aikana järjestettiin neljä skaalantarkistusta ivk–
iv-tason tuomareille eri puolilla suomea. joulukuun alussa koulutuomarit matkasivat tukholmaan sweden Horse 
show’hun, missä pidettiin iiik-tasosta ylöspäin tuomariluokkien skaalantarkastus ja koulutus. kotimaiset Fei-tuomarit 
osallistuivat kansainvälisiin koulutuksiin ja seminaareihin.  
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Kenttäratsastus
komitean puheenjohtajana toimi elmo jankari, jäseninä Minna Leppälä, kalle nykänen, susanne orelma-törmänen, 
kristiina Purdy, virve kaartoluoma ja hallituksen edustajana Carina nyholm. komitean ulkopuolisena lajikoordinaatto-
rina toimi jutta koivula ja Fein safety officerina seija Hacklin. komitea kokoontui kuusi kertaa.

eric ja elizabeth Winter kouluttivat heinäkuussa Ypäjällä toimihenkilöitä ja valmentajia. karsintarajasäännöt uusittiin 
ottaen huomioon turvallisuuskysymykset ja kansallisen kilpailukalenterin rajoittavuus.

Maa- ja metsätalousministeriön tuella vuonna 2018 hankittuja MiM safety -turvallisuusmekanismeja
lainattiin kilpailujärjestäjille lajin turvallisuuden lisäämiseksi. komitea tuki CCn2* ja 3*- tasolla järjestettyjä kilpailuja 
sekä Lempäälän ranskalaista viikonloppua. komitean hallinnoimia maastoesteitä täydennettiin kotimaisten kilpailujär-
jestäjien tukemiseksi uusilla, siirrettävillä kolmen tähden tason maastoesteillä, joilla täydennettiin jo kattavaa ja laajaa 
kahden tähden siirrettävien esteiden kokoelmaa.  

Lisenssin pystyi päivittämään vuodelle 2019 videon avulla, joka oli tehty edellisen vuoden lisenssikoulutuksesta.

lännenratsastus, reining
komitean puheenjohtajana toimi seppo Perkiö, jäseninä Mia Weckman, Pete Perkiö, anne Pussinen, siri Haanpää ja 
Maria Mustonen. Pussinen edusti lajia sääntövaliokunnassa, Weckman kujossa ja seppo Perkiö oli Hujon yhteyshen-
kilö. komitea kokoontui kaksi kertaa ja piti sähköpostipalavereita.

Maajoukkuevalmennuksia järjestettiin kolme. ann Fonck piti yhden maajoukkuevalmennuksen a-ryhmälle, nico Hörr-
man ja jaime Meeuwissen yhden B-ryhmän valmennuksen kumpikin. Youth Campia ei järjestetty. elena Wuorimaa 
edusti suomea reiningin junioreiden MM-kisoissa sveitsissä sijoittuen viidenneksi.

lännenratsastus, all-around
komitean puheenjohtajana toimi jenni oinonen, jäseninä sanni vuorinen ja kenneth Puskala. komitea kokoontui kol-
me kertaa ja keskusteli sen lisäksi sähköpostitse ja suljetussa Facebook-ryhmässä.

komitean jäsen sanni vuorinen käynnisti komitean toimeksiannosta opinnäytetyön lännenratsastuspalveluiden kysynnästä.

Lännenratsastuksessa järjestettiin 6 kilpailua 3–4-tasolla. niissä oli 321 lähtöä, joista 10 reiningissä, 198 trailissa ja lo-
put lähdöt muissa all around -lajeissa. trailin sM-kilpailut järjestettiin Hyvinkäällä. sM-kilpailuihin osallistui 23 ratsuk-
koa ja lajimestaruuksiin 81. valtakunnallisiin aluemestaruuksiin osallistui 9 ratsukkoa. Lähtöjä oli 2-tasolla 199, joista 
reiningissä 10, trailissa 76 ja loput muissa all around -lajeissa. Lähtöjä oli 1-tasolla 237, joista 7 reiningissä, 79 trailissa 
ja loput muissa all around -lajeissa.

suomalaisratsukoita kilpaili myös ulkomailla eri rotujärjestöjen kilpailuissa. Lännenratsastusta esiteltiin okra 2019 
-messuilla oripäässä sekä karjanajoa iisalmen kantritapahtumassa.

matkaratsastus
komitean puheenjohtajana toimi Minna oksanen, jäseninä olli-Pekka salopää, kai torp, Miia kouvalainen, sari Lah-
tinen, kirsi oittinen, Laura jussilainen ja hallituksen edustajana osmo Metsälä. kujossa komitean edustajana toimi 
Minna oksanen. Matkaratsastuskomitea kokoontui kahdeksan kertaa eri paikkakunnilla. komitealla oli myös aktiivi-
nen Facebook-ryhmä. 

sääntövaliokunnassa lajia edusti Heidi Laurinen ja kilometrilaskentaa ylläpiti teija kojo. Laitehallintaryhmässä muka-
na olivat Mira syrjänpää, kari kärkkäinen, Henrik tiainen, Mika kannonlahti, kai torp ja olli-Pekka salopää. tehtävänä 
oli huolehtia komitean hallussa olevista laitteista ja kehittää tekniikan käyttöä ja ylläpitoa. 

komitea lähetti 6 sähköpostitiedotetta tiedotetta 171 tilaajalle (2018: 197). Facebookin srL-matkaratsastusryhmässä 
oli 862 jäsentä (729). tiedotteet julkaistiin myös liiton sivuilla.

kilpailuja järjestettiin 1–3-tasoilla 9, joissa starttasi noin 180 ratsukkoa (169): 1-tasolla lähtöjä oli 52 (48),  

2-tasolla 110 (102) ja 3- tasolla 18 (27). sM-kilpailu ratsastettiin 80 km:n matkalla juniorit ja seniorit samassa luokas-
sa. kilpailuun osallistui 6 ratsukkoa. ulkomailla suoritetut kansallisia startteja oli 28 ja kansainvälisiä 25.
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tuomareiden lisenssikoulutus ja lisenssipäivitys järjestettiin helmikuussa Hyvinkäällä. Mukana oli kahdeksan uutta 
kouluttautujaa sekä seitsemän lisenssinsä päivittävää tuomaria.  

valmennustoiminta saatiin alulle yhteistyössä seurojen kanssa. kaikille avoimia maajoukkuevalmennuksia oli kahdeksan.

sääntömuutoksilla pyrittiin saamaan lisää kilpailuja matalille tasoille, jotta osallistumiskynnys olisi mahdollisimman 
matala ja lajiin saadaan lisää harrastajia. Lajin edistämiseksi kartoitettiin koulutustarvetta ja kerättiin palautetta. 

Valjakkoajo 
komitean puheenjohtajana toimi kati Honkanen, jäseninä Hannu kalalahti (vpj.), Heikki Heiskanen, Leena vähä-erkki-
lä, ann-katrin Finell, Ben simonsén, tuire suvanto sekä komitean ulkopuolisena otto vainio (sääntövaliokunta) ja hal-
lituksen edustajana janne Lappi. Lajin edustivat kujossa kati Honkanen, Hujossa jouni Heikinheimo sekä lajin koor-
dinointikokouksessa ja sääntövaliokunnassa kati Honkanen. komitea kokoontui neljä kertaa, lisäksi järjestettiin lajise-
minaari ja lajin yleiskokous.

kilpailuja järjestettiin 3–5-tasolla 5, joiden yhteydessä oli myös 2-tason luokkia. Lähtöjä oli yhteensä 343. Lisäksi järjestettiin 
1-tason kilpailuja 3, lähtöjä yhteensä 59. Husaariratsastajat ry järjesti kansainväliset kilpailut savijärvellä elokuussa. 

Yhdistetyn poni- ja hevosyksiköiden suomen mestaruuden voitti talvikki järvinen – Danser t. Mestaruuden 2-tasolla 
voitti Leena vähä-erkkilä – Pin rock’s Chasing the sun, suomenhevosmestaruuden Hannu kalalahti – Hessin vihtori ja 
shetlanninponien rotumestaruuden jenni Hietala – anyan indiana. valjakkocupin voittaja oli talvikki järvinen – Dan-
ser t ja Prix de suomen Hippos -luokan Hannu kalalahti – Hessin vihtori.  

a-valmennusrengasta valmensi tomas eriksson. valmennuksia oli viisi. B-renkaan valmentajana toimi Ben simonsén. 
valmennuksia oli kuusi. aluevalmennuksesta vastasivat Ben simonsén, Leena kalalahti ja Heidi sinda. junioreissa yksi 
juniori on kilpaillut vähintään 2-tasolla ja yksi juniori/nuori on kuulunut maajoukkueeseen. kilpailutoiminnan viiteen 
koulutukseen osallistui 37 henkilöä. eri tapahtumissa järjestettiin valjakkonäytöksiä. 

Merkittävimmät kansainväliset tulokset löytyvät valjakoittain kohdassa 4.4. 

Vikellys
komitean puheenjohtajana toimi tytti nikunen, jäseninä anni järvelä, karolina Wickholm, oona Pekkala, aime neder-
ström-alanko, emma Pakkanen, Mirva Martikainen ja Mervi elg sekä hallituksen edustajana Carina nyholm. komitea 
kokoontui neljä kertaa.

vikellysvuosi rakentui nuorten MM-kilpailujen ympärille, joissa suomella oli ennätyksellisen laaja edustus: kolme yk-
sinvikeltäjää ja yksi joukkue. edellisellä kaudella maajoukkueen uudeksi päävalmentajaksi nimettiin karolina tagesson 
ja maajoukkueleirien järjestelyihin ja harjoitusolosuhteisiin kiinnitettiin erityistä huomiota. kotimaassa kilpailuita jär-
jestettiin ilahduttava määrä ja vuoden aikana koulutettiin myös uusia vikellystuomarikokelaita vastaamaan kasvavaan 
toimihenkilötarpeeseen.

Islanninhevoset, askellajiratsastus
askellajiratsastuksella ei ole omaa lajikomiteaa, vaan liitto tekee yhteistyötä suomen islanninhevosyhdistyksen (siHY) 
kanssa. Liitto tuki askellajiratsastuksen valmennus- ja arvokilpailutoimintaa. aluevalmennus toteutettiin yhteistyössä 
siHY:n kanssa. 

pararatsastus
Pararatsastuskomitean toimintakertomus löytyy kohdasta 5.4.

4.3. Huippu-urheilutoiminta
Merkittävin saavutus oli tokion olympialaisten ja paralympialaisten henkilökohtaisen maapaikan saavuttaminen kou-
lu- ja pararatsastuksessa. Paikat hankkivat kouluratsastaja Henri ruoste ja pararatsastaja katja karjalainen. kevääl-
lä 2020 Fei myönsi suomelle tokion paralympialaisiin liittyvän henkilökohtaisen maapaikan eli ns. villin kortin, joka on 
osoitettu Pia-Pauliina reitille. 

osallistuminen kauden päätavoitteisiin, eri lajien eM- ja MM-kilpailuihin, sujui pääosin suunnitellusti. Pohjoismaiden 
ja Baltian mestaruuskilpailuissa saavutettiin joukkue- ja henkilökohtaisissa kilpailuissa 18 (2018: 14) mitalia, kaikkiaan 
8 kultaa (1), 4 hopeaa (6) ja 6 pronssia (7). valjakkoajo vastasi suurimmasta mitalisaaliista.
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Maajoukkueiden johtoryhmät vastasivat käytännön operatiivisesta vastuusta, valmennuksen toteutuksesta sekä kan-
sainvälisestä kilpailutoiminnasta. kansainvälisille kilpailijoille lähetettiin sähköpostitse tietoa ajankohtaisista asioista.

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.

Fred sundwall toimi suomen urheilijoiden tukisäätiön hallituksen puheenjohtajana. rahastojen toimintaa valvoo  
verohallitus. 

maajoukkueiden johtoryhmät 2019
esteratsastus: Mikael Forstén, ad Wetering, sanna Backlund (u25, nuoret ja juniorit), Marina ehrnrooth  
(lapset, ponit), aki Ylänne
kouluratsastus: janne Bergh, Marko Björs, rien van der schaft, (u25, nuoret ja juniorit), kikko kalliokoski  
(lapset, ponit), aki Ylänne
kenttäratsastus: elizabeth Winter, anna Hassö, sanna siltakorpi, aki Ylänne
valjakkoajo: tomas eriksson, jouni Heikinheimo, aki Ylänne
Matkaratsastus: nina Mickelsson, aki Ylänne
vammaisratsastus: janne Bergh, tanja takkula, aki Ylänne
vikellys: karolina Wickholm, aime nederström-alanko, anni järvelä, emma Pakkanen
Lännenratsastus: seppo Perkiö, aki Ylänne
islanninhevosten askellajiratsastus: siHYn urheilujaosto

katja karjalainen ja Dr Doolittle eM-kisoissa.
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4.4. Kilpailumenestys
aRVoKIlpaIlUTUloKSET 2019
mm-kilpailut
islanninhevosten askellajikilpailu, seniorit, viiskäynti kombinaatio 
katie sundin-Brumpton – símon frá efri-rauðalæk                                                    sija: 3
islanninhevosten askellajikilpailu, seniorit, v 1 
katie sundin-Brumpton – símon frá efri-rauðalæk                                                    sija: 17
islanninhevosten askellajikilpailu, seniorit, P 1 
katie sundin-Brumpton – símon frá efri-rauðalæk                                                    sija: 9
islanninhevosten askellajikilpailu, seniorit, F 1, 
katie sundin-Brumpton – símon frá efri-rauðalæk                                                    sija: 14
islanninhevosten askellajikilpailu, seniorit, töltti t2 
arnella nyman – thór från järsta                                                                                      sija: 7
islanninhevosten askellajikilpailu, seniorit, töltti t2
katie sundin Brumpton - símon frá efri-rauðalæk                                                        sija: 23
islanninhevosten askellajikilpailu, seniorit, töltti t2
veera sirén - jarl frá Mið-Fossum                                                                                     sija: 4
islanninhevosten askellajikilpailu, seniorit, PP1 tyylipassi
katie sundin Brumpton - símon frá efri-rauðalæk                                                        sija: 9
islanninhevosten askellajikilpailu, nuoret, PP1 tyylipassi                                                
Marleena Mönkäre – svarta-skotta frá Hala                                                                  sija: 5
islanninhevosten askellajikilpailu, nuoret, PP1 tyylipassi
Gerda-eerika viinanen – svala frá Minni-Borg                                                               sija: 7
islanninhevosten askellajikilpailu, nuoret, PP1 tyylipassi
nelly Loukiala – trú frá skáney                                                                                          sija: 18
islanninhevosten askellajikilpailu, nuoret, P2 speedpassi
Gerda-eerika viinanen – svala frá Minni-Borg                                                               sija: 5
islanninhevosten askellajikilpailu, nuoret, P1
Gerda-eerika viinanen – svala frá Minni-Borg                                                               sija: 14
islanninhevosten askellajikilpailu, nuoret, P2 speedpassi                                              
Marleena Mönkäre – svarta-skotta frá Hala                                                                  sija: 8
islanninhevosten askellajikilpailu, nuoret, P1                                         
Marleena Mönkäre – svarta-skotta frá Hala                                                                  sija: 8
islanninhevosten askellajikilpailu, nuoret, P2 speedpassi
nelly Loukiala – trú frá skáney                                                                                          sija: 9
islanninhevosten askellajikilpailu, nuoret, P1
nelly Loukiala – trú frá skáney                                                                                          sija: 7
islanninhevosten askellajikilpailu, seniorit, P2 speedpassi
katie sundin Brumpton – símon frá efri-rauðalæk                                                        sija: 12
valjakkoajo, poniyksiköt, raisa takkinen – kooihuster Harro                       sija: 27
valjakkoajo, poniyksiköt, Leena vähä-erkkilä – s.W. summer’s Dream Prince  sija: 31
kouluratsastus, 7-v hevoset, Yvonne Österholm – Diod                                                sijat: 26, 25
kouluratsastus, 6-v hevoset, Yvonne Österholm – ironman H                                     sijat: 25, 1, 10
kouluratsastus, 5-v hevoset, Yvonne Österholm – Demand                                         sijat: 22, 19
esteratsastus, 6-v hevoset, riikka Harjula – Hope’s justina                                          sijat: 255, 159
esteratsastus, 5-v hevoset, riikka Harjula – Chrunchtastic                                          sijat: 138, 171
esteratsastus, 6-v hevoset, Henri kovacs – tambourino                                               sijat: 148, 81
esteratsastus, 5-v hevoset, Henri kovacs – Cucci iC                                                       sijat: 1., 1, 36
esteratsastus, 5-v hevoset, jasmin seppälä riikka Harjula – jetski                              sijat: 1, 1, 9
esteratsastus, 6-v hevoset, Maiju Mallat – Quazar L                                                      sijat: 110, 39
esteratsastus, 5-v hevoset, Maiju Mallat – once upon a time Des sens                    sijat: 220, 101
esteratsastus, 7-v hevoset, noora Forstén – Londino 3                                                 sijat: 65, 122
esteratsastus, 7-v hevoset, nina Fagerström – night secret 2                                     sijat: 53, 113
reining, juniorit, elena Wuorimaa – Haidachino Hollywood                             sija: 5 
vikellys, juniorit, joukkue                                                                                                    sija: 10
vikellys, juniorit, naiset, Lotta Merinen – Wim                                            sija: 31
vikellys, juniorit, naiset, anna kivistö – Londontime                                  sija: 28
vikellys, juniorit, naiset, vuokko toivonen – Wim                                  sija: 43
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Em-kilpailut
esteratsastus, seniorit, juulia jyläs, Finishing touch Wareslage                     sija: 64
esteratsastus, nuoret, eveliina talvio – Chelsea                                                sija: 69
esteratsastus, nuoret, Henna vahantila – Zino                                                  sija: Hyl.
esteratsastus, juniorit, joukkue                                                                          sija: 15
esteratsastus, juniorit, katie Clarke – Cartier de Musk D n                            sija: 51
esteratsastus, juniorit, jasmin engblom - verdi                                                sija: 52
esteratsastus, juniorit, teresita Bremer – Caral                                                sija: 58
esteratsastus, juniorit, jenny aarnio-Wihuri – ice tea                                     sija: 81
esteratsastus, lapset, julia Linnamäki – tenor                                                  sija: Hyl.
esteratsastus, lapset, suvi Paavola – Gardento Prova                                     sija: 90
kouluratsastus, seniorit joukkue                                                                         sija: 13
kouluratsastus, seniorit, Henri ruoste – rossetti                                             sija: 15
kouluratsastus, seniorit, Mikaela Fabricius-Bjerre – skovlinds Gamin G sija: 47
kouluratsastus, seniorit, terhi stegars – thai Pee                                            sija: 52
kouluratsastus, seniorit, Mikaela soratie – Dacor                                            sija: 61
kouluratsastus, u 25, Piia salminen – Don Diamond 4                                    sija: 20
kouluratsastus, u 25, iida kiela – Damisela ash                                                sija: 33
kouluratsastus, nuoret, joukkue sija: 13
kouluratsastus, nuoret, janna Pursiainen – Hiero                                             sija: 18
kouluratsastus, nuoret, Wilma erkkilä – release Me 2 sija: 54
kouluratsastus, nuoret, noora svensk – Lykkeholms Billy                               sija: 56
kouluratsastus, juniorit, eerika Hakala – american Beauty                             sija: 64
kouluratsastus, lapset, elina kemppainen – Luca del Fuoco                           sija: 33
kenttäratsastus, seniorit, joukkue ei tulosta
kenttäratsastus, seniorit, elmo jankari – Duchess Desire                                sija: 42
kenttäratsastus, seniorit, sanna siltkorpi – Bofey Click                                    keskeytys
kenttäratsastus, seniorit, Pauliina swindells – Ferro s                                      ei startannut
kenttäratsastus, nuoret, veera Manninen – Colibri                                           sija: 25
kenttäratsastus, nuoret, johanna Pohjonen – Conner k                                   sija: 20
kenttäratsastus, juniorit, joukkue                                                                         sija: 6
kenttäratsastus, juniorit, emmi tapio – one Wind                                             sija: 52

terhi stegars thai Pee eM-kilpailuissa.elmo jankari Duchess Desiree eM-kilpailuissa.

ku
va: Peter n

ixo
n
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kenttäratsastus, juniorit, sami siltakorpi – Bofey Bridge                                  sija: 30
kenttäratsastus, juniorit, Hedwig Wikström – Chiara’s Charm                        sija: 20
kenttäratsastus, juniorit, elmo Laiho – elsa’s isabelle                                       sija: 39
Pararatsastus, joukkue                                                                                             sija: 11
Pararatsastus, ryhmä 1, katja karjalainen – Dr Doolittle                                   sijat: 5, 5
Pararatsastus, ryhmä 2, jaana kivimäki – Legolass                                             sijat: 6, 6
Pararatsastus, ryhmä 4, Pia-Pauliina reitti – supremo                                      sijat: 8, 7
Pararatsastus, ryhmä 4, jessica kerttunen – Westside                                      sija: 15

maailmancupin finaalit
ei paikkaa

Nations Cup 
esteratsastus, Drammen sija: 3
esteratsastus, uggerhalne                                                                                      sija: 12
esteratsastus, järvenpää                                                                                         sija: 4
kouluratsastus uggerhalne                                                                                     sija: 4
kouluratsastus, järvenpää                                                                                      sija: 2

pm-mitalit
kulta
esteratsastus, juniorit, jasmin engblom – verdi
kenttäratsastus, nuorten ja junioreiden yhdistetty joukkue
valjakkoajo, poniyksiköt, joukkue
valjakkoajo, hevosyksiköt, joukkue
 valjakkoajo, poniyksiköt, Leena vähä-erkkilä - s.W.summer’s Dream Prince
valjakkoajo, hevosyksiköt, talvikki järvinen - Danser t
valjakkoajo, juniorit, Wilma karhusaari – Beniamin
Pararatsastus, ryhmä 2, henkilökohtainen ohjelma, jaana kivimäki - Legolas

Hopea
kenttäratsastus, nuoret ja juniorit, veera Manninen – sir Greg
Pararatsastus, ryhmä 1, henkilökohtainen ohjelma, katja karjalainen – Dr Doolittle
Pararatsastus, ryhmä 1, vapaaohjelma, katja karjalainen – Dr Doolittle
valjakkoajo, poniyksiköt, raisa takkinen – kooihuster Harro

Pronssi
esteratsastus, pikkuponit, nella Mäyrä – turfhorst royal rose
esteratsastus, u25, joukkue
esteratsastus, nuoret, joukkue
kouluratsastus, ponit, joukkue
kenttäratsastus, nuoret ja juniorit, suvi järvi – orlanda ii
Pararatsastus, ryhmä 4, vapaaohjelma, Pia-Pauliina reitti – supremo 

kansainvälisissä kilpailuissa saavutettiin luokkavoittoja ja useita sijoituksia. tulokset on tilastoitu kipaan.
kansainvälisen ratsastajainliiton tilaston mukaan 337 (2018: 303) suomalaisratsastajaa osallistui 2.477 (2.069) kan-
sainväliseen kilpailuluokkaan 625 (555) kilpailussa eri tasoilla ja lajeissa tehden yhteensä 4.806 (3.980) starttia.

Kansainvälinen sijoitus FEIn maailmanlistalla 
kansainvälisen ratsastajainliiton rankinglistalla parhaat suomalaisratsastajat olivat: juulia jyläs – esteratsastus 678., 
Henri ruoste – kouluratsastus 53., katja karjalainen – pararatsastus 9., veera Manninen – kenttäratsastus 252., talvik-
ki järvinen – valjakkoajo, hevosyksiköt 40., Leena vähä-erkkilä – valjakkoajo, poniyksiköt 25., Mia schauman – matka-
ratsastus 169., Liina saarela – vikellys, naiset 73. Listauksessa on kunkin lajin paras sijoitus, tilanne 31.12.2019.

askellajiratsastuksen parhaimmat suomalaisratsukot, FEIF ranking
t1: katie sundin-Brumpton 12., t2: veera sirén 7., v1: arnella nyman 52., F1: katie sundin-Brumpton 32.,  
P1: Gerda-eerika viinanen 47., P2: Gerda-eerika viinanen 59., PP1: katie sundin-Brumpton 18.
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4.5. Kansainväliset kilpailut Suomessa
Ypäjä 22.–24.3. kouluratsastus CDi3*, CDiCh-a, CDij, CDiY, CDiP 
järvenpää 28.–31.3. esteratsastus Csi1*, CsiYH1*
Pornainen 29.5.–3.6. kouluratsastus CDi3*, CDiY, CCDij, CDiCh, CDiP
järvenpää 4.–7.7. este- ja kouluratsastus nations Cup Csio2*, CDio4*
Lempäälä 27.–28.7. kenttäratsastus CCs2*-s
sipoo 2.–4.8. valjakkoajo Cai2*H1, Cai2*P1
järvenpää 26.–29.9 esteratsastus Csi2*, CsiYH1*
Helsinki 24.–27.10. esteratsastus, maailmancupin osakilpailu, Csi5*W, kouluratsastus CDi3*

4.6. Antidoping
suomessa testattiin vuoden aikana kansallisissa kilpailuissa 56 hevosta. kansainvälisten kilpailujen näytteenotosta 
suomessa ja ulkomailla vastasi kansainvälinen ratsastajainliitto Fei. suomen yhteyseläinlääkärinä Feihin toimi Liisa 
Harmo.

Liiton antidopingohjelma päivitettiin vuoden 2019 aikana vastaamaan 1.1.2019 voimaan astuneita kilpailu- ja kurinpi-
tosääntöjä. seuraavassa uudistuksessa on tarpeen ottaa huomioon uudistuva eläinsuojelulaki, antidopingtoiminnan 
laajeneminen sekä muutokset WaDan, suekin ja Fein säännöissä. 

antidoping-, valistus- ja testaustoimintaa toteutettiin eettisen kehitystyön osana yhteistyössä suomen urheilun eettisen 
keskuksen (suek) ja eläinkilpailuiden antidopingtoimikunnan kanssa. antidopingkoulutus sisällytettiin maajoukkueval-
mennuksiin sekä valmentaja- ja lisenssikoulutuksiin. sopimusta testinäytteiden tutkimisesta jatkettiin ranskalaisen, Fein 
käyttämän dopingtutkimuslaboratorion kanssa. tällä halutaan varmistaa, että tutkimustaso on yhtenevä Fein kanssa.  
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jasmin ranta-aho -ja Dixon aino nations Cupissa.
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5. Seura-, talli- ja aluepalvelut
ratsastajainliiton seura-, talli- ja aluepalvelut tukevat alueita, seuroja ja talleja päivittäisessä toiminnassa, harraste- ja 
vapaaehtoistoiminnan ja liikunnallisuuden lisäämisessä, seura- ja aluetason kilpailutoiminnassa, koulutuksissa, lasten 
ja nuorten toiminnassa, jäsenhankinnassa, toiminnan ja toimintaympäristön kehittämisessä sekä edunvalvonnassa. 

seura-, talli- ja aluepalveluiden painopisteitä olivat peruspalveluiden ohella organisaation toiminnan ja prosessien 
selkeyttäminen ja dokumentointi, liiton seuroille ja talleille tarjoamien palveluiden kartoitus ja kehittäminen, lasten- 
ja nuorten palveluiden kehittäminen ja laajentaminen koko liiton toiminnaksi, hevostaitojen ja hevosten hyvinvoinnin 
edistäminen sekä liikunnallisuuden lisääminen ja yhteistyö liikunnan aluejärjestöjen kanssa. seura-, talli- ja aluepalve-
lut olivat mukana srL100-juhlavuoden suunnittelussa.

vuoden 2019 aikana seura-, talli- ja aluepalveluiden toimintaa ja organisaatiota muokattiin henkilöstövaihdosten ja 
toiminnan muutosten jälkeen. toimenkuvat täsmennettiin ja tehtäviä selkeytettiin ja muokattiin. Lisäksi kehitettiin ko-
kouskäytäntöjä ja lisättiin etäkokousten käyttöä toimistolla ja toimielimissä. seura-, talli- ja aluepalveluiden toimieli-
mille sekä seurakehittäjille otettiin käyttöön matkalaskutuksen turvalinkki. aluetoimijoille ja henkilöstölle järjestettiin 
netvisor-koulutusta. Lisäksi järjestettiin koulutusta seurojen jäsensihteereille.

sitra tuotti vuonna 2019 sarjan vaikuttavuuden Boot Camp -työpajoja, jotka auttoivat yrityksiä sekä elinkeinotoimin-
taa harjoittavia järjestöjä kehittämään palveluidensa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. ratsastajainliitto valittiin mu-
kaan työpajoihin. seura-, talli- ja aluepalveluiden toimijat osallistuivat niihin kevään aikana.

seura-, talli- ja aluepalvelut olivat mukana aluepäivillä turussa 26.–27.1., apassionata-show’ssa turussa 9.–10.3., Hel-
sinki Horse Fair -messuilla 16.–17.3., Liikuntapaikkamessuilla tampereella 28.-29.3., Hevoset-messuilla tampereel-
la 6.–7.4., taitaja 2019-tapahtumassa joensuussa 21.–23.5., ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailuissa tampe-
reella 28.–30.6., nations Cup-kilpailuissa järvenpäässä 4.–7.7., esteratsastuksen GP-finaalissa Helsingissä 30.8.–1.9., 
Helsinki international Horse showssa 23.–27.10. ja apuvälinemessuilla tampereella 9.11. seura-, talli- ja aluepalvelui-
den vuoden palkittavat palkittiin syyskokouksen yhteydessä Helsingissä.

seura-, talli- ja aluepalveluiden henkilöstöä ja luottamushenkilöitä vieraili ahvenanmaalla 31.3.–1.4. sekä kuopios-
sa ja kajaanissa 26.– 27.7. tapaamassa alueen toimijoita ja kehittämässä yhteistyötä. Mukana oli myös liiton toimitus-
johtaja tai toiminnanjohtaja.

vuoden seuratoimijat riikka ja veera niemi palkittiin syyskokouksessa.
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seuroille lähetettiin uutiskirje joka toinen torstai ja talliyrittäjille talliposti kerran kuukaudessa. Lisäksi viestittiin liiton 
verkkosivujen ja somekanavien kautta sekä suoraan sähköpostitse.  

jäsenhuone-projektina kehitettiin ratsailla-applikaatiota, jonka tarkoituksena oli mahdollistaa mm. seuran jäsenen 
omien tietojen käsittely, mobiilijäsenkortti, jäsenmaksun maksaminen ja yhteistyökumppaneiden tarjoukset jäsenille. 
Projektin tekninen toteutus yhteistyökumppanin kanssa ei onnistunut halutusti, ja verkkopohjainen alusta vaihdettiin 
syksyllä toisen toimittajan tuotteeseen. kehitystyön aikana syntyneet kehitysideat ja materiaalit hyödynnetään jäsen-
huone-projektin jatkokehityksessä. Hopoti-järjestelmän kehitys seuroille jatkuu ja vuodelle 2020 siihen on sitoutettu 
liiton työntekijä ja hallituksen jäsen.

seura- ja tallipalveluiden toimintaa ohjaa seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä, joka vastaa seuratoiminnan ja tallijär-
jestelmän kehittämisestä sekä toimintojen seurannasta. johtoryhmä laatii vuosittaiset tavoitteet ja toimintasuunnitel-
man. johtoryhmän toimikausi on kolme vuotta. ryhmä muodostuu vapaaehtoisista luottamushenkilöistä ja liiton toi-
miston edustajasta. johtoryhmä kokoontui viisi kertaa.

5.1. Aluepalvelut
ratsastajainliiton toiminta on jakautunut maantieteellisesti kahdeksalle alueelle. alueiden tehtäviä ovat alueellisten koulu-
tusten ja seurakohtaamisten järjestäminen, kilpailutoiminnan hallinnointi, liittovalmennuksen järjestäminen sekä tiedotus. 
aluejaosto kattaa toimintansa pääsääntöisesti ratsastajainliitolta saatavilla perus-, harraste- ja seuratoiminnan tuilla sekä 
kilpailuluvista saatavilla maksuilla. alueet toteuttivat toiminnassaan ratsastajainliiton Yhdessä-teemaa. 

aluejaostojen tehtävänä on edustaa liittoa paikallistasolla ja hoitaa alueille nimettyjä tehtäviä. aluejaostot laativat 
alueiden toimintasuunnitelmat, jotka julkaistiin liiton nettisivuilla. aluejaostot ovat tili- ja raportointivelvollisia halli-
tukselle. aluejaostojen vuoden 2019 toimintakertomukset löytyvät liiton toimintakertomuksen tilastoliitteestä. 

Liiton aluetoimintaa johtaa alueiden puheenjohtajisto aPu, johon kuuluu kahdeksan alueen edustajat, puheenjohta-
jana toimi kirsi siivonen. Hallitusta edusti Carina nyholm ja toimistoa aluekoordinaattori emmi kupiainen. alueiden, 
hallituksen ja toimiston yhteistyötä edistettiin liiton kevätkokouksen yhteydessä pidetyssä tapaamisessa ja muissa 
keskusteluissa. aPu kokoontui 4 kertaa.

Harraste- ja seuratoimintaa alueilla toteuttaa erillinen työryhmä. seura- ja tallipalveluiden alueryhmän (setaP) muo-
dostavat alueiden nimeämät luottamushenkilöt, joiden vastaavat alueellaan seura-, talli-, nuoriso-, kuntoliikunta- ja/
tai muusta harrastetoiminnasta. ryhmään kuuluvat lisäksi liiton toimiston vastuuhenkilöt. ryhmän kokouksissa vierai-
levat myös eri alojen asiantuntijat ja kouluttajat. setaP kokoontui neljä kertaa.

Seuraseminaarit, koulutukset ja tapahtumat sekä alueelliset 2- ja 1-tason kilpailut
ratsastajainliitto ja alueet järjestävät vuosittain seuratoimintaa käsitteleviä tilaisuuksia, tallikohtaamisia, toimihenki-
lökoulutuksia sekä muita koulutuksia ja seminaareja. vuonna 2019 alueilla järjestettiin yhteensä 108 koulutusta ja/tai 
tapahtumaa, joihin osallistui yhteensä 3.339 henkilöä. Lisäksi alueilla järjestettiin 352 koulu-, este-, kenttä-, lännen-, 
matka-, ja islanninhevosratsastuksen, vikellyksen sekä valjakkoajon 2-tason kilpailua. kilpailuissa oli yhteensä 1.996 
luokkaa ja niissä 27.245 lähtöä. kilpailuja järjestettiin 1-tasolla 1.141. tarkemmat tiedot järjestetyistä kilpailuista, kou-
lutuksista ja tapahtumista löytyvät tilastoliitteestä alueittain.
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ratsastajainliiton alueet edistivät hevostaitoja ja hevosten hyvinvointia organisoimalla hevostaitokilpailut alueiden 
kautta. joka alueella kilpailtiin omasta aluemestaruudesta ja lopuksi eri alueiden mestaruustulokset yhdistettiin. seu-
rat järjestivät myös omia kilpailujaan hevostaidoissa. konseptia jatketaan tulevina vuosina. 

joka vuoden alussa järjestetään alueiden yhteinen viikonloppu, johon osallistuu aluejaostojen lisäksi liiton toimihen-
kilöitä ja hallituksen jäseniä. Yhteistapaaminen järjestettiin tammikuun viimeisenä viikonloppuna Lounais-suomen 
johdolla turussa.

ratsastajainliitto tuki alueellista seuratoimintaa harraste- ja seuratuilla 3.000 eurolla per alue. tuki kohdennettiin 
mm. nuoriso- ja seurakoulutuksiin, hevoskerhokoulutuksiin, seurakohtaamisiin, seuratoimijoiden koulutuksiin sekä 
hevostaitokurssien ja -kilpailujen järjestämiseen. tukiin liittyvää hakua, raportointia ja maksatusta kehitettiin vuoden 
2019 aikana. uusi, selkeytetty toimintapa otetaan käyttöön vuonna 2020.

5.2. Seurapalvelut
ratsastajainliiton tärkeänä tehtävänä on luoda mahdollisuuksia seurojen kehittymiselle. tavoitteena on vahvistaa rat-
sastuksen vetovoimaisuutta, seurajäsenyyden houkuttelevuutta ja vapaaehtoisena toimimisen mahdollisuuksia. Liitto 
järjestää yhdessä alueiden kanssa ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen lisäksi seuratoimijoiden koulutuksia. Liitto kan-
nustaa seuroja monipuoliseen yhteistyöhön muiden ratsastus- ja urheiluseurojen sekä jäsentallien kanssa. Liitto tekee 
työtä myös lajin olosuhteiden parantamiseksi.

ratsastusseurat, tallit ja alueet voivat esitellä ja markkinoida toimintaansa ratsastajainliiton seura- ja tallihakureissa 
ja liiton messuosastoilla eri tapahtumissa. jäsenyydestä kiinnostuneet löytävät seurahakurin avulla itselleen sopivan 
ratsastusseuran haluamaltaan paikkakunnalta. tallihakurissa ovat mukana liiton jäsentallit palveluineen. ratsastus-
seuran jäseneksi on helppo liittyä vuonna 2019 käyttöönotetulla lomakkeella, joka löytyy liiton nettisivuilta.

seurat, tallit ja alueet voivat tilata liitosta käyttöönsä messu- ja tapahtumaesitteitä, oppaita ja muuta koulutus- ja tie-
dotusmateriaalia, jonka avulla ne voivat kertoa ratsastus- ja hevosharrastuksen monista mahdollisuuksista. ratsastus-
seurojen jäsenyyttä markkinoitiin sähköisillä ja painetuilla esitteillä. jäsenkampanjaa toteutettiin syyskauden jäsen-
hinta-alennuksen (-50 %) yhteydessä. Messuosastoja ja näkyvyyttä sekä liiton yhteistyökumppaneita hyödynnettiin 
jäsenhankinnassa. jäseneduista tiedotettiin säännöllisesti mm. Hippos-lehdessä. ratsastajainliitto jatkoi yhteistyötä 
Helsinki international Horse show’n kanssa Hyvässä seurassa -kampanjassa. seurojen jäsenet keräsivät mahdollisim-
man suuren porukan Horse show’hun ja lunastivat lippunsa alennettuun hintaan. 

Seurakehittäminen
Liitossa toimii kahdeksan valtakunnallista, vapaaehtoista ratsastuksen seurakehittäjää. ryhmä vastaa liiton seurake-
hittämisvalmennuksesta sekä ratsastuksen tähtiseurojen auditoinneista. 

vuonna 2019 auditoitiin seitsemän seuraa. auditoinnit tehtiin pareittain. Hallitus palautti käyttöön seurakehittäjien 
auditointipalkkiot, jotka oli poistettu käytöstä säästösyistä edellisinä vuosina. Perusteluna tähän oli mm. auditointien 
vaatima työmäärä. seurakehittäjät päivittivät seuroille suunnatut ohjeet auditointikäynteihin valmistautumiseen. seu-
ra-, talli- ja aluepalveluiden kaikkien toimielinten matkalaskutuksessa otettiin käyttöön netvisor-turvalinkki. seurake-
hittäjät toimivat järjestelmän käyttöönoton testiryhmänä.

seurakehittäjät ehdottivat kolmea ratsastusseuraa vuoden 2019 urheiluseuraksi.  vuoden teemana oli yhteisöllisyys. 
ehdotetut ratsastusseurat eivät valitettavasti tulleet valituksi, mutta sen sijaan kajaanin ratsastusseura ry palkittiin 
1.2.2019 kainuun urheilugaalassa ”vuoden 2018 kajaanin Liikuntateko” -palkinnolla.

vuonna 2019 avatun haun perusteella vuoden 2020 seurakehittämisvalmennukseen valittiin ruoveden ratsastajat ry, 
Western riders Finland ry, koljonvirran ratsastajat ry, varkauden urheiluratsastajat ry ja ankkurilahden ratsastajat ry. 
ratsastusseurat saavat valmennuksessa oman kehittämistyönsä ohella vertaistukea muilta valmennukseen osallistu-
vilta. seuroille nimetään kaksi henkilökohtaista kehittäjää, jotka tekevät kaksi kehittämiskäyntiä seuran toimintaympä-
ristöön. seurakehittäjät sparraavat omia seurojaan koko valmennusjakson ajan.
 
ratsastusseurat voivat tilata veloituksetta ratsastajainliiton seurakehittäjän vierailemaan myös ilman valmennukseen 
osallistumista. seurakehittäjän vierailut liittyivät tavoitteiden eteenpäin viemiseen ja seuraamiseen. Yksittäisillä seu-
rakehittämiskäynneillä pohdittiin yhdessä, millaista on hyvä seuratoiminta, mitkä ovat seuran vahvuudet ja mahdolli-
set kehittämiskohteet. osassa käynneistä käytiin läpi myös seuran perushallintoa.  
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kehittämistyön välineenä käytettiin olympiakomitean tähtiseura-verkkoalustaa tai seurakehittäjien työryhmän omaa 
ratsastuksen toimintalinja -vihkosta. Molemmat tukevat yhdessä oppimista, osaamisen jakamista ja yhteisten toimin-
tatapojen luomista. niiden avulla voidaan myös tehostaa resursseja ja vahvistaa toimijoiden yhteistyötä. 

seurakehittäjät tuottivat nuorten Päättäjien kanssa seuratoimijan polku -piirrosvideon: innostu ratsastuksen seuratoi-
minnasta. seurakehittäjät olivat tavattavissa liiton tapahtumissa vuoden aikana.

seurakehittäjät saavat säännöllisesti tietoa ratsastajainliiton ajankohtaisista asioista. kehittäjät osallistuvat aktiivises-
ti liiton tapahtumiin ja koulutuksiin, ja osaamista ylläpidetään vuosittain koulutusten avulla. Yhteiset tapaamiset ja 
käyntien purku ovat myös tärkeä osa seurakehittäjien toimintaa.  

Tähtiseurat
tähtiseura-ohjelma on olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalai-
sen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. valtakunnalliset tähtiseurat ovat lasten ja nuorten sekä aikuisliikun-
nan laatuseuroja, joille on myönnetty tähtiseura-status. tunnus on kaikilla lajeilla sama. ratsastuksen aikaisemmat si-
nettiseurat pääsivät mukaan uuteen laatuohjelmaan automaattisesti vanhojen kriteereiden pohjalta. ratsastuksella 
oli 29 tähtiseuraa vuoden 2019 lopussa. 

tähtiseurat auditoidaan kolmen vuoden välein. vuonna 2019 auditoitiin kahdeksan tähtiseuraa. kajaanin ratsastajat 
ry:lle myönnettiin ratsastajainliiton ensimmäinen aikuisliikunnan tähtimerkki. vuonna 2019 päätettiin myös lisätä yh-
teistyötä liikunnan aluejärjestöjen ja ratsastuksen seurakehittäjien kanssa. tähtiseurojen laadukasta talliyhteistyötä 
sekä kattavia toimintalinjoja ja strategioita hyödynnetään liiton seurakehittämistyössä.

ratsastajainliitto tukee tähtiseurojen toimintaa tarjoamalla niille etuja ja alennuksia koulutusmateriaaleista. tähti-
seurat saavat kaikista liiton myyntituotteista 20 prosentin alennuksen. Liitto maksaa tähtiseurojen kaksi osallistujaa 
olympiakomitean tähtiseura-päiville. Lisäksi tähtiseurat saavat alennuksia osallistumismaksuista liiton erikseen ilmoi-
tettuihin seuraseminaareihin, tapahtumiin ja koulutuksiin. 

Seuratuki
opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain seuratoiminnan kehittämistukia liikunta- ja urheiluseuroille. Harkin-
nanvarainen erityistuki on suunnattu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisesti organi-
soidun liikunnan kehittämiseen. ratsastajainliitto kannustaa ratsastusseuroja valtakunnallisen tuen hakemiseen. 

seuratoiminnan kehittämistukea sai vuonna 2019 viisi ratsastusseuraa: kokkolan ratsastajat (8.000 €), klaukkalan 
ratsastajat (3.500 €), kotkan ratsastajat (6.500 €), ratsuryhmä (3.000 €) ja  
Husaariratsastajat (1.500 €).

Nuoret Päättäjät – lasten ja nuorten äänen kuulumiseksi ratsastuksessa 
viidestä aktiivisesta, 20–29-vuotiaasta ratsastusnuoresta koostuva ryhmä kehittää lajia ja nostaa kuuluville nuorten 
äänen. ryhmän tavoitteena on edistää lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia kaikilla päätöksenteon tasoilla 
valtakunnallisesti niin seuroissa, alueilla kuin kansallisesti. nuoret Päättäjät -ryhmä toteutti nuorisotoiminnan 
nuorten Äänellä -strategiaa, jonka visiona on: ”ratsastuksen ytimessä on hevonen, joka innostaa ja yhdistää. 
ratsastusyhteisössä jokaisella nuorella on mahdollisuus kokeilla, osallistua ja vaikuttaa.” ryhmän toimikausi on 
kolmivuotinen ja uusi ryhmä aloittaa toimintansa vuonna 2020.

nuoret Päättäjät -ryhmän edustajia on mukana useissa liiton työryhmissä, vuonna 2019 myös srL 100-juhlavuoden 
työryhmässä. 

Nuoret päättäjät -ryhmä 2019 
Milla kuisma (Mahdollisuuksien Hevonen)
anu kämäräinen (setaP, reilu Peli)
Heidi Pakarinen (viestintä, seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä)
Maria salomaa (seurakehittäjät, Hevostellen-ohjausryhmä)
Lilli Merinen (talent)

nuoret Päättäjät osallistuivat ratsastajainliiton tapahtumiin ja pääkilpailuihin ensisijaisena tehtävänään tapahtumien 
someviestintä. Lisäksi nuoret Päättäjät toteuttivat useita, erityisesti nuorille suunnattuja postauksia ja somekampan-
joita sekä päivittivät Facebookin ja instagramin lisäksi myös omaa nuoret Päättäjät -blogia. kesällä nuoret Päättäjät 
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toteuttivat instagram takeoverin ja kouluttivat siihen vapaaehtoiset kesäsomettajat ja toimivat heidän mentoreinaan 
kesän ajan. takeoverin kautta saatiin useita tuhansia seuraajia lisää liiton instagram-tilille. 

nuoret Päättäjät osallistuivat myös aluepäiville. He suunnittelivat ja vetivät siellä nuorisovastaavien työpajan yhdessä 
Lounais-suomen nuorisotiimin kanssa.  

nuorten Päättäjien ideoima seuratoimijan polku -video saatiin valmiiksi sovitussa aikataulussa. innostu ratsastuk-
sen seuratoiminnasta -piirrosvideo tehtiin seurakehittäjien kanssa yhteistyössä. videota esitettiin mm. Helsinki Horse 
show´ssa ja linkki jaettiin seurojen ja tallien käyttöön. 

nuoret Päättäjät -kylässä kiertue toteutettiin syksyllä eri puolella suomea. kyläilyjä toteutettiin etelä-suomessa, Poh-
janmaalla, itä-suomessa ja Pohjois-suomessa. tavoitteena oli joko tavata alueen nuorisotiimi tai innostaa tiimin pe-
rustamiseen sekä antaa vinkkejä toimintaan. Lounais-suomen alueella on toiminut jo muutaman vuoden ajan nuo-
risotiimi. vuoden 2019 aikana perustettiin nuorisotiimit Pohjanmaalle, itä-suomeen, keski-suomeen, Pohjois-suo-
meen, Hämeeseen ja etelä-suomeen. alueelliset nuorisotiimit koostuvat 13–29-vuotiaista nuorista sekä nuorista ai-
kuisista, jotka tuovat lasten ja nuorten ääntä kuuluviin omalla panoksellaan, taidoillaan ja ennen kaikkea yhdes-
sä nuorten Päättäjien kanssa. nuorisotiimit järjestävät tapahtumia alueen nuorille, innostavat seuroja nuorisotoi-
mintaan ja somettavat aktiivisesti tuoden alueen nuorisotoiminnalle myönteistä näkyvyyttä. nuorisotiimejä luotsaa 
aluejaoston nimeämä nuorisovastaava.

penny & Friends-yhteistyö Stabenfeldtin kanssa
Lasten ja nuorten aloittelevaan kilpailutoimintaan panostettiin vuonna 2019 Penny & Friends -kilpailuilla. ratsasta-
jainliiton jäsentalleille tarjottiin mahdollisuus järjestää matalan kynnyksen kilpailuja ensisijaisesti lapsille ja nuorille la-
jeina este- ja kouluratsastus, hevostaidot ja keppihevoset. kilpailuja järjestettiin noin 140 eri puolilla suomea. jokai-
nen osallistuja palkittiin ruusukkeella ja kunniakirjalla, joita jaettiin lähes 3.000 lapselle ja nuorelle. joka kilpailussa 
palkittiin myös kilpailun tsemppari Penny & Friends -tuotepalkinnolla. ratsastajainliitto toimitti kisajärjestäjille valmiit 
järjestämisohjeet, radat sekä Penny & Friendsin sponsoroimat palkinnot.

Yhteistyössä stabenfeldtin kanssa toteutettiin myös pilottihankkeena lukupiirejä kesäleireillä. Mukaan hakeneille jä-
sentalleille lähetettiin hevoskirjoja, joita jaettiin leiriläisille. tallit toteuttivat leireillä lukupiirejä, ja saivat käyttöönsä 
myös oheistehtäviä kirjoista keskustelujen tueksi. Lukupiirien tavoitteena oli lisätä lukuintoa. Leirit sekä talliympäristö 
tarjosivat siihen hyvät puitteet, kun yhteisenä kiinnostuksena ovat hevoset.

Lapsille toteutettiin yhteistyössä myös hevosaiheinen piirustuskilpailu Helsinki Horse show´ssa. nuoret Päättäjät valit-
sivat palkittavat ja lisäksi arvottiin yllätyspalkintojen saajat. 

keppihevosrata ja keppihevoset
ratsastajainliiton keppihevosestekalustoa lainattiin tai vuokrattiin tapahtumiin vuoden aikana. keppihevosharrastuk-
sen ja liikunnallisuuden edistämiseksi aloitettiin yhteistyö suomen voimisteluliiton kanssa uuden kepparitanssi-toi-
minnan luomiseksi. Yhteistyö konkretisoituu toiminnaksi keväällä 2020. 

Hevoskerho-ohjaajakoulutus
seurat ja alueet järjestivät seitsemän hevoskerho-ohjaajan peruskurssia. koulutuksiin osallistui lähes 90 henkilöä. 
koulutuksia järjestävät seurat ja alueet saavat koulutusmateriaalin edulliseen pakettihintaan. Hevoskerhokoulutuksia 
pitää ratsastajainliiton kouluttama kouluttaja.

5.3. Tallipalvelut
jäsentallit ovat merkittävässä roolissa ratsastajainliiton toiminnassa. Huomattava osa ratsastajista harrastaa liiton jä-
sentalleissa, ja myös aloittaa harrastuksensa niissä. jäsentallien toiminta pohjautuu vahvaan ammatilliseen osaami-
seen, hevosten hyvinvointiin, turvalliseen toimintaan sekä laadukkaaseen asiakaspalveluun.

nykyinen tallijärjestelmä astui voimaan vuoden 2018 alusta. kaikkien jäsentallien on täytettävät tietyt peruskriteerit, 
jotka järjestelmän uudistamisen yhteydessä päivitettiin vastaamaan nykyaikaista tallitoimintaa ja yhteiskunnan muu-
toksia. kaikki tallit ovat mukana nimikkeellä jäsentalli, mikä tuo mukanaan joustoa, ketteryyttä ja monimuotoisuut-
ta. jäsentallit voivat erikoistua ratsastuskouluiksi kuten ennenkin, mutta uudistuksen ansiosta tallijärjestelmä avautuu 
myös uusille toiminnanmuodoille ja ratsastuksen eri lajien tarpeisiin. 

Yhteiskunnalliset ilmiöt koskevat myös hevosalaa. Liiton tallijärjestelmää arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti, jotta se 
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vastaa nykyaikaisen hevosalan tarpeita. tallijärjestelmä tukee yhteiskunnan kehittymistä tarjoamalla jäsentallien kaut-
ta tasa-arvoisia, voimaannuttavia talliyhteisöjä, jotka tukevat yksilön kasvua ja kehitystä kaikissa ikävaiheissa sosiaali-
sesta asemasta riippumatta. 

ratsastajainliitto tukee ja ohjeistaa jäsentallien toimintaa koulutusten, edunvalvonnan ja tallineuvojien asiantuntija-
palveluilla ja tuottaa materiaaleja tallien toiminnan kehittämiseksi. tallineuvojat käyvät liiton jäsentalleille tarpeen 
mukaan ja tallit voivat myös pyytää käyntiä niin halutessaan. 

jäsentalleilla on mahdollisuus markkinoida palvelujaan tapahtumissa yhdessä ratsastajainliiton kanssa. talleja oli mu-
kana liiton messuosastoilla maaliskuussa Helsinki Horse Fairissa. jäsentallien toimintaa markkinoidaan messuilla ja 
kilpailuissa, tarkoitukseen tuotetaan ja päivitetään materiaaleja ja sähköisiä järjestelmiä.

ratsastuskouluoppilaiden valtakunnalliset mestaruuskilpailut järjestettiin kesäkuun lopussa tampereella. Mukana oli 
yli 40 ratsastuskoulua ja -tallia reilun 70 joukkueen voimin. viikonlopun aikana ratsastettiin yli 800 lähtöä. ratsasta-
jainliitto lahjoitti palkintoja ja osallistui järjestelyihin. tallitoiminnan kehittäjä oli paikalla kilpailujen ajan. ratsastus-
kouluoppilaiden mestaruuskilpailut tunnetaan hyvästä ilmapiiristä ja kannustavasta, yhteisöllisestä tunnelmasta. se 
on yksi suomen suurimmista ratsastustapahtumista. 

ratsastuskouluoppilaiden valtakunnallisia mestaruuskilpailuja kehitetään aktiivisesti yhdessä ratsastuskoulujen kans-
sa. tapahtuman merkitys on suuri myös tasa-arvon näkökulmasta: kilpailuihin osallistuminen ei edellytä oman hevo-
sen omistamista, vaan kaikki ratsastajat osallistuvat ratsastuskoulun hevosella. Lähes kaikilla hevosilla on enemmän 
kuin yksi ratsastaja. tapahtumaan osallistuvien ratsastajien ikähaitari on 10–70 vuotta.

tunnelmia ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailuista 2019.
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5.4. Pararatsastus ja erityisryhmien ratsastus
Kilpailu-, valmennus- ja leiritoiminta
vuonna 2019 tehtiin taas uusi ennätys parakilpailujen määrässä: 13 kpl 1-tason kilpailuja, 4 kpl 2-tason kilpailuja ja 20 
kpl 3-tason kilpailuja. special olympics -mestaruuksista kilpailtiin unified-joukkueilla 3.11. Huittisissa ja henkilökoh-
taisesti 21.–22.9. virolahdella, missä lajeina olivat kouluratsastus ja working trail -tehtävärataluokat. Ypäjällä järjestet-
tiin 7.–9.6. pararatsastuksen sM-kilpailut. ratsastuskouluoppilaiden valtakunnallisissa mestaruuskilpailuissa tampe-
reella 28.6. oli toista kertaa mukana pararatsastusluokka. Myös suomenratsujen kuninkaallisissa 7.9. Ypäjällä toteutui 
toista kertaa pararatsastusluokka. 

Pararatsastuskomitea tuki kilpailujärjestäjiä tuomareiden kulujen kattamisessa. rotterdamissa Hollannissa järjestet-
tyihin eM-kilpailuihin osallistui joukkue: katja karjalainen – Dr Doolittle, jaana kivimäki – Legolas, Pia-Pauliina reit-
ti – supremo ja jessica kerttunen – Westside. special olympics -maailmankilpailuihin 14.-21.3. abu Dhabissa osallistui 
hienoin tuloksin neljä ratsastajaa: joonas rasinen, Lotta romsi, olli aarnio ja sofia tikkanen.
 
vuoden aikana järjestettiin kolme luokittelutilaisuutta: kerran oulussa sekä keväällä ja syksyllä Ypäjällä. Pararatsastuk-
sen kotimaan kilpailukortti toimitettiin 26 ratsastajalle.
 
Maajoukkueella oli viisi valmennusleiriä, joiden lisäksi pidettiin infotilaisuus uusille, kilpailemisesta kiinnostuneille pa-
raratsastajille. sappeen ratsutilalla järjestettiin pararatsastajien koulusimulaattorileiri 4.–6.10.
 
tapahtumat ja koulutus
tampereen Hevoset-messujen yhteydessä järjestettiin pararatsastustoimijoiden tapaaminen, jossa esittelyssä oli itä-
suomen aluetoiminta sekä esteittä talliympäristössä – kokemuksia, ideoita ja ajatustenvaihtoa. Pararatsastuksen alue-
toimijat tapasivat lisäksi turussa 25.–27.1.
 
Yhteistyötä Lionsien vermo-toimikunnan kanssa jatkettiin. Liiton lajikoordinaattori osallistui toimikunnan kokouk-
siin, joissa suunniteltiin 30.3. järjestetty perhetapahtuma vermon raviradalle sekä päätettiin avustuksista. tapahtu-
man tuotto ohjattiin pararatsastukselle. toimintakauden aikana avustuksia maksettiin 2129,50 euroa jaettuna 10 lap-
selle tai nuorelle. Lisäksi tuettiin Marjatta-koululla järjestettyä talutusratsastustapahtumaa 700 eurolla.  Päivän aikana 
kymmenet vammaiset koululaiset pääsivät hevosen selkään, monet ensimmäistä kertaa.
 
Pararatsastajan avustajakursseja järjestettiin yksi huhtikuussa raahessa ja toinen syyskuussa Ypäjällä. 
 
ratsastajainliitto lähetti vaun myöntämällä ahos-apurahalla kaksi henkilöä luokittelijakoulutukseen iso-Britanniaan 
helmikuussa 2019. Fein Paraforumissa 25.–26.5. ranskassa liittoa edusti maajoukkuevalmentaja janne Bergh.
 
Pararatsastuskomitealla oli tampereen apuvälinemessujen Liikuntamaassa 7.–9.11. suosittu, iso osasto, jolla sai ko-
keilla ratsastusta sappeen ratsutilan ratsastussimulaattorilla. simulaattorin viereen rakennettiin ramppi, joka mahdol-
listi kokeilun kaikille halukkaille. tarjolla oli myös keppihevoskokeilua este- ja kouluratsastuksessa joko näkövammo-
ja simuloivien lasien kera tai ilman. Messujen yhteydessä järjestettiin kolme tapaamista pararatsastusohjaajille, sosi-
aalipedagogisille hevostoimijoille ja ratsastusterapeuteille. tapaamisissa hiottiin nimikeasioita sekä suunniteltiin tule-
vaa yhteistyötä.
 
tiedotus                                                                                                                                                  
uusi kattonimike pararatsastus otettiin virallisesti käyttöön 1.1.2019 vammaisratsastuksen tilalle.
 
ratsastajainliiton nettisivuille on koottu kattava paketti tietoa pararatsastuksesta. sivuilla on myös toiminta- ja tapah-
tumakalenteri sekä tiedotteita ajankohtaisista asioista. srL Pararatsastus Facebook -ryhmään kuuluu yli 500 jäsentä, 
ja se toimii aktiivisena yhteydenpitokanavana.

Henkilöjäsenten etuuksiin kuuluva Hippos-lehti toteutettiin myös näkövammaisille tarkoitetussa elektronisessa muo-
dossa. numerot ovat luettavissa näkövammaisten keskusliiton tiedonhallintapalveluista saatavalla ilmaisella ”Win-
dows luetus” -ohjelmalla.
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6. Edunvalvonta, yhteiskunta ja olosuhteet
6.1. Hevosalan edunvalvonta
suomen ratsastajainliiton yhteiskunnallinen merkitys edunvalvojana kaikissa hevostalouteen liittyvissä asioissa on 
vahva. Liitto valvoo jäsenseurojensa, -talliensa ja ratsastajien etuja sekä edistää hevosten hyvinvointia. Liitto on jatku-
vassa vuoropuhelussa ministeriöiden ja muiden sidosryhmien kanssa alan toimintaedellytysten kehittämiseksi ja tur-
vaamiseksi. 

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. 

Yhteistyöverkoston pääasiallinen vetovastuu on ollut ratsastajainliitolla ja suomen Hippoksella. käytännön työtä 
hoitaa Hippolis ry, jossa ratsastajainliitto on perustajajäsenenä. verkostossa ovat mukana myös Mtk, Luonnonva-
rakeskus (Luke), suomen Hevosenomistajien keskusliitto, suomen eläinsuojeluyhdistys, Proagria, Hevostietokeskus, 
Ypäjän Hevosopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, suomen ravivalmentajat ry ja maa- ja metsätalousministeriö.

Mahdollisuuksien hevonen -verkoston painopisteet
• eu:n 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
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Hevosalan tutkimuksen kehittäminen
Maa- ja metsätalousministeriö pyysi elokuussa 2019 hevosalalta selvitystä alan tutkimuksen tarpeista tulevaisuudes-
sa. tavoitteena oli määritellä nykyisten ja tulevaisuuden haasteiden perusteella ne keskeiset alueet, joissa tehtävä 
tutkimus varmistaa alan kehittymisen tulevaisuudessa. vetovastuu valmistelutyössä oli suomen Hippoksella ja ratsas-
tajainliitto osallistui aktiivisena jäsenenä selvitystyöhön. Muita osallistujia olivat Hevosopisto ja Luonnonvarakeskus.

työ aloitettiin ideapajalla, johon kutsuttiin mukaan alan toimijoita, tutkimusyksiköitä sekä sidosryhmiä. työ valmistui 
ajallaan ja 18.12.2019 Maa- ja metsätalousministeriölle esiteltiin hevosalan tutkimuksen tulevaisuuden painopiste-
alueet, jotka ovat: 

1) Hevosalan vaikuttavuuden arviointi ja yhteiskunnallinen merkitys
2) Hevosalan ympäristövaikutukset ja vastuullisuus
3) Hevosen hyvinvointi, eettinen hevosjalostus
4) Yhdyskuntarakentaminen – hevosala osana yhteiskuntaa 
 
Rajat Räiskeelle -kansalaisaloite
ratsastajainliitto oli mukana eduskunnalle luovutetussa kansalaisaloitteessa, jonka tarkoituksena on ilotulitteiden ku-
luttajakäytön rajoittaminen. Liiton näkökulma oli eläinten hyvinvoinnin edistäminen. kansalaisaloitteessa oli mukana 
useita muita järjestöjä, joiden intresseissä on ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvointi. 

Uudet hevoskasvattajat – kotimaisen hevoskasvatuksen koulutushanke (2016–19)   
Hankkeen tavoitteena oli lisätä hevoskasvatuksen vetovoimaa. koulutuskokonaisuus sisälsi koulutuspäiviä, mento-
rointia ja avoimia seminaareja sekä koulutukseen tarkoitettua videomateriaalia. kaikille avoimeen toimintaan tavoi-
teltiin mukaan erityisesti nuoria hevoskasvatuksesta kiinnostuneita. Hanke päättyi 2019. 

Ulkoilufoorumi
ulkoilufoorumi on luonnonsuojelujärjestöjen ja muiden luontoa käyttävien liittojen kanssa yhdessä perustama etu-
ryhmä. ulkoilun edistämisen yhteistyöverkostoon kuuluu 18 kansalaisjärjestöä, joiden toiminnassa ulkoilulla on kes-
keinen merkitys. ulkoilufoorumin päämääränä on ylläpitää ja kehittää ulkoilun edellytyksiä, turvata jokamiehenoi-
keuksien säilyminen vähintään nykyisessä laajuudessaan, edustaa ulkoilun intressitahoja yhteisesti valtioneuvos-
ton, viranomaisten ja muiden järjestöjen suuntaan, vahvistaa ulkoilun asemaa yhteiskunnan eri toiminta-alueilla sekä 
edistää kestävän kehityksen mukaista ulkoilun harrastusta. vuonna 2019 ulkoilufoorumi otti kantaa muun muassa 
Helsingin keskuspuiston käyttöön virkistysalueena. Mukana oli ratsastajainliiton lausunto asiaan ratsastuksen näkö-
kulmasta koskien reittien kunnossapitoa ja maankäyttöä.

maankäyttö ja jokamiehenoikeus
ratsastuksen kannalta on erittäin tärkeää, että kaavoituksessa varataan riittävästi alueita hevostoimintaa varten eten-
kin lähelle taajamia. 

Hevosala puolustaa voimakkaasti ratsastuksen kuulumista jokamiehenoikeuksiin ja vastustaa oikeuksien rajoittamista. 
toiminnassa hyödynnetään ympäristöministeriön julkaisemaa kirjaa jokamiehenoikeuksista. ratsastajainliitto on an-
tanut useita lausuntoja maankäyttöön liittyvissä asioissa. niissä on korostettu ratsastuksen merkitystä naisvaltaisena 
harrastuksena ja kuntien velvollisuutta huolehtia siitä, että ratsastusta voi harrastaa tasa-arvoisesti kunnan alueella. 

ratsastajainliitto on ollut mukana kehittämässä reittiverkostoja suomessa. tarkoitus on varmistaa, että hevosilla voi-
daan liikkua luonnossa paikallisesti sekä yhdistää ratsastusreittejä kunnissa ja kuntien rajalla. 

Eläinsuojelulaki ja muut säädökset
ratsastajainliitto on mukana vaikuttamassa uuden eläinsuojelulain valmisteluun ja on antanut asiaan lausuntonsa. 
kantaa otetaan edelleen uusilla lausuntokierroksilla, kun lain valmistelu etenee.

Eläinlääkintä, kasvatus ja hevosen hyvinvointi 
suomen ratsastajainliitto, suomen Hippos, Hippolis, suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto ja suomen Hevosenomis-
tajien keskusliitto ovat tuottanut yhteisen Hevoseni.fi-sivuston, jolla tarjotaan tietoa hevosen- ja tallinpidosta. sivus-
tolta voi ladata Hevosenomistajan oppaan. kohderyhmänä ovat hevosenomistajat sekä tallinpitäjät, erityisesti uudet 
hevosen hankkijat. Hippolis vastaa sivujen sisällöstä ja käytännön päivittämisestä. 

ratsastajainliitto on jatkuvassa vuoropuhelussa ruokaviraston kanssa. sidosryhmätapaaminen järjestetään kerran vuo-
dessa, siinä käsitellään hevosalaa koskevia ohjeistuksia ja määräyksiä sekä ennakoidaan lainsäädäntöön tulevia muutoksia. 
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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 tehdä ehdo-
tuksia seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin kehittämiseksi ja antaa lausuntoja merkittävistä hankkeista ja esityksis-
tä. neuvottelukunnan puitteissa eläinten hyvinvointiin liittyviä ajankohtaisia ja yhteiskunnallisesti merkittäviä teemo-
ja voidaan käsitellä laajapohjaisessa keskustelu- ja yhteistyöfoorumissa. Hevosalaa neuvottelukunnassa edustaa suo-
men Hippoksen eläinlääkäri.

maa- ja metsätalousministeriön erityisavustus
Maa- ja metsätalousministeriö myönsi ratsastajainliitolle 170.000 euron erityisavustuksen, johon on saatu varat he-
vosurheilun pelitoiminnan kautta. avustus kohdistettiin mm. kilpailujärjestelmän kehittämiseen, hevosten dopingval-
vontaan ja kilpailukaluston kunnossapitoon. Pelitoiminta ja sen organisoituminen on hevosurheilun ja -jalostuksen 
kannalta tärkeä kysymys ja liitto on antanut kantansa lakiesityksiin ja eduskunnan valiokunnille. 

Hevosalan ammattitutkinnot ja koulutus
ratsastajainliitto oli mukana uudistamassa hevostalouden perustutkintoa vuonna 2019. Liiton edustaja osallistui he-
vosalan oppilaitosten yhteistyöpäiviin, jotka ovat olennainen osa oppilaitosten ja liiton keskinäistä vuoropuhelua alan 
kehittämiseksi ammatillisen koulutuksen kautta. Hevosalalle ja ratsastukselle on välttämätöntä, että ammatillinen 
osaaminen säilyy vahvana ja sitä kehitetään yhteistyössä oppilaitosten kanssa. 

Hevosalan oppilaitosten kanssa tehdään yhteistyötä harrasteohjaaja-nimikkeen käytössä. Hevosharrasteohjaaja-ni-
mikkeen myöntää ratsastajainliitto yhdessä hevostalouden tutkintotoimikunnan kanssa. Lisäksi suomen islanninhe-
vosyhdistyksen kanssa tehdään yhteistyötä islanninhevosharrasteohjaaja -nimikkeen osalta. oppilaitosyhteistyötä to-
teutetaan myös tarjoamalla koulutusmateriaalia, pitämällä asiantuntijaluentoja sekä osallistumalla jatko- ja täyden-
nyskoulutusten suunnitteluun.  

i- ja ii-tason valmentajakoulutukset on siirretty kokonaan Ypäjän Hevosopiston valmennuskeskuksen toteutettavik-
si sen saatua virallisen valmennuskeskuksen statuksen. Myös ammattivalmentajatutkinnon koulutusoikeus saatiin val-
mennuskeskukselle, koulutus käynnistyi vuonna 2018. ratsastajainliitto tekee yhteistyötä myös muiden hevosalan op-
pilaitosten kanssa valmentajakoulutuksen osalta.

Huippu-urheilun muutostyöryhmän suunnitelmien mukaan urheiluakatemioiden merkitys kasvaa tulevaisuudessa. 
ratsastuksen saamista mukaan urheiluakatemioiden ohjelmiin on pidetty ensiarvoisen tärkeänä. ratsastuksen urhei-
luakatemiatoimintaa jatkettiin Ypäjän Hevosopiston ja turun urheiluakatemian kanssa sekä käynnistettiin tampereen 
urheiluakatemian ja urhean kanssa. tarkoitukseen on räätälöity kokonaisuus, joka palvelee opiskelevaa kilparatsasta-
jaa kokonaisvaltaisesti. 

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. Liiton 
edustajat osallistuvat kokouksiin, joissa tutustutaan myös käytännön toimijoihin sekä tapahtumiin. Hämeessä toimii 
samankaltainen yhteistyöverkosto.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta 
sosiaalipedagogista hevostoimintaa käytetään sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen sekä kuntoutukseen. 
vaikutukset syntyvät vuorovaikutuksen, kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta. 

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 osallistunut koulutuksen toteutukseen mm. turvallisuuskysymyksissä. useat liiton 
jäsentallit tarjoavat sosiaalipedagogista hevostoimintaa yhtenä palvelunaan. 

jäsenyys eri organisaatioissa
suomen ratsastajainliitto on urheilutyönantajat ry:n jäsen. urheilutyönantajat ry on PaLta ry:n jäsen. Liitolla on 
edustaja Hevosopisto oy:n hallituksessa sekä edustajat ulkoilufoorumin valmistelutoimikunnassa.
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Ratsastuskenttien kunnostus
ratsastuskenttien kunnostusprojekteja tuetaan. Liitto antaa kilpailukaudella kunnostus- ja konsultointiapua 
kilpailujen järjestäjille keskeisten kilpailukenttien saattamiseksi sellaiseen kuntoon, että ne vastaavat ratsastajien ja 
hevosten vaatimuksia. apu on järjestäjille ilmainen.

Turvallisuuden edistäminen
ratsastajainliitto työskentelee yhteistyössä tukesin kanssa ratsastuspalvelujen turvallisuuden edistämiseksi. 
turvallisuutta edistetään yhteistyössä myös liiton tapaturmavakuuttajan, Lähitapiola-ryhmän, kanssa. 

lausuntoja hevosalaan liittyvissä asioissa 
ratsastajainliitto on antanut asiantuntijana lausuntoja useissa hevosalan kysymyksissä koskien mm. kaavoitusasioita, 
rakentamista, maankäyttöä, alan koulutusta, liikenneongelmia, ympäristöasioita, eläinlääkintää, vastuukysymyksiä, 
hevosten hyvinvointia, tasa-arvonäkökulmaa ja riita-asioita. Liitto on reagoinut vastineilla hevosalan asioihin ja 
ongelmatapauksiin, esimerkiksi kuntien kaavoitussuunnitelmiin, kun ne ovat ratsastuksen näkökulmasta epäsuotuisia. 

juridinen neuvonta
Hevosalaa tuntevat asianajajat ovat antaneet liiton jäsenille puhelinneuvontaa hevosalaan ja yhdistystoimintaan 
liittyvissä juridisissa kysymyksissä. 

teosto ja Gramex
Liitto on mukana olympiakomitean solmimissa, kaikkia lajiliittoja koskevissa Gramex- ja teosto-sopimuksissa. 
sopimukset kattavat keskitetysti kilpailujärjestäjien, jäsenseurojen ja -tallien järjestämät kilpailut ja tapahtumat 
kulloinkin voimassa olevien sopimusehtojen mukaisesti.  

Hippolis ry:n toiminta
Hippoliksen tarkoituksena on hevosalan ja -harrastuksen toimintaedellytysten kehittäminen ja edistäminen suomessa 
sekä alan perinteiden vaaliminen. Yhdistys kokosi ja tuotti tietoa hevosalasta taustaorganisaatioiden edunvalvonnan 
tueksi ja toteutti edunvalvontaa sovituin osin. ratsastajainliitto on yhdistyksen perustajajäsen.

6.2. Olosuhteet ja turvallisuus
turvallisuus
turvallisuus on keskeinen teema ratsastajainliiton kaikessa toiminnassa. ratsastusharrastuksen kasvu etenkin 
aikuisratsastajien osalta sekä hevostaitojen puute ovat vaikuttaneet ratsastustapaturmien määrälliseen kasvuun. 
Liitto käy jatkuvaa keskustelua Lähitapiola-ryhmän kanssa vahinkojen määristä, luonteesta ja syistä. analysoinnin 
tavoitteena on ennaltaehkäistä vahinkoihin johtavien tilanteiden syntymistä neuvonnan ja opastuksen keinoin. 

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. Green Card -ohjelma antaa 
vakuutusturvan liiton jäsentalleilla niille säännöllisesti ratsastaville henkilöille, jotka eivät ole ratsastusseurojen 
jäseniä. ratsastajainliitto on vakuuttanut kaikki liiton toiminnassa mukana olevat harrastajat ja toimihenkilöt sekä 
tapahtumissa toimivat talkoohenkilöt ryhmävakuutuksin.

jäsentallien ja -seurojen toiminnan vastuu on katettu vastuuvakuutuksella. vastuuvakuutus kuuluu ratsastusseurojen 
ja jäsentallien jäsenetuihin. seurojen ja jäsentallien vapaaehtoistyöntekijät vakuutettiin tapaturmien varalta. tapatur-
mavakuutuksissa ei ole omavastuuosuutta.

ratsastajainliiton jäsentallien satunnaiset ratsastajat, kuten leiriläiset, kokeilijat ja alkeiskurssilaiset, on vakuutettu 
ryhmävakuutuksin. Liiton valmentajia ja toimihenkilöitä varten on otettu vastuuvakuutus. Liitolla on myös oikeustur-
vavakuutus ja liiton hallituksella sekä johdolla vastuuvakuutus. 

ratsastajainliiton vuokrattavassa kilpailukalustossa käytetään Fein hyväksymiä turvakannattimia. 
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7. Markkinointi ja viestintä
7.1. Varainhankinta, markkinointi ja suhdetoiminta
ratsastajainliitto toimii aktiivisesti sekä kansainvälisissä että kotimaisissa yhteisöissä suomalaisen ratsastuksen edis-
tämiseksi kilpaurheilu- ja harrastemuotona. Liitto on kansainvälisen ratsastajainliiton, Fein, ja euroopan liiton, eeF:n, 
jäsen. Pohjoismaiden ja Baltian maiden ratsastajainliittojen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. 

Markkinointia käytettiin pääasiallisesti varainhankinnan tukena ja uusia yhteistyökumppaneita haettiin suorilla kon-
takteilla. Yhteistyökumppanien kanssa käytiin vuoropuhelua ja heidän edustajiaan kutsuttiin ratsastuksen tähtitapah-
tumiin ja kansainvälisiin kilpailuihin.

ratsastajainliitto oli näkyvästi esillä seuraavissa tapahtumissa: apassionata, turku, Helsinki Horse Fair -messut, He-
voset 2019 -messut, tampere, valtakunnallinen ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailu ja Helsinki international 
Horse show. aluejaostot esittelivät liiton toimintaa paikallisissa tapahtumissa ja messuilla. 
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7.2. Yhteistyösopimukset
Liitolla oli erilaisia yhteistyösopimuksia noin 250.000 euron arvosta, jotka koostuivat rahallisesta tuesta sekä 
palveluvastineista eli ns. barter-sopimuksista.   

sarjakilpailujen yhteistyösopimuksia solmittiin ja jatkettiin seuraavasti:
• esteratsastuksen Grand Prix -sarjat: Lähitapiola oli GP-sarjojen pääyhteistyökumppani. 
• Lähitapiolan kanssa jatkettiin sopimusta kouluratsastuksen pikkukierroksesta.
• Hankkijan kanssa jatkettiin racing trophy -sarjaa 5- ja 6-vuotialle estehevosille, racing noviisisarjaa 4- ja  

5-vuotiaille estehevosille, racing Masters -kilpailua 7-vuotiaille estehevosille sekä kouluratsastuksen 5-v, 6-v ja 
7-v supreme Horse Care -sarjoja. Hankkija on lisäksi mukana sM-kilpailuissa ja GP-sarjassa. 

• vapo oy oli kumppanina mukana tähtikilpailuissa. vapo antoi turvekuiviketta alennuksella tähtikilpailujärjestäjien käyttöön. 
• oy Finn-tack ab ja Horze international Gmbh toimittivat liitolle maajoukkuevaatteet ja olivat mukana myös GP-sarjassa. 
• apassionata -tapahtuman kanssa jatkettiin markkinointiyhteistyötä.
• Hartwall oy tuki liiton GP-sarjaa ja novelle-tuotteet nostettiin esille liiton kilpailutapahtumissa. 
• avant techno tuki nuorten hevosten kenttäratsastuksen sarjaa. avant on aiemmin tukenut  

liittoa kilpailujen järjestämiseen tarvittavan kaluston osalta.
• asianajotoimisto Fennon kanssa jatkettiin yhteistyötä. Fennolaw-este oli käytössä mm. GP-sarjassa.
• Digital office Company oy (ent. xerox) oli mukana tähtikilpailujen yhteistyökumppanina.  

Liitto saa tarvittaessa kopiokoneita käyttöönsä kilpailuihin ja kopiokonepaperia liiton toimistolle.
• suomessa järjestettävien kansainvälisten kilpailujen järjestäjien kanssa (Helsinki international  

Horse show) toimittiin vuonna 2017 solmitun sopimuksen pohjalta. 
• Haven Yhtymän kanssa tuotettiin livelähetyksiä kesän tähtikilpailuista.
• Fere oy toimitti liitolle ja maajoukkueratsastajille edustusasut. oy Finn-tack ab ja  

Horze international Gmbh toimittivat liitolle maajoukkuevaatteet.

7.3. Viestintä
tiedotus jäsenistölle, jäsenseuroille ja -talleille, jaostoille, alueille, kansallisen tason toimihenkilöille sekä urheilijoille 
toteutettiin sähköpostitse sekä jäsen-, seura- ja kilpailutiedotteiden, Hippos-lehden, nettisivujen kautta. Liitto näkyi 
myös sosiaalisen median kanavissa, käytössä olivat Facebook, instagram, Youtube ja twitter. sosiaalisen median kanavat 
kasvattivat edelleen suosiotaan. nuorten Päättäjien ryhmä oli toiminnassa aktiivisesti mukana erityisesti instagramissa. 

viestinnällä on tuotu esiin ratsastusta urheilu- ja kilpalajina sekä kansallisesti merkittävänä liikuntamuotona ja 
harrastuksena. tavoitteena on ollut myös vaikuttaminen päättäjiin lajin yhteiskunnallisen aseman kohottamiseksi. 
viestintä tuki markkinointia taloudellisen ja muun tuen hankinnassa lajille sekä kampanjoiden toteutuksessa.

uutisia ja sosiaalisen median nostoja julkaistiin ratsastuksen kiinnostavista aiheista, merkittävistä kansainvälisistä 
urheilutuloksista sekä kotimaassa järjestetyistä tähtikilpailuista. kansainvälisessä kilpailu-uutisoinnissa pääpaino oli 
kauden arvokilpailuissa.

tiedotusvälineille kerrottiin ajankohtaisista kotimaisista kilpailuista, suomalaisista kansainvälisissä kilpailuissa, 
hevosalan tapahtumista ja televisio-ohjelmista.  

ratsastajainliiton kotisivulla ratsastus.fi oli 223.206 käyttäjää vuonna 2019. istuntoja oli 1.828.804 ja sivun katseluja 
12.447.786. Litoon Facebook-tilillä oli 22.961 tykkääjää.

Hevosten hyvinvoinnin edistämiseksi ylläpidetään alan yhteistä sivustoa hevoseni.fi, joka tarjoaa kattavasti tietoa 
tallinpitäjille ja hevosenomistajille. Projektia koordinoi Hippolis ja siinä ovat mukana ratsastajainliiton ohella suomen 
Hippos, suomen Hevosenomistajien keskusliitto ja suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto. 

Hippos-lehti 
ratsastajainliiton virallinen jäsen- ja tiedotuslehti Hippos ilmestyi seitsemän kertaa, vuosikerta oli 72:s. 
ratsastajainliitto julkaisi lehden, ja sen kustansi rideMedia oy. Päätoimittajana toimi jutta koivula. 

ratsastusseurojen täysjäsenet saivat Hippoksen jäsenmaksuun sisältyvänä jäsenetuna. 
jäsenkortit postitettiin lehden numero 2 mukana. 

Hippoksen keskipainos oli noin 38.500 kappaletta (39.000). Hippos on suomen aikakauslehtien 
liiton jäsen. 
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 8. Talous
tilikauden tulos ja liiton taloudellinen asema 31.12.2019 esitellään tilinpäätöksessä, joka sisältää tuloslaskelman, 
taseen ja liitetiedot kirjanpitolain mukaisesti. eri tilien sisällöstä annetaan tarvittaessa selvitys kevätkokouksessa. 
Liiton ja alueiden kirjanpidot on yhdistetty. 
 
Tuloslaskelma – toiminnallinen tulos 
varsinaisen toiminnan kulujäämä oli -3.420 377,35 euroa (2018: -3.328.587,91 €). ratsastajainliiton perustoiminta 
rahoitettiin varainhankinnan tuotoilla 2.566.110,10 euroa (2.527.689,80 €) ja yleisavustuksilla 865.716,42 euroa 
(855.980,86 €). tilikauden ylijäämä on 18.883,36 euroa. Liiton maksuvalmius on hyvä. 
 

Taloudellinen asema 31.12.2019  
taseen varallisuuden muutokset tilikaudella  
 
aineellisiin hyödykkeisiin ei ole tullut lisäystä tilikaudella. avustuksen alaisen kaluston menojäännöksestä on tehty 
10 prosentin poistot, muusta kalustosta on tehty 25 prosentin menojäännöspoisto, yhteensä 26.154,66 euroa. 
aineellisten hyödykkeiden menojäännös ilman alueiden kalustoa on tilikauden lopussa 221.320,20 euroa.  
 
aineettomien oikeuksien lisäys sisältää ohjelmistojen (kiPa ja jäsenrekisteri) ja järjestelmien hankintoja 125.162,87 
euroa. näihin on saatu maa- ja metsätalousministeriön avustusta 57.397,20 euroa. aineettomista oikeuksista on 
tehty 5 vuoden tasapoistot eli 52.456,20 euroa. aineettomien oikeuksien arvo kirjanpidon mukaan tilikauden lopussa 
on 155.566,65 euroa.  
 
rahoitusomaisuus oli 625.863,02 euroa (2018: 598.446,56). Muihin saamisiin on kirjattu maa- ja 
metsätalousministeriön avustus (170.000 euroa), josta on päätös, mutta maksatus tapahtuu vasta vuonna 2020. 
Liiton rahoitusasema on siten jonkin verran parantunut edellisestä vuodesta. 
 
taseen loppusumma on 1.427.069,84 euroa, josta oman pääoman osuus on 1.116.645,09 euroa (2018: 1.097.761,73) 
ja vierasta pääomaa on tilikauden lopussa 310.424,75 euroa (330.789,66).  
 
Hallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien tulostilille.  valmennus- ja 
koulutustoimintaan liittyvät palkkiot ovat henkilöstökulujen yhteydessä. Liitto ostaa talouspalvelut tilitoimisto 
rantalainen oy:ltä.
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