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1. Toimitusjohtajan katsaus

Suomen Ratsastajainliitto ry                                                                                                  Toimintakertomus 2018

Vuosi 2018 oli monien muutosten vuosi. Suomen kansantalouden positiivisesta kehityksestä huolimatta Ratsasta-
jainliiton jäsenmäärä laski. Kilpailu eri lajien harrastajien ajasta ja sitoutumisesta on kiihtynyt ja samaan aikaan on 
tunnistettu kasvava liikkumattomuus lasten ja nuorten keskuudessa. Lajimme harrastusmahdollisuuksien turvaami-
nen kaupungistumisen kiihtyessä on erittäin tärkeää, koska verrattuna moniin muihin lajeihin, joudumme kantamaan 
isomman vastuun harrastamisen mahdollistavien puitteiden luomisessa. Samalla, kun ympärillämme on haasteita, on 
syytä tunnistaa meidän kiistattomat vahvuudet ja ylivoimatekijät. Tarjoamme elinikäisen harrastuksen ja liikuntamuo-
don, olemme erityisen vahva houkuttelemaan lapsia ja nuoria, teemme arvokasta työtä syrjäytymisen ehkäisemisessä 
ja terapian alueella, meillä kilpailemisen aloittaminen on helppoa ja meillä on polku ja järjestelmä tukea kilpailemista 
huipulle asti. Olemme yksi laajimmin harrastettu laji lasten ja nuorten tyttöjen keskuudessa ja opetamme lajitaitoja 
laajalle joukolle. Opittuja lajitaitoja voi hyödyntää läpi elämän, vaikka harrastamisen ja kilpailemisen polku hetkeksi 
katkeaisikin.

Samalla, kun toimintaympäristö vaatii haasteiden tunnistamista ja niihin vastaamista, oli viime vuosi monilla tavoin 
muutosten vuosi SRL:n toiminnassa. Hallitus aloitti työn kera uusien jäsenien ja puheenjohtaja Mikael Forstén nosti 
esille laatuun panostamisen kaikilla tasoilla, jotta houkuttelemme uusia harrastajia lajin pariin, mutta myös tunnis-
tamme kilpaurheilun alueella tapahtuneen kansainvälisen tason nousun. Ratsastus harrastus- ja urheilumuotona 
leviää uusille maantieteellisille alueille, mikä tekee sitä entistä kilpaillumman.

SRL:n toimisto kohtasi myös monia muutoksia. Toiminnan vetäjä vaihtui kesällä ja vuoden aikana osa työntekijöistä 
jatkoi urallaan eteenpäin lajimme ulkopuolella. Kiitokset heille pitkäaikaisesta sitoutuneesta työstä lajimme eduksi. 
Resurssien ollessa tiukalla syksyllä, henkilöstö joutui venymään ja onnistui siinä erinomaisesti. Vuoden loppuun men-
nessä rekrytoitiin linjapäällikkö seura-, talli- ja aluetoimintaan, viestintäpäällikkö sekä lasten ja nuorten toiminnan 
koordinaattori. Uutena perustettiin urheilun kehittämispäällikön tehtävä, jonka tarkoituksena on lisätä panostusta ur-
heilualueen toiminnan kehittämiseen sekä siirtää osaamista ja tietoa urheilujohtajalta sekä jakaa hänen työtaakkaan-
sa, jotta aikaa vapautuu tärkeään kehittämiseen. Liiton toimisto muutti kesällä Pasilasta Sporttitaloon Valimotielle.

Vuoden aikana tunnistettiin keskeisiä kehitystarpeita, joihin on kyettävä vastaamaan. Harrastamisesta ja seurojen 
jäsenyydestä on saatavaa kiinnostavampaa ja houkuttelevampaa. Syksyllä esille tuotiin Takaisin Ratsaille -teema 
useiden videoiden avulla , ne herättivät laajaa kiinnostusta ja toivat myös esille yhteisömme aktiivisuuden erilaisissa 
digitaalisissa kanavissa. Samalla kun jäsenyyden arvon kasvattaminen nousi esille, tunnistettiin myös tarve uudistaa 
tarjontaa yhteistyökumppaneillemme. 

Tasa-arvon parempi toteutuminen on ollut keskeistä edunvalvonnassa. Pro Tuomarinkylä -hankkeen positiivinen 
onnistuminen toi uskoa, että voimme kaupungistuvassa maassamme onnistua turvaamaan toimintamahdollisuuksia 
lajillemme lähellä laajoja harrastaja- ja kilpailijajoukkoja. Se toimii myös hyvänä esimerkkinä ja toimintamallina muille 
alueille pyrkiessämme turvaamaan tulevaisuutemme. 

Huippu-urheilu
Vuoden 2018 pääkilpailu oli usean lajin MM-kilpailut Tryonissa Yhdysvalloissa. Mukana oli seitsemän suomalaisrat-
sukkoa neljässä eri lajissa. MM-kilpailu asetti taloudellisia haasteita. Kansainvälinen kilpaileminen ja arvokilpailuihin 
osallistuminen eri ikäryhmissä ja lajeissa jatkui edellisvuosien tasolla.

Reilu Peli
Reilu Peli oli vuoden 2018 koko toiminnan läpileikkaava teema. Reilu Peli edustaa ennen kaikkea arvomaailmaa ja 
on jokaisen lajin ammattilaisen ja lajia harrastavan tehtävä vaalia Reilun Pelin arvoja jokapäiväisessä toiminnassaan. 
Näin takaamme lajin perustalle merkityksellisten arvojen - yhdenvertaisuus, moninaisuus sekä oikeudenmukaisuus – 
toteutumisen arjessa ja jokainen voi osallistua toimintaan omista lähtökohdistaan. Vuoden aikana teeman tiimoilta 
käsiteltiin mm. hevosten hyvinvointia ja nostettiin esille onnistumisia ja hyvää henkeä. Vaikka Reilu Peli oli vuoden 
2018 teema, se jatkuu osana kaikkea toimintaa tulevinakin vuosina.
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Urheilutoiminnan kehittäminen
Urheilun kehitysohjelmaa ja sen hankkeiden jalkautusta jatkettiin. Hevosurheilun valtakunnallisen valmennuskeskus 
statuksen saamisen myötä on luotu paremmat edellytykset valmennuksen tehostamiselle ja osaamisen kehittämisel-
le. Liiton valmennus- ja koulutustoimintaa on siirretty yhä enemmän valmennuskeskuksen toteutettavaksi. 

Kiristyvän kansainvälisen kilpailun takia urheilutoiminnan kehittäminen tunnistettiin keskeiseksi painopisteeksi. Rat-
sastusurheilu elää globaalisti nousukautta, uusia alueita tulee toimintaan mukaan. Tämä velvoittaa meidät tunnista-
maan haasteet niin osaamisen kehittämisen ja kilpailukykyisten hevosten kasvattamisen ja mahdollistamisen alueilla 
ja siirtämään osaamisen ja valmentamisen painopisteitä nuorten hevosten kehittämisen ja kasvattamisen suuntaan.

Vuoden aikana aloitettiin määrätietoinen työ Hevosurheilun valtakunnallisen valmennuskeskuksen toiminnan kehittä-
miseksi. Lajin kannalta valmennuskeskus statuksen omaaminen on äärimmäisen tärkeää. Toiminnan kehittämiselle toi 
lisähaasteita Ypäjän Hevosopisto Oy:ssa vuoden aikana toteutettu kehitysohjelma. 

Vuoden aikana meitä kohtasi myös suru-uutinen, kun liiton estemaajoukkuevalmentajan tehtävään suunniteltu hol-
lantilainen Bert Romp menehtyi hevosonnettomuudessa. Hän oli saavuttanut lyhyessä ajassa esteratsastajien keskuu-
dessa vahvan luottamuksen osaamisellaan ja persoonallaan.

Uuden Kipan kehittäminen saatiin vauhtiin yhdessä virolaisen yhtiön kanssa, joka on kehittänyt maansa vastaavan 
ohjelmiston. Sen vaihetta esiteltiin syyskokouksen yhteydessä Sporttiforumissa.

Helsinki International Horse Show 33. kerran
Helsinki International Horse Show onnistui erinomaisesti ja sai FEI:ltä ja ratsastajilta erinomaisen palautteen. Hel-
singin kaupungin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tuet muodostivat olennaisen osan tapahtuman tulobudjetista 
yrityskumppaneiden ohella. Tapahtumaa kehitetään systemaattisesta kävijöiltä ja ratsastajilta saatavan palautteen 
perusteella. Määrätietoinen työ on vahvistanut tapahtuman vetovoimaisuutta ja taloutta. Ratsastajainliitolle Helsinki 
International Horse Show on vuoden merkittävin urheilutapahtuma, joka yhdistää ratsastavaa yhteisöä ja tuo nuorille 
urheilijoille monipuolisia kilpailumahdollisuuksia sekä mahdollisuuden nähdä maailman parhaiden ratsastajien suori-
tuksia ja siten lisäämotivaatiota omien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Liiton hallitus ja talous
Syyskokouksen henkilövaalissa Ratsastajainliiton hallitukseen valittiin Carina Nyholm ja Marjukka Manninen kolmeksi 
vuodeksi. 

Vuosikokouksen hyväksymä talousarvio oli laadittu 2.114 euroa ylijäämäiseksi. Jäsenmaksuja korotettiin 2 euroa ja 
tallien jäsenmaksua 25 euroa. Talousarvio sisältää kehityspanoksia toimenpiteille, joilla tavoitellaan jo useita vuosia 
laskussa olleen jäsenmäärän laskun pysäyttämistä.Ratsastajainliiton tulos vuodelta 2018 on liiton ja alueiden osalta 
54.500,29 euroa ylijäämäinen. Hyvä tulos saavutettiin jäsenmaksutuottojen laskusta huolimatta erinäisten säästötoi-
menpiteiden ansiosta. Vuonna 2019 Kipan uudistaminen tulee vaatimaan kasvavaa panostusta.

Helsingissä 20.3.2019

 

Pekka Törmälä 
Toimitusjohtaja
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Vuosi 2018 oli Suomen Ratsastajainliiton 98. toimintavuosi. Toimintaa ohjasivat liiton strategiat ”Ratsastuk-
sen johtavat ajatukset” ja ”Kaviouralla” yhdessä vuosikokouksen vahvistaman toimintasuunnitelman kans-
sa.

2.1. Pääteema: Reilu Peli
Vuosi 2018 oli Ratsastajainliiton Reilun Pelin teemavuosi. Reilu Peli on liikuntajärjestöjen yhteinen kuvaus 
liikunnan ja urheilun hyvästä toiminnasta. Reilu Peli on kaikkien liikunnan ja urheilun toimijoiden oikeus 
ja velvollisuus. Reilu Peli on enemmän kuin yhteiset pelisäännöt tai sääntöjen noudattaminen. Se edustaa 
arvomaailmaa. Kyseessä olikin ennen kaikkea arvokeskustelun vuosi, jonka tavoitteena oli selventää Reilu 
Peli -teemasta keskustelemisen kulttuuria sekä edistää yhdenvertaista ja tasa-arvoista toimintaa. Teeman 
käsittely oli eri vastuualueilla. 

Ratsastus on kaikille avoin harrastus – yhdenvertaisuus, moninaisuus sekä oikeudenmukaisuus ovat lajin 
perusta. Suomen Ratsastajainliitolle on tärkeää vaalia näitä arvoja. Reilun Pelin mukaisesti jokainen voi 
osallistua toimintaan omista lähtökohdistaan riippumatta iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnalli-
sesta asemasta, varallisuudesta, terveydestä, kansallisuudesta, äidinkielestä, etnisestä taustasta, uskonnos-
ta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta vastaavasta henkilökohtaisesta ominaisuudesta tai asiasta. 
Reilu Peli on kokonaisuus, jota käsiteltiin teemavuonna monesta eri näkökulmasta. Hevosen hyvinvointi on 
yksi merkittävä aihealue. Teemavuonna haluttiin nostaa myös esille onnistumisia ja hyvää henkeä.

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 myös nousussa ja sen odotetaan kasvavan 
edelleen lähivuosien aikana. 

Hevosalan järjestöt jatkoivat yhteistyötään Mahdollisuuksien hevonen -yhteistyöverkoston ja Hippolis ry:n 
puitteissa. Keskeisiä asioita olivat hevosavusteinen toiminta, lannanpoltto, maankäyttö, hevoskasvatus, ar-
vonlisäveroon liittyvät kysymykset, hevosten hyvinvointi sekä maneesien rakenteellinen turvallisuus. Eläin-
suojelulain 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 ratsastusseu-
ran jäsenetuna tai Green Card tai Green Card Plus, jälkimmäinen otettiin käyttöön vuodesta 2017 alkaen. 
Liitto on ottanut jäsentallien satunnaisratsastajille ryhmätapaturmavakuutuksen. Vakuutuksen piirissä ovat 
myös seurojen vapaaehtoiset sekä seurojen ja jäsentallien talkoohenkilöt. 

2.  Suomen Ratsastajainliitto vuonna 2018
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Liitto tarjoaa myös vastuuvakuutuksen jäsenetuna kaikille seuroille ja jäsentalleille sekä liiton valmenta-
jille 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 muodostivat urheilulliset päätavoitteet. 
MM- kilpailut Tryonissa, USA:ssa vaikuttivat merkittävästi huippu-urheilun budjettiin. Ypäjän Hevosopis-
tolle myönnetty valtakunnallinen valmennuskeskuksen status antoi merkittävän mahdollisuuden urheili-
joiden urakehityksen tukemiseen tulevaisuudessa. Merkittävimmät kilpailutulokset esitellään kohdassa 
kilpailutoiminta. 

Kouluratsastuksen arvokilpailuprojekti Top Dressage Finland
Kouluratsastuksen arvokilpailuprojektia jatkettiin toteuttamalla kansainvälinen kilpailuohjelma, järjes-
tämällä kuivaleirejä ja tarjoamalla tukitoimia, kuten psyykkistä valmennusta ja hevosfysioterapeutin 
palveluja. Joukkue-eläinlääkäri Eamon McLaughlin’in sopimusta jatkuu vuoteen 2020 asti. Valmennus 
toteutettiin pääosin kotimaisen valmentajan toimesta. Uuden kansainvälisesti merkittävän valmentajan 
etsintää jatkettiin ja sopimus saatiin aikaan vuoden 2019 alussa. 

Esteratsastuksen Nations Cup -projekti
Esteratsastuksen Nations Cup -projekti on vahva osa liiton strategian mukaista joukkuetoimintaan panos-
tamista. 2018 ei kuitenkaan pystytty osallistumaan Nations Cup -kilpailuihin suunnitellussa laajuudessa. 
2018 tehtiin alustava valmentajasopimus maajoukkuevalmentajatehtävästä Bert Rompin kanssa. Hän 
kuitenkin menehtyi tapaturmaisesti lokakuussa 2018 ja uusi valmentaja löytyi vasta vuoden 2019 alussa. 

Urheilutoiminnan kehittäminen
Huippuratsastuksen kehitysohjelman merkittävimmät hankkeet olivat Ypäjän Hevosopiston valmennus-
keskushankkeen toteutuminen vuonna 2017 ja sen toiminnan kehittäminen 2018 sekä 365-projektin 
erityishankkeiden jatkaminen: 365 valmennusohjelma, Top Team Finland sekä ratsastusvalmentajien 
yhteistoiminta. Ride My Horse -hanketta ei toteutettu resurssipulan vuoksi Päähuomio erityishankkeissa 
on 365-valmennusohjelman toteuttamisessa kaikilla tasoilla, etenkin maajoukkue- ja aluevalmennukses-
sa, joiden toimintatapoja ja kehityskohteita arvioidaan mm. yhteisissä valmentajatapaamisissa. 

Talent-ohjelma
Talent-valmennusohjelmaa jatkettiin. Toimintaa kehitettiin seuroilta saadun palautteen perusteella. Ta-
lent-seurojen ja -toimijoiden määrä nousi 39:ään (2017: 35) 

Helsinki International Horse Show
Helsinki International Horse Show’n ja sen yhteydessä kilpailtavan esteratsastuksen maailmancupin osa-
kilpailun varmistaminen on ratsastusurheilumme kannalta tärkeää. Ratsastajainliitto teki varainhankinta-
työtä yhdessä järjestäjän kanssa tapahtuman toteuttamisen ja sen jatkuvuuden turvaamiseksi. Opetus- 
ja kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki tukivat tapahtumaa.

Ratsastuskenttien pohjaprojekti
Ratsastuskenttien pohjaprojektia jatkettiin tavoitteena edesauttaa hevosten hyvinvointia ja parantaa 
edellytyksiä kilpailuiden järjestämiselle. Ismo Lätti toimi liiton konsulttina.
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Kilpailujärjestelmä

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

Uudistettu kilpailujärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2015 alussa. Siihen on tehty sen jälkeen vuosittain 
pieniä muokkauksia ja tarkennuksia saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella. Järjestelmästä pala-
taan osin vanhaan järjestelmään vuonna 2020, hyödyntäen muutoksessa hyväksi havaitut toiminnot. 

Kevätkokous
Kevätkokous järjestettiin Helsingissä 22.4.2018. Edustettuna oli 14 jäsenseuraa ja kaksi yhteisöjäsentä. Hen-
kilöitä oli paikalla 30.
Syyskokous
Syyskokous pidettiin Helsingissä 25.11.2018. Kokouksessa oli edustettuna 93 jäsenseuraa ja 32 yhteisöjä-
sentä. Kokouksessa oli paikalla 92 henkilöä.

Vuosikokousten palkitut

Syyskokouksen päätöksellä myönnettiin kultaiset ansiomerkit Seppo Laineelle, Nina Kaipiolle ja Maria Col-
lianderille. Kultainen kannus -palkinto myönnettiin Fred Sundwallille

Vuoden urheilupalkitut 2018
Palkinnot luovutetaan Hevoset-messuilla 6.4.2019.

Korpikylän Kartanon Ratsastuskeskus, kuva SRL Sonja Holma
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Hallitus
Hallitus kokoontui vuoden 2018 aikana yksitoista kertaa. Lisäksi hallitus piti yksitoista sähköpostikokousta. 

Suomen Ratsastajainliiton hallitus 2018 (suluissa toimikaudet)
Mikael Forstén, pj (2018-2020)
Pirkko Herd (2016-2018)
Marjukka Manninen (2016-2018)
Osmo Metsälä (2016-2019)
Thomas Stenius, vpj (2016-2019)
Petri Pesonen (2018-2020)
Janne Lappi (2018-2020)

Hallituksen suunnittelupäivät pidettiin 22.5. Järvenpäässä. Hallituksen ja alueiden puheenjohtajien yh-
teiskokous pidettiin 24.11. Urheilufoorumin yhteydessä.

Liiton toimiston henkilökunta

Kokoonpano 2018
Pekka Törmälä, toimitusjohtaja 1.6.2018-
Fred Sundwall, pääsihteeri, 1.10.1996–1.3.2018, jonka jälkeen ollut SRL:n palveluksessa erillissopimuksel-
la 28.2.2019 saakka
Sonja Holma, viestintäpäällikkö, 15.3.2001–31.7.2018
Nina Kaipio, seurapalveluiden linjapäällikkö, 1.9.2010– (vt. nuorisopäällikkö 27.7.2009-) 8.9.2018
Emmi Kupiainen, aluekoordinaattori, 24.4.2006– 
Minttu Kuusisto, kilpailuassistentti, 1.7.1996–31.11.2018 (vuorotteluvapaalla). Salli Saarela 1.12.2018 
alkaen
Minna Peltonen, tallitoiminnan kehittäjä, 1.2.2017 alkaen (määräaikainen sopimus, 30 tuntia viikossa)
Sanna Sassi, lasten ja nuorten toiminnan koordinaattori, 1.1.2002– 24.11.2018
Sari Siltala, seurapalveluassistentti, 14.4.2008– 
Hanna Talvitie, osa-aikainen vammaisratsastuskoordinaattori (kehittämispäällikkö, nuorisopäällikkö 
1.10.2000–)
Tuula Tella, IT-päällikkö (aluesihteeri 1.3.2004–)
Aki Ylänne, urheilujohtaja 1.9.2010– (koulutus- ja valmennuspäällikkö 1.1.1995–)

Tallineuvojina toimivat ostopalveluna Rosali Kivitie, Tero Kortelainen ja Antti Heikkilä. 

Jäsenet
Jäsenseuroja oli 510. Hyväksyttyjä jäsentalleja oli yhteensä 385, joista ratsastuskouluja 235. Muita yhtei-
söjäseniä oli 11.

Seurojen henkilöjäsenten määrä oli vuoden lopussa 42.785. Ratsastajainliiton jäsenistä 63 % oli senioreita 
eli yli 19-vuotiaita ja 37 % junioreita eli alle 19-vuotiaita. Jäsenistä naisia oli 95 % ja miehiä 5 %. 
Green Card -kortin lunastaneita, rekisteröityneitä ratsastuksen harrastajia oli 2.867 (sis. Green Card 
2.662, Green Card Plus 205). Henkilöjäsenten ja Green Card -harrastajien kokonaismäärä oli 45.652. 

Henkilöjäsenten edut olivat Hippos-lehti, LähiTapiolan urheiluvakuutus, oikeus suorittaa ratsastus- ja he-
vostaitomerkkejä, oikeus lunastaa kilpailu- ja toimihenkilölupia, Scandic-hotellialennukset, LähiTapiolan 
hevosvakuutuksista 10 %:n alennus, Tallink Silja Linen ja Unikulman jäsenetutarjoukset, lakineuvontapal-
velu, alennukset polttoaineesta St1-asemilta ja Hevoshullu-lehden kestotilauksesta sekä liiton jäsenkortti. 
Jäsenet saivat 50 % alennuksen Tampereen Hevoset-messujen pääsymaksusta sekä Horzen etukupongin 
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jäsenkortin mukana. Ratsastajainliitto solmi yhteistyösopimuksen Stabenfeldtin kanssa Penny & Friends 
-kilpailukonseptista sekä nettikaupan jäsenedusta. Ratsastusseuran jäsenet saivat vuonna 2018 alennuksia 
myös Hevosurheilulehden tilauksesta sekä Helsinki International Horse Show -lipuista.

Ratsastusseurojen edut olivat vastuuvakuutus ja talkootyöntekijöiden ryhmätapaturmavakuutus sekä yhtei-
set Teosto- ja Gramex-sopimukset.

Jäsentallien edut olivat vastuuvakuutus, satunnaisratsastajien ryhmätapaturmavakuutus, Green Card -va-
kuutusturva ja Nouse Ratsaille-opas, talkootyöntekijöiden ryhmätapaturmavakuutus, yhteiset Teosto- ja 
Gramex-sopimukset, muu markkinointimateriaali ja viestintäpalvelut, Ratsastajainliiton nettisivuilla tallilis-
taus hakurissa palveluineen, hevosten vuosimaksut pakettihintaan, alennus Hippoksen leiri-ilmoituksista 
sekä tallipostit ja alueelliset tallikohtaamiset. 

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 peli-
sääntöihin. Liiton Reilu Peli -työtä johtaa hallituksen vahvistama työryhmä.

Reilu Peli -työryhmä vuonna 2018
• Susanna Kallioinen, ryhmän puheenjohtaja
• Maarit Alhokoski, Tähtiseurojen edustaja
• Hannele Helander, hyvinvointityöryhmän edustaja
• Nina Kaipio, toimiston edustaja, työryhmän sihteeri
• Heikki Kela, aluetoiminnan edustaja (APU)
• Teija Ryhtä, seurakehittäjien edustaja
• Osmo Metsälä, hallituksen edustaja, kotimaan kilpailutoiminnan edustaja (KUJO)
• Tapani Peltonen, vaalivaliokunnan edustaja
• Ben Simonsén, huippu-urheilun edustaja (HUJO)
• Anu Kämäräinen, Nuoret Päättäjät -ryhmän edustaja
• Kristiina Tarkkala, ratsastusvalmentajien edustaja (Ratsastusvalmentajien klubi, Equestrian Trainers 
 Finland)

Vuosi 2018 oli Ratsastajainliiton Reilun Pelin teemavuosi. Kyseessä oli ennen kaikkea arvokeskustelun vuosi, 
jonka tavoitteena oli selventää Reilu Peli -teemasta keskustelemisen kulttuuria sekä edistää yhdenvertaista 
ja tasa-arvoista toimintaa. Teeman käsittely oli eri vastuualueilla. 

Reilu Peli on kokonaisuus, jota käsiteltiin teemavuonna monesta eri näkökulmasta. Hevosen hyvinvointi on 
yksi merkittävä aihealue. Teemavuonna haluttiin nostaa myös esille onnistumisia ja hyvää henkeä. 
 
Liiton verkkosivuilla oli teemavuonna 2018 käynnissä kiusaamisen vastainen kampanja. Seuroissa järjestet-
tiin Reilu Peli -koulutusta ja seurat lanseerasivat teemaa toiminnassaan. Nuoret Päättäjät vierailivat seu-
roissa puhumassa Reilusta Pelistä. Monet ottivat Reilun Pelin osaksi arkea ja kilpailutilanteita. SRL ja alueet 
palkitsivat seurojen eri toimijoita Reilun Pelin ruusukkeilla ja osa seuroista valitsi keskuudestaan eri Reilun 
Pelin toimijoita, mm. Reilu Ratsastaja ja Reilu Toimija. Seuroissa toimi myös Reilun Pelin lähettiläitä. 

Reilu Peli-työryhmän jäsenet kirjoittivat blogikirjoituksia teemana liittyen ja ne julkaistiin liiton Nuoret Päät-
täjät -blogialustassa.  Aiheina oli mm.  lasten valmentautuminen ja vanhempien rooli, valmentajan etiikka, 
puuttumiskynnys sekä tavoitteiden moninaisuus, talli-ilmapiiri, yrittäjän jaksaminen ja nuorten näkökulma. 
 
Vuoden 2018 aikana laadittiin myös laaja Reilu Peli –kysely, joka julkaistaan keväällä 2019.  
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2.4. Kansainvälisyys 
Ratsastajainliitto on Kansainvälisen Ratsastajainliiton, Fédération Equestre Internationale (FEI) ja Euroopan 
ratsastajainliiton, European Equestrian Federation (EEF) jäsen. FEI:n ja EEFn kokouksiin osallistui puheen-
johtaja Mikael Forstén. Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja vahvistettiin kansainvälisten kilpailu-
sääntöjen muutokset. Erityisteemoina olivat hevosen hyvinvointiin liittyvät asiat sekä 2020 voimaan tulevat 
uudet ilmoittautumissäännöt (entry rules) kansainvälisiin kilpailuihin. 

Helsinkiläinen varatuomari Henrik Arle toimi FEI:n tribunaalin puheenjohtajana. Hän on toiminut aiemmin 
tribunaalin varapuheenjohtajana. 

FEI:n Sports Forumiin Lausannessa 26.-27.3. osallistuivat Tom Gordin ja Aki Ylänne.

Liitto on kansainvälisen ratsastuksenopettajien koulutuksen yhteistyöjärjestön, IGEQ:in, jäsen. Professori 
Kyra Kyrklund oli International Dressage Riders Clubin puheenjohtaja sekä mukana FEIn Dressage Judging 
Working Group -työryhmässä, joka pohtii miten kouluratsastuksen tuomariarvostelua voisi modernisoida. 
Tom Gordin toimi puheenjohtajana esteratsastuksen maailmancupin kilpailujärjestäjien AWCOssa (Associa-
tion of World Cup Organisers). Lisäksi hän oli kansainvälisten estekilpailujärjestäjien allianssin, AJOn, vara-
puheenjohtaja. Suomi osallistui pohjoismaiseen yhteistyöhön mm. maiden lajiliittojen yhteistapaamisissa. 
Vuoden aikana keskusteltiin mm. Pohjoismaiden ja Baltian mestaruuskilpailujen säännöistä, EU:n ratsastus-
kypärä-standardista, urheilun eettisistä arvoista sekä matkaratsastuksen kilpailutoimintaan osallistumisesta 
FEIn VII-ryhmän maissa. 

Kansainväliset toimitsijatehtävät
• Kansainväliset toimihenkilöoikeudet omaavat tuomarit ja ratamestarit vierailivat ulkomailla järjeste 
 tyissä kansainvälisissä kilpailuissa toimitsijoina mahdollisuuksien mukaan.
• Pohjoismaiden ja Baltian yhteistyösopimuksen mukainen toimihenkilövaihto toteutui etenkin   
 alueen  mestaruuskilpailuissa.

Maria Astikainen - Antarismartin. Kuva: Mi Ritzèn.
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Ratsastajainliitto järjesti ja tuki maajoukkuevalmennusta. Henkilökohtaista valmennustukea myönnettiin 
niille maajoukkueisiin nimetyille ratsastajille, jotka ovat pääsääntöisesti estyneet osallistumasta maajouk-
kue¬leireille, kuten ulkomailla asuvat kilpailijat. Esteratsastuksen Nations Cup ja kouluratsastuksen Top 
Dressage Finland -projekteissa valmennusta järjestettiin osin myös leireinä Suomen ulkopuolella. Valmen-
nusten toteutus esitellään taulukossa kohdassa 3.1. 

Olympia- ja paralympiakomitea myönsivät Ratsastajainliitolle lajiliittotukea olympia- ja vammaisurheilun 
huippu-urheiluun. Lisäksi vammaisratsastajat Katja Karjalainen ja Jaana Kivimäki kuuluivat Paralympiakomi-
tean tukiurheilijoihin. Karjalainen sai myös valtion valmennus- ja urheilija-apurahan. Liittotuet kohdennet-
tiin arvokilpailuihin valmistautumiseen ja valmennuksen tukitoimiin.
FEI on myöntänyt Ratsastajainliiton vikellyksen kansainvälisiin kehityshankkeisiin tukea vuosille 2014–16, 
tukea jatkettiin vuosille 2017–18.
Valmentaja- ja täydennyskoulutukset toteutettiin koulutuskalenterin mukaisesti.

3.1. Maajoukkuevalmennuksen valmennus- ja kilpailuvalmennusvuorokaudet 

    Seniorit     Nuoret/U25    Juniorit    Ponit (isot) /Lapset    Ponit (pienet)
Esteratsastus                               12               25                    20              25                                 20
Kouluratsastus                            30                      25                    25              25                                 20 
Kenttäratsastus                          25                 25              25             20                            
Valjakkoajo                                  28, ei ikäryhmäjakoa
Matkaratsastus                            6, ei ikäryhmäjakoa
Vikellys                                         15, ei ikäryhmäjakoa + 4 juoksuttajavalmennusta
Lännenratsastus                          6 , ei ikäryhmäjakoa
Vammaisratsastus                      20, ei ikäryhmäjakoa
           = yhteensä 397 (2017: 525) 

Islanninhevoset                        
Askellajivalmennuksen toteutti Suomen Islanninhevosyhdistys, liitto tuki toimintaa 4.500 eurolla.

Liitto tuki myös aluevalmennuksia. Esteratsastuksessa toteutettiin 53 (2017: 53) valmennustapahtumaa, 
kouluratsastuksessa 48 (2017:54), kenttäratsastuksessa 29 (2017:32), lännenratsastuksessa 7 (2017: 7), 
vikellyksessä 9 (2017: 9), valjakkoajossa 6 (2017:7) ja islanninhevosten askellajiratsastuksessa 20 (2017:15), 
kaikkiaan 166 (2017: 177). Lisäksi järjestettiin maajoukkuekatsastuksen yhteydessä kaikkien alueiden alue-
valmennettavien Kasva urheilijaksi -leirit lajikohtaisesti Ypäjällä. Talent-valmennusohjelma toteutettiin 39 
seurassa. 

Psyykkisen valmennuksen tilaisuuksia järjestettiin liiton ja alueiden toimesta kilpailuissa ja koulutustapahtu-
mien yhteydessä. Lisäksi valmennuksen tukitoimintana urheilijoille tehtiin kuntotestejä ja laadittiin harjoi-
tusohjelmia. Vuonna 2017 käynnistettyä maajoukkuelääkäritoimintaa jatkettiin ja kehitettiin tukitoimena. 

3.2. Kansainvälinen valmennus
Valmennusosaamista kartutettiin kansainvälisten valmentajien ja kouluttajien avulla: Tomas Eriksson (val-
jakkoajo), Anna Hassö ja Elizabeth Winter (kenttäratsastus), Bert Romp (esteratsastus), Thomas Bisgaard 
(vikellys) sekä Ann Fonck ja Nico Hörmann (lännenratsastus). Lisäksi hyödynnettiin Ypäjän Hevosopiston 
järjestämiä kansainvälisiä valmennustapahtumia. 

3. Valmennus ja koulutus
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3.3. Valmentajakoulutus
• Valmentajien lisenssikoulutus 4 kurssia ja 1 valmentajaseminaari (yhteensä 89 osallistujaa)
• Valmentajakoulutus, I-taso 3 kurssia (yhteensä 86 osallistujaa) ja II-taso 2 kurssia (32 osallistujaa)
• Valmentajan ammattitutkintoon (VAT) valmistava koulutus aloitettiin (11 osallistujaa)
• Valmentajalisenssit oli mahdollista päivittää lisäksi Ypäjän Hevosopiston järjestämien valmennuskli- 
 nikoiden yhteydessä

Valmennettaville tehdyssä kyselyssä saatua palautetta hyödynnettiin valmentajien kehityskeskusteluissa ja 
valmennusleirien suunnittelussa.

3.4. Toimihenkilö- ja kilpailunjärjestäjäkoulutus 
Liiton koulutuksia kehitettiin edelleen ja ns. fast trackin kautta saatiin lisää toimihenkilöitä kokeneista kil-
pailijoista. Kansainvälisten koulutusten koulutuskiertoa jatkettiin ja kehitettiin edelleen.

Ratsastajainliitto järjesti yhdessä Ypäjän Hevosopiston ja aluejaostojen kanssa 204 koulutustapahtumaa, 
joihin osallistui yhteensä 1924 henkilöä. Suurin osa tilaisuuksista, kuten lisenssikoulutukset, oli suunnattu 
toimihenkilöille. Lisäksi järjestettiin useita tilaisuuksia kilpailujärjestäjille, kilpailijoille ja harrastajille. Kan-
sainvälisiin lajiseminaareihin ja toimihenkilökoulutuksiin lähetettiin 17 henkilöä. Tarkemmat listat koulu-
tuksista ja osallistujamääristä löytyvät tilastoliitteestä.

3.5. Koulutusyhteistyö ja ammatillinen koulutus
Ratsastajainliitto osallistui hevosalan opetussuunnitelmia ja ammattitutkintoja laativien työryhmien työs-
kentelyyn. 

3.6. Urheiluoppilaitosyhteistyö
Ratsastuksen urheiluakatemiatoimintaa jatkettiin Ypäjän Hevosopiston ja Turun Urheiluakatemian kans-
sa ja aloitettiin Tampereen Urheiluakatemian ja Urhean kanssa. Ratsastajainliitto pisteytti 32 (2017: 24) 
urheilulukioon hakenutta opiskelijaa keväällä 2018. 

Pohjoismaiden ja Baltian matkaratsastusmestaruuskilpailut 2018. Kuva: Hanna Heinonen.
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Kotimaan kilpailutoiminta jatkui aktiivisena. Kokonaisluku nousi 1-tason runsaan lähtijämäärän ansiosta. 
Muilla tasoilla määrät pysyivät lähes edellisvuoden tasolla. Lähtijämäärän nousu 1-tason kilpailuissa johtuu 
osittain siitä, että 1-tason kilpailuiden merkitseminen liiton kilpailujärjestelmään, Kipaan, tuli pakollisek-
si 2017 ja käytäntö on vakiintunut 2018. Vuonna 2018 järjestettiin 171 (2017: 182) tasojen 3–5 kilpailua. 
Lähtijämäärä 3–5-tason kilpailuissa oli 14.008, missä oli hieman laskua edelliseen vuoteen (2017: 14.408). 
2-tasolla järjestettiin 381 kilpailua (2017: 382), lähtijämäärä oli 28.312 (2017: 28.525). 1-tason kilpailuita 
järjestettiin 1.227 (2017: 905) ja lähtijämäärä oli 41.026 (2017: 30.620).

Kansallisia kilpailulisenssejä A, B ja C lunastettiin 1.849 (1.878). Aluelisenssien, D, määrä oli 3.800 (3.721). 
E-lisenssejä seuratasolla oli 4.868 (5.384). Hevosten vuosimaksuja lunastettiin 7.311 (7.487). Lisenssin 
omaavien toimihenkilöiden määrä oli 1.567 (1.574). Niistä 310 (283) oli valmentajalisenssejä. Lisenssin 
omaavien toimihenkilöiden määrä oli 1.567 (1.574). Niistä 310 (283) oli valmentajalisenssejä. Kansainväli-
sen liiton vuosittain aktivoitavassa kilpailurekisterissä oli 356 (345) ratsastajaa sekä 512 (456) hevosta. Kan-
sainvälisiä toimihenkilöitä, kuten tuomareita, stewardeja ja ratamestareita, oli 111 (122). Samalla henkilöllä 
voi olla useampia oikeuksia.

Alue- ja lajikohtainen jakauma on eritelty tarkemmin tilastoliitteessä. 

Kilpailutoiminnasta tiedotettiin Hippos-lehdessä, liiton nettisivuilla ja kilpailijatiedotteissa. Kilpailujärjestäjil-
le ja toimihenkilöille lähetettiin sähköpostitse ajankohtaista tietoa.

Liitto tuki lajikomiteoiden budjettien mukaisesti kotimaista sarjakilpailutoimintaa ja SM-kilpailujen järjeste-
lyjä. 

Liiton organisoimat sarjakilpailut
Kansallinen taso, esteratsastus (3/4- ja 5-taso)
• Pikkuponicup: noin 10 osakilpailua ja finaali aloitteleville kansallisen tason pikkuponiratsukoille
• Ponicup: noin 10 osakilpailua ja finaali kansallisen tason poniratsukoille 100–110 cm:n tasolla, pie- 
 net 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 senioriharrasteratsastajille, eli ratsastajille,  
  joilla ei ole sijoituksia 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 cm:n tasolla
• LähiTapiola Grand Prix: 5 osakilpailua ja finaali kansallisen kärkitason ratsastajille 145–150 cm:n  
 tasolla
• Volkswagen Leading Rider -kilpailu: LähiTapiola GP ja Future Challenge -sarjoissa menestyneille rat- 
 sukoille järjestettävä kilpailuluokka 150 cm:n tasolla, pääpalkintona henkilöauto

4.  Kilpailutoiminta

     16



Suomen Ratsastajainliitto ry                                                                                                    Toimintakertomus 2018

• Yhteistyössä Ratsujalostusliiton kanssa: 5-v Derby sekä Breeders Prize 6-vuotiaille Suomessa synty 
 neille FWB-hevosille

Valtakunnallinen aluetaso (1- ja 2-taso)
• Esteratsastuksen Racing-noviisisarjassa järjestettiin joitakin aluetason kilpailuja 4-, 5- ja 6-vuotiaille,  
 kilpailu-uraa aloittaville hevosille
• Talent cup on yhdistetty kilpailu, jossa suoritetaan 80–100 cm:n esterata ja helppo B -tason koulu- 
 ratsastusohjelma. Kilpailu oli avoin poni- ja junioriratsastajille. Sarjaan sisältyivät seura- ja aluekar- 
 sinnat sekä valtakunnallinen finaali

Kansallinen taso, kouluratsastus (3/4- ja 5-taso)
• 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 osakil- 
 pailua ja finaali
• Dressage Future cup presented by Unikulma: avoin poniratsukoille, junioreille ja nuorille ratsastajille,  
 taso helppo–vaativa, 3 osakilpailua ja finaali
• 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 FBW-yhdistyksen  kanssa: 5-v Derby sekä Breeders Prize 6-vuotiaille Suomessa synty- 
 neille FWB-hevosille

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

Kilpailujärjestelmä
Nykyinen kilpailujärjestelmä otettiin käyttöön uudistustyön jälkeen vuoden 2015 alussa. Järjestelmään on 
tehty tarkennuksia saatujen kokemusten perusteella. Kilpailujärjestelmän arvioinnin perusteella palataan 
vuonna 2020 osittain vanhaan järjestelmään hyödyntäen uuden järjestelmän toimiviksi koetut osiot.

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 alue-
valmennusrenkaille. Vammaisratsastukselle ja vikellykselle on työstetty omat urapolut. Urapolku-työkaluja on 
jalkautettu valmennus- ja koulutustilaisuuksissa. 
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Olosuhteisiin panostettiin
Kenttäratsastuskomitea myönsi maastoratojen kehittämiseen tukea. Pohjakonsultti Ismo Lätti antoi neuvoja 
ja käytännön apua Tähtikilpailujen järjestäjille (GP-estesarja ja olympialajien SM-kilpailut). Liiton vuokratta-
vaa kilpailukalustoa kunnostettiin ja uudistettiin.

Kilpailusäännöt ja kurinpitoasiat
2017 uudistettu, 1.1.2018 voimaan astunut, Kilpailusääntöjen yleinen osa (KS I) ja kurinpitosäännöt vastaa-
vat samaa rakennetta kuin Kansainvälisen Ratsastajainliiton (FEI) säännöt. Lajisääntömuutokset julkaistiin 
liiton nettisivuilla. Kurinpitosääntöjen muutos vaikutti myös liiton toimintasääntöihin siten, että valituslau-
takunta poistettiin kurinpitojärjestelmästä 2018 ja kurinpitolautakunnan nimeää vuosikokous.

Kurinpitolautakunta käsitteli neljä tapausta. Kurinpitolautakunnan ratkaisut julkaistaan liiton nettisivuilla 
Urheilun oikeusturvalautakunnan linjaamia periaatteita noudattaen. 

Ratsastajan opas kilpailumaailmaan -kooste päivitettiin vastaamaan sääntömuutoksia. 

Kilpailupalvelujärjestelmät
Equipe-tulospalveluohjelma ja Kipa-kilpailupalveluohjelma olivat käytössä koko kilpailukauden. Käyttäjille 
tarjottiin neuvontaa. Kipa on integroitu yhteen Suomen Hippoksen Heppa-järjestelmän kanssa. Heppa-jär-
jestelmä kattaa hevosrekisterit sekä hevosten rokotustiedot. Kipan kehitystyötä jatkettiin. 

4.1. Organisaatio 
Huippu-urheilun johtoryhmä, HUJO, laatii ja seuraa urheilun pidemmän tähtäimen strategiaa ja koordinoi 
lajikohtaisia maajoukkueiden johtoryhmiä. Painopistealueina ovat kilpailumenestyminen (olympia, para-
lympia, MM, EM, PM ja muu kansainvälinen kilpailutoiminta), osaamisen kehittäminen ja ammattitaitoinen 
huippu-urheilun johtaminen. HUJOn pj:n toimintakausi on nelivuotinen ja kestää vuoden 2020 loppuun. 
Muiden jäsenten toimikausi on yksivuotinen. HUJOn puheenjohtajana toimi Antti Linna, jäseninä Mikko 
Luhtala, Mia Stellberg, Jutta Koivula, Ben Simonsén ja Aki Ylänne sekä hallituksen edustajana Mikael Fors-
tén. HUJO kokoontui kuusi 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 nimeät henkilöt. KUJO kokoontui kahdesti.

Urheiluväki kokoontuu vuosittain Urheilufoorumiin ja lajiseminaareihin, joissa käsitellään ajankohtaisia 
asioita. Kahdeksatta kertaa toteutettu tilaisuus järjestettiin 24.11. Helsingissä, Scandic Marina Congress 
Centerissä. Pääteemana oli urheilijan urapolku. Urheilijan polusta kohti arvokilpailuita kertoi Tokio-kenttä-
ratsastusprojektin valmentaja Elizabeth Winter.  Iltapäivällä keskusteltiin lajiseminaareissa lajien kehitys-
suunnitelmista ja tavoitteista. Tilaisuuteen osallistui 173 (2017: 320) henkilöä. 

Lajien koordinointikokouksissa käsiteltiin lajien välisiä yhteisiä asioita, kuten urheilun strategiaa ja pitkän 
linjan suunnitelmia, kilpailujärjestelmän kehittämistä, ratsastusurheilun kehittämissuunnitelmia, urheilun 
määrärahoja sekä lajien vuosisuunnitelmia. Koordinointikokoukset järjestettiin Helsingissä keväällä erikseen 
olympialajeille ja muille lajeille. Kokouksiin osallistuivat pääsääntöisesti lajikomiteoiden puheenjohtajat, 
liiton urheilujohtaja sekä KUJOn edustajat.

Liiton toimistolla kilpailuasioista vastasivat urheilujohtaja, IT-päällikkö, kilpailuassistentti, aluekoordinaattori 
ja osa-aikainen lajikoordinaattori.
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4.2. Lajikomiteatoiminta
Lajikomiteat vastasivat kotimaisen kilpailutoiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista mm. tukemalla 
kilpailujen järjestämistä budjettiensa mukaisesti. Lajikohtaisista asioista tiedotettiin liiton nettisivuilla lajien 
omilla uutispalstoilla, joilla julkaistiin myös lajikomiteoiden kokousmuistiot. Lajiseminaarit järjestettiin 
24.11. Urheilufoorumin yhteydessä ja lajien koordinointikokoukset keväällä.

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

Esteratsastus: Komitean puheenjohtajana toimi Markus Backlund, jäseninä Teppo Hakala, Pia Myrskog, 
Juho Norilo, Anu Tuomi, hallituksen edustajana Thomas Stenius, HUJO:n edustajana Mikko Luhtala ja Sport 
Officen edustajana Aki Ylänne sekä valmennusasioiden osalta asiantuntijana Marina Ehrnrooth. Backlund 
toimi lajin edustajana KUJOssa. Komitea kokoontui yhdeksän kertaa ja lisäksi pidettiin avoin lajiseminaari 
Urheilufoorumin yhteydessä.

Vuoden aikana työstettiin muutoksia lajisääntöihin, sarjakilpailusääntöihin, tähti- ja sarjakilpailuohjeisiin 
sekä rakennettiin kilpailukalenteria vuosille 2018 ja 2019–2020 sekä työstettiin kilpailuiden myöntämisen 
kriteeristöä. Kilpailukalenterin laatimisessa tavoiteltiin ratsastajan urakehityksen tukemista. Komitea vah-
visti tähtikilpailuiden avaintoimihenkilöt. Komitean jäsenet osallistuivat KUJOn ja sääntövaliokunnan työs-
kentelyyn. Lajikomitea teki tiivistä yhteistyötä maajoukkuejohdon kanssa. Komitea esitteli toimintaansa ja 
kehityssuunnitelmia lajiseminaarissa.

Kouluratsastus: Komitean puheenjohtajana toimi Paula Nysten, jäseninä Anna von Wendt, Marko Björs, Lilli 
Luoma, Osmo Metsälä, Mari Oila, Stella Hagelstam ja hallituksen edustajana Marjukka Manninen. Komitea 
kokoontui kolme kertaa ja käsitteli sen lisäksi asioita sähköpostikokouksissa.

Kolmatta kertaa järjestetty kansainvälinen kilpailu keväällä Ypäjällä keräsi ennätysmäärän osallistujia ja 
osoitti tarpeen kevään kvaalikilpailuille. Kouluratsastuksen kannatusyhdistys tuki ikäluokkaratsastajia mak-
samalla ratsukoiden Dressage Future Cup osallistumismaksuja SM-kilpailut pidettiin Ratsastuskeskus Ainos-
sa elokuussa. Ulkomaalaisena tuomarina oli FEI4* tuomari Olivier Smeets Belgiasta.

Kaksi ratsukkoa saavutti finaalipaikan ikäluokan EM-kilpailuissa, Janni Martikainen nuorissa ratsastajissa ja 
Piia Salminen U 25-ikäluokassa. Tuisku Lamberg saavutti kultamitalin PM-kilpailuissa Norjassa ja nuoret rat-
sastajat saavuttivat PM-joukkuepronssia. Seniorit ovat jatkaneet nousujohteisia suorituksia kansainvälisissä 
kilpailuissa ja Emma Kanerva osallistui hevosella Heartbreaker Tryonin MM-kilpailuun.

Maria Colliander nostettiin kesällä 2017 FEI 5* tuomariksi, minkä johdosta hänet on kutsuttu yhä useampiin 
KV-tuomaritehtäviin.

2018 aikana suunnitellut 4-tason ja III-tason tuomarikurssit jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamää-
rän vuoksi. Alueellisia skaalantarkistuksia IVK – IV-tason tuomareille järjestettiin neljä eri puolilla Suomea. 
Ypäjällä pidettiin 27.-28.1. skaalantarkistus tuomareille IIIK-tasosta ylöspäin. Kouluttajana Lars Andersson 
Ruotsista. Joulukuussa pidettiin tuomarikoulutus Sweden Horse Shown yhteydessä Tukholmassa. Osallistu-
jamäärä oli ennätyksellinen. Kaikki kotimaiset FEI-tuomarit sekä yksi kotimainen 1-tason tuomari osallistui-
vat joulukuussa Saksan Frankfurtissa pidettyyn Refreshment-seminaariin.

Kenttäratsastus: Komitean puheenjohtajana toimi Tuija Rosenqvist, jäseninä Elmo Jankari, Minna Leppä-
lä, Kalle Nykänen, Aki Karhapää, Susanne Orelma-Törmänen, Virve Kaartoluoma ja hallituksen edustajana 
Pirkko Herd. Komitean ulkopuolisena lajikoordinaattorina toimi Jutta Koivula ja FEIn Safety Officer’ina Seija 
Hacklin. Komitea kokoontui viisi kertaa.
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Komitea oli mukana tukemassa Ypäjällä järjestettyjä kansainvälisiä kenttäratsastuksen PM-kilpailuja. Jäse-
net kouluttautuivat mm. Malmössä ja Lausannessa kansainvälisillä kursseilla, joiden pääaiheet olivat lajin 
turvallisuuden lisääminen. Maa- ja metsätalousministeriön tuella hankittiin uusia MIM Safety-turvallisuus-
mekanismeja maastoesteisiin. Kenttäratsastussäännöt uudistettiin. Maastoestetuomareille tehtiin koulutus-
video vapaaehtoistoimijoiden määrän lisäämiseksi. Syksyllä pidetty lisenssikoulutus videoitiin, jotta lisenssin 
voi päivittää myös videomateriaaliin perehtymällä.

Lännenratsastus, reining: Komitean puheenjohtajana toimi Seppo Perkiö, jäseninä Mia Weckman, Pete 
Perkiö, Anne Pussinen, Siri Haanpää, Maria Mustonen ja hallituksen edustajana Pirkko Herd. Pussinen toimi 
lajin edustajana sääntövaliokunnassa, Weckman KUJOssa ja Seppo Perkiö HUJOn yhteyshenkilönä. Komitea 
kokoontui viisi kertaa.  

Järjestettiin tuomarikoulutus kaikille lännenratsastuslajien edustajille ja se oli osittain avoin myös ratsastajil-
le. Kouluttajana toimi itävaltalainen Sylvia Katschker. Valmennushaun perusteella organisoitiin A- ja B-tason 
valmennukset. Valmennuksia oli 8, valmentajina Ann Fonck, Nico Hörmann ja Maria Astikainen. Lisäksi jär-
jestettiin nuorten Youth Camp Kytäjällä ja perustettiin nuorten oma valmennusryhmä, jonka valmentajaksi 
HUJO nimesi Pete Perkiön. Ryhmän tavoitteena on osallistuminen nuorten MM-kilpailuun 2019.

Lännenratsastus, all-around: Komitean puheenjohtajana toimi Jenni Oinonen, jäseninä Paula Suomalainen, 
Seija Lappalainen, Sanni Vuorinen, Kenneth Puskala ja hallituksen edustajana Janne Lappi. Komitea ko-
koontui kaksi kertaa ja keskusteli sen lisäksi sähköpostitse ja suljetussa Facebook-ryhmässä. Komitean jäsen 
Sanni Vuorinen käynnisti komitean toimeksi antamana opinnäytetyön aiheena “lännenratsastuspalveluiden 
kysyntä”.

Lännenratsastuksessa järjestettiin kuusi 3-4-tason kilpailua. Näissä oli yhteensä 226 lähtöä, 14 reiningissä, 
137 trailissa ja loput lähdöt muissa all around lajeissa. Trailin SM-kilpailut järjestettiin Hyvinkäällä. SM-kil-
pailuihin osallistui 16 ratsukkoa ja lajimestaruuksiin 21. Valtakunnallisiin aluemestaruuksiin osallistui 9 
ratsukkoa. Suomalaisratsukoita kilpaili myös ulkomailla eri rotujärjestöjen kilpailuissa. Lännenratsastusta 
esiteltiin Okra 2018 -messuilla Oripäässä sekä Iisalmessa kantritapahtumassa.

Matkaratsastus: Komitean puheenjohtajana toimi Minna Oksanen, jäseninä Olli-Pekka Salopää, Kai Torp, 
Miia Kouvalainen, Sari Lahtinen, Kirsi Oittinen ja hallituksen edustajana Osmo Metsälä. Minna Oksanen toi-
mi lajin edustajana KUJOssa ja Heidi Laurinen sääntövaliokunnassa. Komitea kokoontui kuusi kertaa. Komi-
tea teki tiivistä yhteistyötä KUJOn, HUJOn ja sääntövaliokunnan kanssa.

Kilpailuja järjestettiin 1–3 tasolla 9, joissa lähtöjä oli 169 (2017: 200), (1 tasolla lähtöjä 48 / 2017 55 kpl, 
2-tasolla 102 / 2017 118, 3-tasolla 19 / 2017 27 kpl.). Lajin NBCH-kilpailu, jonka yhteydessä ratsastettiin 
myös SM-kilpailu, järjestettiin Jämsässä (63 lähtijää). Tuomareiden lisenssikoulutukseen osallistui 8 tuoma-
ria ja eläinlääkäreiden perehdytyskoulutukseen yhdessä tuomareiden kanssa 5 eläinlääkäriä ja 9 tuomaria. 
Laadittiin kilpailujärjestäjä opas.

Valjakkoajo: Komitean puheenjohtajana toimi Kati Honkanen, jäseninä Hannu Kalalahti vpj., Heikki Heiska-
nen, Leena Vähä-Erkkilä, Ann-Katrin Finell, Ben Simonsén, Tuire Suvanto sekä komitean ulkopuolisina Heidi 
Koski (sihteeri), Leena Jokinen (tiedottaja), Otto Vainio (sääntövaliokunta) ja hallituksen edustajana Janne 
Lappi. Lajin edustajina toimivat KUJOssa Kati Honkanen, HUJOssa Ben Simonsén, lajin koordinointikokouk-
sessa ja sääntövaliokunnassa Kati Honkanen. Komitea kokoontui kuusi kertaa, lisäksi järjestettiin lajisemi-
naari ja lajin yleiskokous.

Kilpailuja järjestettiin 3–5-tasolla 4, joiden yhteydessä oli myös 2-tason luokkia. Lähtöjä oli yhteensä 
321. Lisäksi järjestettiin 3 kpl 1-tason kilpailua, lähtöjä yhteensä 74. Husaariratsastajat ry järjesti kansain-
väliset kilpailut Savijärvellä 3.-5.8. Hevosyksiköiden MM-kilpailuissa joukkue sijoittui yhdenneksitoista.                
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Henkilökohtaiset sijoitukset olivat 46., 48., 57. ja 67. Suomenmestaruuden hevosyksiköissä voitti Talvikki 
Järvinen - Danser T, ponivaljakoissa Leena Kalalahti – Judym ja junioreissa ja nuorissa Eveliina Koivula – 
Urafas. 2-tason mestaruuden voitti Jenni Hietala – Anyan Indiana, suomenhevosmestaruuden Anne Friis 
– Friisin Paletti ja shetlanninponien rotumestaruuden Annika Tamminen - Tähtiö. Valjakkocup voittaja oli 
Leena Kalalahti ja Prix de Suomen Hippos luokan voitti Hannu Kalalahti – Hessin Vihtori. 

A-valmennusrenkaan valmentajana toimi Tomas Eriksson. Valmennuksia oli 6. B-renkaan valmentajan toi-
mi Ben Simonsén. Valmennuksia oli 5. Aluevalmentajina toimivat Ben Simonsén, Leena Kalalahti ja Heidi 
Sinda.

Junioritoiminnan laajuutta seurataan erillisenä kehityskohteena.
Järjestettiin 8 kilpailutoiminnan koulutusta, joihin osallistui 39 henkilöä, lisäksi järjestettiin valjakkonäytök-
siä eri tapahtumissa.

Vikellys: Komitean puheenjohtajan toimi Viivi Aaltovesi, jäseninä Anni Järvelä, Karolina Wickholm, Tytti 
Nikunen, Aime Nederström-Alanko, Emma Pakkanen, Laura Spadinger sekä hallituksen edustajana Pirkko 
Herd. Komitea kokoontui viisi kertaa.

Edelliskauden mittavien kilpailujärjestelyjen jälkeen komitea keskittyi perusasioiden hoitamiseen ja kou-
lutusten mahdollistamiseen. Hyvin alkanutta Talent toimintaa jatkettiin ja koulutusta järjestettiin vikelly-
sohjaajille ja juoksuttajille. Maajoukkueen uudeksi päävalmentajaksi nimettiin Karolina Tagesson ja maa-
joukkueleirien järjestelyihin ja harjoitusolosuhteisiin kiinnitettiin eritystä huomioita. Aiempien vuosien 
panostukset valmennukseen näkyivät myös kansainvälisissä kilpailuissa; junioreiden EM kilpailuissa oli 
kolme edustajaa ja PM-kilpailuista saatiin pitkästä aikaa nauttia joukkuemitalista, kun AG-team Calitos 
voitti hopeaa.
 
Islanninhevoset, askellajiratsastus: Askellajiratsastuksella ei ole omaa lajikomiteaa, vaan liitto tekee yh-
teistyötä Suomen Islanninhevosyhdistyksen (SIHY) kanssa. Liitto tuki askellajiratsastuksen valmennus- ja 
arvokilpailutoimintaa.  Aluevalmennus toteutettiin yhteistyössä SIHY:n kanssa. 

Vammaisratsastus: Vammaisratsastuskomitean toimintakertomus löytyy kohdasta 5.4.

4.3. Huippu-urheilutoiminta
Osallistuminen kauden päätavoitteisiin, eri lajien EM- ja MM-kilpailuihin, sujui suunnitellusti. Merkittävin 
saavutus oli pararatsastajien MM-sijoitukset. Kaikkiaan osallistuttiin joukkueella tai henkilökohtaisesti 
seitsemän eri lajin ja 13 ikäryhmän arvokilpailuun MM- ja EM-tasolla. Pohjoismaiden ja Baltian mestaruus-
kilpailuissa saavutettiin joukkue- ja henkilökohtaisissa kilpailuissa 14 (2017: 26) mitalia, kaikkiaan 1 kulta 
(6), 6 hopeaa (9) ja 7 pronssia (11). Valjakkoajo vastasi suurimmasta mitalisaaliista.

Maajoukkueiden johtoryhmät vastasivat käytännön operatiivisen vastuusta, valmennuksen toteutuksesta 
sekä kansainvälisestä kilpailutoiminnasta. Kansainvälisille kilpailijoille lähetettiin sähköpostitse tietoa ajan-
kohtaisista asioista.

Huippu-urheilu toimii erillisellä kansainvälisellä valmennus- ja kilpailubudjetilla sekä Suomen olympiako-
mitean ja paralympiakomitean myöntämillä tuilla. Lajikomiteoiden määrärahat on ohjattu kotimaan kilpai-
lu-, valmennus- ja koulutustoimintaan.

Fred Sundwall toimi Suomen Urheilijoiden Tukisäätiön hallituksen puheenjohtajana. Rahastojen toimintaa 
valvoo verohallitus. 
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Maajoukkueiden johtoryhmät 2018
Esteratsastus: Mikael Forsten, Sanna Backlund (U25, nuoret ja juniorit), Marina Ehrnrooth (lapset, ponit), Aki 
Ylänne
Kouluratsastus: Janne Bergh, Marko Björs (U25, nuoret ja juniorit), Kikko Kalliokoski (lapset, ponit), Aki Ylänne
Kenttäratsastus: Elizabeth Winter, Anna Hassö, Pirkko Herd, Aki Ylänne
Valjakkoajo: Tomas Eriksson, Aki Ylänne
Matkaratsastus: Nina Mickelsson, Aki Ylänne
Vammaisratsastus: Janne Bergh, Tanja Takkula, Aki Ylänne
Vikellys: Petra Skog, Aime Nederström-Alanko, Aki Ylänne
Lännenratsastus: Seppo Perkiö, Aki Ylänne
Islanninhevosten askellajiratsastus: SIHYn urheilujaosto, Aki Ylänne

4.4. Kilpailumenestys
Arvokilpailutulokset 2018
MM-kilpailut Sija
Esteratsastus, Juulia Jyläs – Finishing Touch Wareslage 91.
Kouluratsastus, Emma Kanerva – Heartbreaker                 48.
Kenttäratsastus, Pauliina Swindells –  Ferro S                                                 hylätty
Pararatsastus, joukkue        10.
Pararatsastus, Jaana Kivimäki – Legolass              7. ja 4.
Pararatsastus, Pia-Pauliina Reitti – Supremo    9. ja 8.
Pararatsastus, Katja Karjalainen – Dr Doolittle                                           6. ja 8.
Lännenratsastus-Reining, Maria Astikainen –  Antarismartin      52.
Valjakkoajo, hevosyksiköt, joukkue 11.
Valjakkoajo, hevosyksiköt,  Leena Kalalahti – Judym   46.
Valjakkoajo, hevosyksiköt, Ben Simonsén – Ragyogo   48.
Valjakkoajo, hevosyksiköt, Talvikki Järvinen- Roy Jones  57.
Valjakkoajo, hevosyksiköt, Sanna Tirkkonen – Porsche Life      67.
5-v, kouluratsastus, Yvonne Österhol – Ironman H     13. A-finaali
5-v, kouluratsastus, Siiri Kyrö – Dewdrop’s Johnny Depp  keskeyttänyt
6-v, kouluratsastus, Yvonne Österholm – Diod                                            3. B-finaali

Avajaiset, WEG Tryon . Kuva Peter Nixon
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6-v, kouluratsastus, Joanna Robinson – Fred the Red  25. B-finaali
7-v, kouluratsastus,  Emma Kanerva – Greek Air   15. A-finaali
7-v, kouluratsastus, Emma Kanerva – Aperol   10. B-finaali
7-v, kouluratsastus, Yvonne Österholm – Dorina 4. B-finaali
5-v, esteratsastus, Elina Blom – Lycke’ Legend                                                   204., 187.
6-v, esteratsastus, Satu Liukkonen – Calvady Z     43., 178.
6-v, esteratsastus, Elena Hietanen – Candyman SBK Z 178., 175.
6-v, esteratsastus, Maiju Mallat – Maserati Quality  122., 150.
6-v, esteratsastus, Maiju Mallat – Cupidon de Pleville  237., 142.

EM-kilpailut Sija
Kouluratsastus, U25,, Pia Salminen– Don Doamond 4         18.
Kouluratsastus, nuoret, Janni Martikainen–Cornando vd Cadzandhoeve 16.
Kouluratsastus, nuoret, Ella Paloheimo – Wolle Wolkenstein 48.
Kkouluratsastus, juniorit, joukkue    16.
Kouluratsastus, juniorit, Elina Vilen – Princess Passion 50.
Kouluratsastus, juniorit, Eerika Hakala – American Beauty        61.
kouluratsastus, juniorit, Aino Hirvonen – D                                                         65.
Kouluratsastus, juniorit, Lotta Sundberg – Pin Rock’s Victoria         ei startannut
kouluratsastus, lapset, Tuisku Lamberg – Netstuttriets Bachio  21.
Kenttäratsastus, nuoret, Axel Lindberg – My Laptop       27.
Kenttäratsastus, nuoret,  Johanna Pohjonen – Conner K  33.
Kenttäratsastus, juniorit,  Veera Manninen – Colibri          25.
Kkenttäratsastus, juniorit, Sami Siltakorpi – Lucky Accord   47.
Vikellys, juniorit,  Lotta Merinen – KCM Vaultinghorses Lord      28.
Vikellys, juniorit,, Hanna Pikkuhookana – Csongor 37.
Vikellys, juniorit, Anna Kivistö – Csongor   38.

World Cup -finaalit
ei paikkaa

Nations Cup SIja
Esteratsastus Odense 13. sija 
Kouluratsastus Odense 4. sija

Pohjoismaiden mestaruuskilpailut:
PM – mitalit
KULTAMITALI
• kouluratsastus, lapset, h koht, Tuisku Lamberg – Netstuttriets Bachio
HOPEAMITALI
• kenttäratsastus, seniorit, joukkue
• kenttäratsastus, nuoret, joukkue
• vikellys, juniorit, joukkue
• islanninhevoset, P2 Speed Pass, juniorit, h koht., Gerda-Eerika Viinanen Svala frá Minni-Borg 
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• islanninhevoset, P1 Pace race, juniorit, h.koht., Gerda-Eerika Viinanen - Svala frá Minni-Borg, 
• islanninhevoset, T1 Töltti, juniorit, h.koht.,  Anniina Kanerva - Lordi frá Hvolsvelli
PRONSSIMITALI
• kouluratsastus, juniorit, joukkue
• kouluratsastus, nuoret, joukkue
• esteratsastus, nuoret, joukkue
• esteratsastus, lapset, joukkue
• islanninhevoset, PP1 Tyylipassi, juniorit, h.koht., Gerda-Eerika Viinanen - Svala frá Minni-Borg
• islanninhevoset, V1 nelikäynti, juniorit, h.koht., Anniina Kanerva - Lordi frá Hvolsvelli, 
• islanninhevoset, F1 Viisikäynti, nuoret, h.koht, Desiree Alameri - Theyr frá Guldbaek 

Kansainvälisissä kilpailuissa saavutettiin luokkavoittoja ja useita sijoituksia. Tulokset on tilastoitu Kipaan.

Kansainvälinen sijoitus FEIn maailmanlistalla (kunkin lajin paras sijoitus, tilanne 31.12.2018)
Kansainvälisen Ratsastajainliiton FEIn rankinglistalla parhaat suomalaisratsastajat olivat: Juulia Jyläs – este-
ratsastus 567., Stella Hagelstam – kouluratsastus 152, Katja Karjalainen – pararatsastus 15., Veera Peltokan-
gas – kenttäratsastus 465., Talvikki Järvinen – valjakkoajo, hevosyksiköt 12., Leena Kalalahti – valjakkoajo, 
poniyksiköt 19., Marja Salomaa – matkaratsastus 569., Liina Saarela – vikellys 67.

Askellajiratsastuksen parhaimmat suomalaisratsukot
Seniorit: T1: Katie Sundin Brumpton 11., T2: Arnella Nyman 11., V1: Arnella Nyman 55., F1: Katie Sundin 
Brumpton 22., PP1: Katie Sundin Brumpton 38., P1: Annika Kyrklund 59., P2: Katie Sundin Brumpton 40.

4.5. Kansainväliset kilpailut Suomessa
• Järvenpää 16.-18.3. Esteratsastus CSI 1*
• Järvenpää 22.-25.3. Esteratsastus CSI2*
• Ypäjä 23.-25.3. Kouluratsastus CDI3*, CDICh-A, CDIJ, CDIY, CDIP
• Jämsä 15.-17.8. Matkaratsastus CEI2*, CEI1*, CEIJ2*; CEIJ1*. Pohjoismaiden ja Baltian mestaruuskil- 
 pailu
• Sipoo 3.-5.6. Valjakkoajo CAI2*-H1, CAI2*-P1, CAI2*-P2, CAIJ2*-H1, CAIJ2*-P1
• Ypäjä 16.-19.8. Kenttäratsastus CCIP1*, CIC1*; CIC2*. Pohjoismaiden ja Baltian mestaruuskilpailu
• Järvenpää 11.-14.10. Esteratsastus CSI2*, CSIYH1*
• Helsinki 18.-21.10. Esteratsastus, maailmancupin osakilpailu, CSI5*-W, kouluratsastus CDI3*

4.6. Antidoping
Suomessa testattiin vuoden aikana kansallisissa kilpailuissa 24 hevosta. Kansainvälisten kilpailuiden näyt-
teenotosta Suomessa ja ulkomailla vastaa Kansainvälinen Ratsastajainliitto FEI. Suomen yhteyseläinlääkäri-
nä FEI:hin toimi Liisa Harmo.

Liiton antidopingohjelma päivitettiin vuoden 2018 aikana vastaamaan 1.1.2018 voimaan astuneita kilpai-
lu- ja kurinpitosääntöjä. Seuraavassa uudistuksessa on tarpeen huomioida uudistuva eläinsuojelulaki sekä 
antidopingtoiminnan laajeneminen. Antidoping-, valistus- ja testaustoimintaa toteutettiin eettisen kehi-
tystyön osana yhteistyössä Suomen antidopingtoimikunnan ja Eläinkilpailuiden antidopingtoimikunnan 
kanssa. Antidopingkoulutus sisällytettiin maajoukkuevalmennuksiin sekä valmentaja- ja lisenssikoulutuksiin. 
Sopimusta testinäytteiden tutkimisesta jatkettiin ranskalaisen, FEI:n käyttämän dopingtutkimuslaboratorion 
kanssa. Tällä halutaan varmistaa, että tutkimustaso on yhtenevä FEI:n kanssa.  
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Ratsastajainliiton seura- ja tallipalveluilla tuetaan alueita, seuroja ja talleja laatimalla toimintamalleja, tuot-
tamalla materiaaleja sekä kannustamalla toiminnan kehittämiseen. Liiton toimiston tehtävänä on valtakun-
nallisten järjestelmien laatiminen ja niiden kehittäminen.

Seura- ja tallipalveluiden painopisteitä olivat vuonna 2018 seura-, talli- ja aluetoiminnan kehittämisen ohel-
la ratsastajien liikunnallisuuden lisääminen ja oheisliikunnan tukeminen, hevostaitojen ja hevosten hyvin-
voinnin edistäminen sekä yhteistyö liikunnan aluejärjestöjen kanssa. 

Toimintaa ohjaa seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä, joka vastaa seuratoiminnan ja tallijärjestelmän ke-
hittämisestä sekä toimintojen seurannasta. Johtoryhmä laatii toiminnan vuosittaiset tavoitteet ja toiminta-
suunnitelman. Johtoryhmän toimikausi on kolme vuotta. Ryhmän kokoonpano muodostuu vapaaehtoisista 
luottamushenkilöistä ja liiton toimiston edustajasta. 

Alueilla harraste- ja seuratoimintaa toteuttaa erillinen työryhmä. Seura- ja tallipalveluiden alueryhmän 
(SETAP) muodostavat alueiden nimeämät luottamushenkilöt, joiden toimenkuvana on vastata alueellaan 
seura-, talli-, nuoriso-, kuntoliikunta- ja/tai muusta harrastetoiminnasta. Ryhmään kuuluvat lisäksi liiton 
toimiston vastuuhenkilöt. Ryhmän kokouksissa vierailevat myös eri alojen asiantuntijat ja kouluttajat.

Ratsastajainliitto tukee alueellista seuratoimintaa harraste- ja seuratuilla. Sitä myönnetään 3.000 euroa/
alue mm. nuoriso- ja seurakoulutuksiin, seurakohtaamisiin, seuratoimijoiden koulutuksiin, seurakehittämis-
käynteihin sekä hevostaitokurssien ja -kilpailujen järjestämiseen. Seura- ja tallipalveluiden alue-edustaja 
vastaa tukien käytöstä alueellaan.

Ratsastuskeskus Fenix, Kuva Sonja Holma.

5. Seura- ja tallipalvelut
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5.1. Jäsen- ja seurapalvelut
Ratsastajainliiton tärkeänä tehtävänä on luoda mahdollisuuksia seurojen kehittymiselle. Liitto järjestää 
ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen lisäksi seuratoimijoiden koulutuksia. Liitto kannustaa seuroja monipuo-
liseen yhteistyöhön muiden ratsastus- ja urheiluseurojen sekä jäsentallien kanssa. Liitto tekee työtä myös 
lajin olosuhteiden parantamiseksi.

Ratsastajainliiton seurapalvelutiimi keskittyy jäsen- ja seurapalveluiden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. 
Painopisteinä ovat ratsastuksen vetovoimaisuus, seurajäsenyyden houkuttelevuus ja vapaaehtoisena toimi-
misen tukeminen. 

Ratsastusseurat voivat esitellä ja markkinoida toimintaansa Ratsastajainliiton nettisivujen seurahakurissa. 
Jäsenyydestä kiinnostuneet voivat löytää seurahakurin avulla itselleen sopivan ratsastusseuran haluamal-
taan paikkakunnalta. Ratsastuksen aloittamisen tueksi laadittua Ratsastamaan-mobiiliapplikaatiota markki-
noitiin ja lisäksi Ratsastajainliiton nettisivuilta löytyy tallihakuri, jonka avulla harrastajat voivat löytää itsel-
leen sopivan harrastuspaikan SRL:n jäsentalleista.

Seurat ja tallit voivat tilata liitosta käyttöönsä messu- ja tapahtumaesitteitä, oppaita ja muuta koulutus- ja 
tiedotusmateriaalia, jonka avulla ne voivat kertoa yleisesti ratsastusharrastuksen monista mahdollisuuk-
sista. Ratsastusseurojen jäsenyyttä markkinoitiin esitteillä ja seurakorteilla. Jäsenkampanjaa toteutettiin 
syyskauden jäsenhinta-alennuksen (-50 %) yhteydessä. 
Messuyhteistyötä, liiton yhteistyökumppaneita ja ständitoimintaa hyödynnettiin jäsenhankinnassa. Jäsen-
eduista tiedotettiin säännöllisesti mm. Hippos-lehdessä. 

Seurapalvelutiimi vastasi sähköisten jäsen- ja seuratiedotteiden lähettämisestä. Liiton sosiaalisen median 
kanavia (Facebook, Instagram ja Twitter) hyödynnettiin jäsenyyden sekä seura- ja tallitoiminnan markki-
noinnissa.

Seurakehittäminen
Liitossa toimii kymmenen valtakunnallista, vapaaehtoista ratsastuksen seurakehittäjää. Ryhmä vastaa liiton 
seurakehittämisvalmennuksesta sekä ratsastuksen Tähtiseurojen auditoinneista. Seurat voivat hakea val-
mennukseen avoimen haun kautta. Valmennuksessa on mukana useita ratsastusseuroja, jotka oman kehit-
tämistyönsä ohella saavat vertaistukea muilta valmennukseen osallistuvilta. Jokainen seura saa valmennuk-
sessa kaksi henkilökohtaista kehittäjää, jotka tekevät kaksi kehittämiskäyntiä seuran toimintaympäristöön.  
Seurakehittäjät sparraavat omia seurojaan koko valmennusjakson ajan. Valmennuskausi alkoi syksyllä 2017 
ja jatkui kevääseen 2018.  Valmennuksessa oli mukana viisi ratsastusseuraa eri puolilta Suomea.
 
Ratsastusseurat voivat tilata veloituksetta Ratsastajainliiton seurakehittäjän vierailemaan myös ilman 
osallistumista valmennukseen. Seurakehittäjän vierailut liittyvät tavoitteiden eteenpäin viemiseen ja niiden 
seuraamiseen. Yksittäisillä seurakehittämiskäynneillä pohdittiin yhdessä, millaista on hyvä seuratoiminta, 
mitkä ovat seuran vahvuudet ja mahdolliset kehittämiskohteet. Osassa käynneistä käytiin myös läpi seuran 
perushallintoa. 
 
Seurakehittäjät olivat vuonna 2018 mukana kehittämässä seurojen laatuohjelmaa, joka otettiin käyttöön 
syksyllä. Samalla Sinettiseura -nimi vaihtui Tähtiseuraksi. Tähtiseura -ohjelma on urheilujärjestöjen yhteinen 
seuratoiminnan kehittämisohjelma. Työn tukena ovat toimintaa ohjaavat laatutekijät, erilaiset työkalut, 
lajiliittojen ja alueiden seurakehittäjät sekä Olympiakomitea. Seurat saavat Tähtimerkin tunnuksena laaduk-
kaasta toiminnasta. Laatuohjelmalla tehdään seuratoimintaa näkyväksi ja lisätään sen arvostusta yhteiskun-
nassa.
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Kehittämistyön apuvälineeksi Olympiakomitea lanseerasi Tähtiseura-verkkoalustan. Seurakehittäjät olivat 
mukana rakentamassa ja testaamassa Tähtiseura-verkkoalustaa. Verkkoalusta tukee yhdessä oppimista, 
osaamisen jakamista ja yhteisiä toimintatapoja. Sen avulla voidaan tehostaa resursseja ja vahvistaa eri toi-
mijoiden yhteistyötä. Verkkoalusta otettiin käyttöön Tähtiseurojen auditoinneissa syksyllä 2018. 

Syksyllä aloitettiin seurakehittäjien ja liiton tallineuvojien yhteistyö seminaarin merkeissä. Lisäksi seurake-
hittäjät ovat Nuorten päättäjien apuna seuratoimijan polku- hankkeessa. Seurakehittäjät olivat tavattavissa 
myös Tampereen Hevosmessuilla SRL:n osastolla.

Liiton seurakehittäjiä tiedotetaan säännöllisesti Ratsastajainliiton ajankohtaisista asioista. Kehittäjät osallis-
tuvat aktiivisesti liiton tapahtumiin ja koulutuksiin, ja osaamista pidetään yllä vuosittain koulutusten avulla. 
Koulutuksissa käydään läpi eri osa-alueita, kuten ihmisten kohtaamista, ristiriitatilanteiden ratkaisemista, 
seuran hyvää hallintoa, yhdistyslakia sekä seuratoiminnan kehittymistä ylipäänsä urheilumaailmassa. Yhtei-
set tapaamiset ja käyntien purku ovat myös tärkeä osa seurakehittäjien työtä. 

Seuraseminaarit, koulutukset ja tapahtumat
Ratsastajainliitto ja alueet järjestävät vuosittain seuratoimintaa käsitteleviä tilaisuuksia, koulutuksia ja semi-
naareja. Vuonna 2018 järjestettiin Reilu Peli-tapahtuma Luvialla.

Ratsastajainliitto jatkoi yhteistyötä Helsinki International Horse Show’n kanssa Hyvässä Seurassa -kampan-
jan muodossa. Kilpailussa seuran jäsenet keräsivät mahdollisimman suuren porukan Horse Show’hun ja 
lunastivat lippunsa alennettuun hintaan. 

Tähtiseurat
Sinettiseuroista tuli Tähtiseuroja vuonna 2018 uuden seuratoiminnan laatuohjelman mukaisesti. Valta-
kunnalliset Tähtiseurat ovat nuorisotoiminnan ja aikauisliikunnan laatuseuroja, mistä tunnustuksena niille 
on myönnetty kaikkien lajien yhteinen merkki. Ratsastuksen aikaisemmat Sinettiseurat pääsivät mukaan 
uuteen laatuohjelmaan automaattisesti vanhojen kriteereiden pohjalta. Ratsastuksella oli 28 Tähtiseuraa 
vuoden lopussa. 

Ratsastajainliitto tukee Tähtiseurojen toimintaa tarjoamalla niille etuja ja alennuksia koulutusmateriaaleista. 
Tähtiseurat auditoidaan kolmen vuoden välein yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen ja ratsastuksen seu-
rakehittäjien kanssa. Tähtiseurojen laadukasta talliyhteistyötä sekä kattavia toimintalinjoja ja strategioita 
hyödynnetään liiton muussa seurakehittämistyössä.

Seuratuki
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää seuratoiminnan kehittämistukia liikunta- ja urheiluseuroille vuosit-
tain. Tuki on harkinnanvarainen erityistuki, joka on suunnattu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisää-
miseen sekä monipuolisesti organisoidun liikunnan kehittämiseen. Ratsastajainliitto kannustaa ratsastus-
seuroja valtakunnallisen tuen hakemiseen.

Vuonna 2018 ratsastusseuroista seuratoiminnan kehittämistukea sai Oulun Ratsastajat ry, 15 000 euroa.

Nuoret Päättäjät
Viidestä aktiivisesta ratsastusnuoresta koostuva ryhmä vaikuttaa toiminnallaan ratsastuksen kehittämiseen 
ja nuorten äänen kuulumiseen lajissa. Ryhmän tavoitteena on lisätä nuorten liikkumista ja edistää heidän 
vaikutusmahdollisuuksiaan kaikilla urheilun päätöksenteon tasoilla seuroissa, alueilla ja liitossa. Nuoret 
Päättäjät -ryhmä toteuttaa nuorisotoiminnan strategiaa, jonka visiona on: ”Ratsastuksen ytimessä on hevo-
nen, joka innostaa ja yhdistää. Ratsastusyhteisössä jokaisella nuorella on mahdollisuus kokeilla, osallistua ja 
vaikuttaa.” 
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Nuoret Päättäjät -ryhmä on mukana liiton työryhmissä: Reilu Peli, viestintä ja seurakehittäminen sekä SETAP 
ja seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä.

Nuoret Päättäjät osallistuivat useisiin Ratsastajainliiton järjestämiin tapahtumiin ja vuoden pääkilpailuihin 
ensisijaisena tehtävänään tapahtumien someviestintä. Lisäksi Nuoret Päättäjät toteuttivat useita erityisesti 
nuorille suunnattuja postauksia ja somekampanjoita sekä päivittivät aktiivisesti Twitterin, Facebookin ja 
Instagramin lisäksi myös omaa Nuoret Päättäjät -blogiaan. 

Nuoret Päättäjät toteuttivat yhdessä Penny & Friendsin kanssa Helsinki Horse Show´ssa Ratsastajainliiton 
osastolla hevosaiheisen piirustuskilpailun lapsille. Nuoret Päättäjät valitsivat palkittavat ja lisäksi arvottiin 
tsempparipalkintojen saajat. 

Nuoret Päättäjät -ryhmän kokoonpano 
Milla Kuisma, Mahdollisuuksien Hevonen
Anu Kämäräinen, ryhmän vetäjä, SETAP, Reilu Peli
Heidi Pakarinen, viestintä, seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä
Maria Salomaa, seurakehittäminen
Lilli Merinen, hyvinvointityöryhmä

Lasten ja nuorten toiminnan osaamisen lisääminen
Lasten ja nuorten aloittelevaan kilpailutoimintaan panostettiin vuonna 2018 Penny & Friends -kilpailuil-
la. Ratsastajainliiton jäsentalleille tarjottiin mahdollisuus järjestää aloittelevan tason kilpailuita lapsille ja 
nuorille lajeina este- ja kouluratsastus, hevostaidot ja keppihevoset. Kilpailuja järjestettiin yhteensä 180, ja 
jokainen osallistuja palkittiin ruusukkeella ja kunniakirjalla. Niitä jaettiin 3.600 lapselle ja nuorelle. Lisäksi 
joka kilpailussa palkittiin kilpailun tsemppari Penny & Friends -tuotepalkinnolla. Ratsastajainliitto toimitti 
järjestäjille valmiit järjestämisohjeet, radat sekä palkinnot. 

Ratsastajainliiton keppihevosestekalustoa lainattiin eri tapahtumiin vuoden aikana.

Nuorisoalan yhteistyö ja hyväntekeväisyyskampanjat
Yhteistyötä Hope ry:n kanssa jatkettiin ratsastuksen keräyslippaalla, jonka tuotot ohjataan vähävaraisten ja 
syrjäytymisuhan alla olevien lasten ja nuorten hevosharrastukseen. 

Kerho-ohjaajakoulutus 
Seurat ja alueet järjestivät 7 hevoskerhon ohjaajan peruskurssia. Koulutuksia järjestävät seurat ja alueet 
saavat koulutusmateriaalin edulliseen pakettihintaan. 
 
5.2. Ratsastuksen hyvinvointipalvelut
Ratsastuksen harrastajia kannustetaan monipuoliseen liikkumiseen. Ratsastajainliiton valtakunnallinen 
hyvinvointityöryhmä vastaa eri ikäryhmille suunnattujen kunto- ja hyvinvointipalveluiden kehittämisestä 
ja ideoinnista. Ryhmän pääpainopisteenä on liikunnan edistäminen ja hyvinvoinnin lisääminen elämän 
eri alueilla. Hyvinvointityöryhmässä olivat mukana vuonna 2018 Kirsi Piispanen, Lotta Hällström, Hannele 
Helander, Teresa Tuominen, Sari Pakula ja Nuoret Päättäjät -ryhmästä Lilli Merinen. Hyvinvointityöryhmä 
lakkautettiin vuonna 2018. 

5.3. Tallitoiminta
Jäsentallit ovat merkittävässä roolissa Ratsastajainliiton toiminnassa. Huomattava osa ratsastajista aloittaa
harrastuksen ja jatkaa sitä liiton jäsentalleissa. Jäsentallien toiminta pohjautuu vahvaan ammatilliseen osaa-
miseen, hevosten hyvinvointiin, turvalliseen toimintaan sekä laadukkaaseen asiakaspalveluun.

Uusi tallijärjestelmä astui voimaan vuoden 2018 alusta. Kaikkien jäsentallien on täytettävät tietyt perus-
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kriteerit, jotka on järjestelmän uudistamisen yhteydessä päivitetty vastaamaan nykyaikaista tallitoimintaa. 
Uudessa järjestelmässä kaikki tallit ovat mukana nimikkeellä jäsentalli, mikä tuo mukanaan joustoa, kette-
ryyttä ja monimuotoisuutta. Jäsentallit voivat erikoistua ratsastuskouluiksi, kuten ennenkin, mutta uudistuk-
sen ansiosta tallijärjestelmä avautuu nyt myös uudenlaisille toiminnanmuodoille ja ratsastuksen eri lajien 
tarpeisiin. 

Ratsastajainliitto tukee ja ohjeistaa jäsentallien toimintaa koulutusten, edunvalvonnan ja tallineuvojien 
asiantuntijapalveluiden kautta. Tallineuvojat suorittavat 1–2 vuoden välein käynnin jokaiseen liiton jäsental-
liin. 

Tallikäynneillä jalkautettiin uusi tallijärjestelmä ja käynnit hoidettiin vuonna 2018 koko maassa tallitoimin-
nan kehittäjän ja neljän tallineuvojan voimin. Tallikäynneillä tavoitettiin 99% SRL:n jäsentalleista ja jäsen-
talleihin pidettiin lisäksi yhteyttä tallitiedotteen avulla. Tallikohtaamisia järjestettiin kaksi kappaletta, yksi 
keväällä ja toinen syksyllä Urheilufoorumin yhteydessä. Tallikohtaamiset ovat jäsentalleille maksuttomia. 
Vuoden 2018 tallikohtaamisissa järjestettiin asiakaspalvelukoulutusta, käsiteltiin Reilua Peliä ja liiketoimin-
nan kehittämistä. Kevään tallikohtaaminen järjestettiin yhteistyössä Folkhälsanin kanssa. 

SRL:n jäsentalleilla oli mahdollisuus markkinoida palvelujaan erilaisissa tapahtumissa yhdessä SRL:n kans-
sa. Talleja oli mukana Ratsastajainliiton messuosastoilla maaliskuussa Helsinki Horse Fairissa ja lokakuussa 
Helsinki International Horse Showssa.

Ratsastuskouluoppilaiden valtakunnalliset mestaruuskilpailut järjestettiin heinä–elokuun vaihteessa 
Ala-Härmässä. Mukana oli yli 20 ratsastuskoulua ja -tallia. Viikonlopun aikana ratsastettiin yli 400 lähtöä. 
Ratsastajainliitto osallistui järjestelyihin lahjoittamalla palkintoja ja osallistumalla järjestelyihin. Lisäksi 
tallitoiminnan kehittäjä oli paikalla kilpailujen ajan. Ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailut tunnetaan 
hyvästä ilmapiiristä ja kannustavasta, yhteisöllisestä tunnelmasta. 

5.4. Vammaisratsastus ja erityisryhmien ratsastus

Kilpailu-, valmennus- ja leiritoiminta
Vuoden aikana järjestettiin ennätysmäärä kilpailuja: Yhteensä kaksitoista 2-3-tason kilpailua sekä kaksitoista 
1-tason vammaisratsastuskilpailua. Special Olympics -mestaruuksista kilpailtiin Unified-joukkueina 4.11. 
Huittisissa ja henkilökohtaisesti 6.-7.10. Virolahdella, jossa lajeina olivat kouluratsastus ja working trail -teh-
tävärataluokat. Ypäjällä järjestettiin vammaisratsastuksen SM-kilpailut 16.-17.6. Ratsastuskouluoppilaiden 
valtakunnallisissa mestaruuskilpailuissa Härmässä 27.-29.7. oli ensimmäistä kertaa mukana vammaisratsas-
tusluokka. Myös Suomenratsujen kuninkaallisissa 6.-9.9. Ypäjällä toteutui ensimmäistä kertaa vammaisrat-
sastusluokka. Vammaisratsastuskomitea tuki kilpailujärjestäjiä tuomareiden kulujen kattamisessa. Tryonissa 
USA:ssa järjestettyihin MM-kilpailuihin osallistui joukkue: Katja Karjalainen – Dr Doolittle, Jaana Kivimäki – 
Legolass ja Pia-Pauliina Reitti – Supremo.

Vuoden aikana järjestettiin kolme luokittelutilaisuutta Oulussa, Tampereella ja Ypäjällä. Vammaisratsastuk-
sen kotimaan kilpailukortti toimitettiin vuoden aikana 24 ratsastajalle.

Maajoukkueella oli vuoden aikana neljä valmennusleiriä, joiden lisäksi pidettiin yksi MM suunnittelu- ja 
infotilaisuus nimetyille MM-ratsastajille.  

Komitea järjesti vuonna 2018 kolme leiriä. Kaksi minileiriä oli Ypäjällä ohjaajakoulutuksien yhteydessä. 
Toinen leireistä oli avoin Special Olympics -ratsastajille ja toinen kaikille vammaisratsastajille. Lisäksi Harjun 
Oppimiskeskuksessa järjestettiin ensimmäinen vammaisratsastajille suunnattu estesimulaattorileiri. Lisäksi 
ratsastus mukana Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Special Olympics -monilajileirillä. 
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Tapahtumat ja koulutus
Tampereen Hevoset-messujen yhteydessä järjestettiin vammaisratsastuksen toimijoiden tapaaminen, jossa 
esittelyssä oli vertaistukitoiminta, Hämeen aluetoiminta sekä SRL:n apuvälinehankinnat. Vammaisratsastuk-
sen aluetoimijat tapasivat lisäksi Lahdessa 26.-28.1.

Yhteistyötä Lionsien Vermo -toimikunnan kanssa jatkettiin. Liiton lajikoordinaattori osallistui toimikunnan 
kokouksiin, joissa suunniteltiin 7.4. järjestetty perhetapahtuma Vermon raviradalle sekä päätettiin avus-
tuksista. Tapahtuman tuotto ohjattiin vammaisratsastukselle. Toimintakauden aikana avustuksia maksettiin 
4.310 euroa 15 lapselle tai nuorelle. Lisäksi toimikunta myönsi 1000 euron avustuksen neljälle kehitysvam-
maiselle ratsastajalle, jotka lähtevät Special Olympics -maailmankilpailuihin Abu Dhabiin vuonna 2019. 
Lisäksi toimikunta sai vuonna 2017 Raviliigan Vermon joukkueelta 4.500 euron lahjoituksen, jolla hankittiin 
vuoden 2018 aikana Ratsastajainliitolle koulutus-, tapahtuma- ja leirikäyttöön ratsastuksen apuvälineitä 
noin 1000 eurolla sekä järjestettiin vuonna 2018 vammaisratsastuksen tutustumiskursseja, -tapahtumia ja 
-kerhoja neljällä SRL:n jäsentallilla. 

Vammaisratsastuksen peruskurssi järjestettiin syksyllä Ypäjällä. Vuonna 2017 startannut vammaisratsastus-
ohjaajakoulutus jatkui vuonna 2018 kolmella koulutusviikonlopulla. Koulutuksesta valmistui 10 uutta vam-
maisratsastusohjaajaa.  

Kouluratsastustuomareiden täydennyskoulutus pararatsastustuomareiksi järjestettiin kesällä 2018. Kurssin 
kautta saatiin viisi uutta pararatsastustuomaria. 

Ratsastajainliitto sai Ahos-apurahaa kahden uuden luokittelijan kouluttamiseen. Koulutus järjestyi helmi-
kuussa 2019 Iso-Britanniassa. 

Tiedotus  

Keväällä toteutettiin nimikekysely, jonka tulosten perusteella komitea ehdotti SRL:n hallitukselle, että laji-
nimi vaihdetaan vammaisratsastuksesta pararatsastukseksi. Uusi kattonimike otettiin virallisesti käyttöön 
1.1.2019.

Ratsastajainliiton nettisivuille on koottu kattava paketti tietoa vammaisratsastuksesta. Sivuilla on myös 
toiminta- ja tapahtumakalenteri sekä tiedotteita ajankohtaisista asioista. Facebook -ryhmään SRL Vammais-
ratsastus liittyi vuoden 2017 aikana lähes sata uutta jäsentä. Ryhmässä on vajaat 500 jäsentä, ja se toimii 
aktiivisena yhteydenpitokanavana.

Henkilöjäsenten etuuksiin kuuluva Hippos-lehti toteutettiin myös näkövammaisille tarkoitetussa elektroni-
sessa muodossa. Numerot ovat luettavissa Näkövammaisten keskusliiton tiedonhallintapalveluista saataval-
la ilmaisella ”Windows luetus” -ohjelmalla.

5.5. Aluetoiminta
Ratsastajainliiton toiminta on jakautunut maantieteellisesti kahdeksalle alueelle. Alueilla on omat jaoston-
sa, joiden tehtävänä on edustaa liittoa paikallistasolla ja hoitaa alueille nimettyjä tehtäviä. Aluejaostot ovat 
tili- ja raportointivelvollisia hallitukselle. 

Aluejaostojen lisäksi jäsenistöä palvelivat aluekoordinaattorit. Alueiden puheenjohtajisto (APU) kokoontuu 
4–6 kertaa vuodessa.

Joka vuoden alussa järjestetään alueiden yhteinen viikonloppu, johon osallistuu aluejaostojen lisäksi liiton 
toimihenkilöitä ja hallituksen jäseniä. Yhteistapaaminen järjestettiin tammikuun viimeisenä viikonloppuna 
Hämeen johdolla Messilässä.

Alueiden toimintakertomukset löytyvät tilastoliitteestä.
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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 hyvin-
vointia.

Mahdollisuuksien hevonen
Hevosalan toimijat ovat muodostaneet Mahdollisuuksien hevonen -yhteistyöverkoston. Se kokoontuu sään-
nöllisesti ja ottaa kantaa ajankohtaisiin alan kysymyksiin, laatii koko hevosalalle suuntaviivat sekä päättää 
yhteisistä kehittämiskohteista. Tarkoituksena on myös tuoda hevosalan yhteiskunnallinen merkitys valtioval-
lan ja suuren yleisön tietoon. 

Pääasiallinen vetovastuu on ollut Ratsastajainliitolla ja Suomen Hippoksella. Käytännön työtä hoitaa Hip-
polis ry, jossa Ratsastajainliitto on perustajajäsenenä. Yhteistyöverkostossa ovat mukana myös MTK, Luon-
nonvarakeskus (Luke), Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto, Suomen Eläinsuojeluyhdistys, ProAgria, 
Hevostietokeskus, Ypäjän Hevosopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Suomen Ravivalmentajat ry ja maa- ja 
metsätalousministeriö.

Mahdollisuuksien hevonen -verkoston painopisteet
• EU- ja kansalliseen lainsäädäntöön vaikuttaminen
• Hevoskasvatus ja jalostustoiminta
• Hevosten hyvinvointi
• Hevosalaa koskeva tukipolitiikka
• Hevosalan rahoitusmahdollisuudet
• Verotus

Supremo, Pia Reitti, Katja Karjalainen ja Dr Doolittle, SM 2018, kuva SRL Hanna Heinonen.

6. Edunvalvonta, yhteiskunta ja olosuhteet
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• Ympäristökysymykset ja maankäyttöpolitiikka
• Hevosyrittäjien hyvinvointi
• Hevosalan tutkimus, koulutus ja neuvonta
• Hevonen ihmisen hyvinvoinnin edistäjänä
• Hevosalan nuorisotyö

Uudistuva hevostalous
Hevosala muuttuu ja uudistuu. Monet yhteiskunnan trendit, kuten hyvinvoinnin ja luontokokemusten 
arvostus, ovat suosiollisia hevosalalle. Valtakunnallisessa Uudistuva hevostalous -tiedonvälitys ja yhteistyö-
hankkeessa (2016–18) nostetaan esille tulevaisuuskeskusteluja ja suomalaista hevosyrittäjyyttä. Ratsasta-
jainliitto on aktiivisesti mukana hankkeessa niin ohjausryhmässä kuin käytännön toteutuksessakin.

Uudet hevoskasvattajat – kotimaisen hevoskasvatuksen koulutushanke (2016–18)   
Hankkeen tavoitteena on lisätä hevoskasvatuksen vetovoimaa. Koulutuskokonaisuus sisältää koulutuspäiviä, 
mentorointia ja avoimia seminaareja. Kaikille avoimeen toimintaan tavoitellaan mukaan erityisesti nuoria 
hevoskasvatuksesta kiinnostuneita.  

HELMET – Hevosenlanta menestystarinoiksi  
HELMET oli hallituksen valtakunnallinen kärkihanke hevosenlannan hyötykäytön edistämiseksi. Hanke 
päättyi vuoden 2018 lopussa. Hankkeessa etsittiin hyväksi havaittuja ratkaisuja ja toimintamalleja hevosen-
lannan hyödyntämiseksi ja tallien lantahuollon helpottamiseksi yhdessä tallien, hevosalan yrittäjien ja koko 
lannan käsittelyketjun kanssa. Hankkeen ohjausryhmässä oli mukana Ratsastajainliiton edustaja. 

Hevosenlannan poltto ja hyödyntäminen
Hevosala on pitkään ajanut lannanpolton hyväksymistä Ruotsin ja Saksan sekä usean muun maan mallin 
mukaisesti. Asiasta neuvoteltiin Ympäristöministeriön kanssa usean vuoden ajan.  Eduskunta hyväksyi laki-
muutoksen 2018 ja hevosenlannan ja muiden tuotantoeläinten lannan käyttö energiantuotannossa helpot-
tui 15. marraskuuta. 

Yksityistielaki ja tieliikennelaki
Kaksi ratsastuksen kannalta keskeistä teitä ja teillä liikkumista koskevaa lakia, yksityistielaki ja tieliikennelaki 
ovat tulleet voimaan vuonna 2018. Ratsastajainliitto on vaikuttanut molempien lakien uudistustyöhön ja ot-
tanut niihin kantaa yhdessä Ulkoilufoorumin ja Mahdollisuuksien hevonen verkoston kanssa. Yksityistielain 
uudistuksessa huomioidaan ratsastuksen kannalta jokamiehenoikeudet.

Ulkoilufoorumi
Ulkoilufoorumi on luonnonsuojelujärjestöjen ja muiden luontoa käyttävien liittojen kanssa yhdessä perus-
tama eturyhmä. Ulkoilun edistämisen yhteistyöverkostoon kuuluu 18 kansalaisjärjestöä, joiden toiminnassa 
ulkoilulla on keskeinen merkitys. Ulkoilufoorumin päämääränä on ylläpitää ja kehittää ulkoilun edellytyksiä, 
turvata jokamiehenoikeuksien säilyminen vähintään nykyisessä laajuudessaan, edustaa ulkoilun eri intressi-
tahoja yhteisesti valtioneuvoston, viranomaisten ja muiden järjestöjen suuntaan, vahvistaa ulkoilun asemaa 
yhteiskunnan eri toiminta-alueilla sekä edistää kestävän kehityksen mukaista ulkoilun harrastusta.

Maankäyttö ja jokamiehenoikeus
Hevosala puolustaa voimakkaasti ratsastuksen kuulumista jokamiehenoikeuksiin ja vastustaa näiden oikeuk-
sien rajoittamista. Toiminnassa hyödynnetään ympäristöministeriön julkaisemaa kirjaa jokamiehenoikeuk-
sista. Ratsastajainliitto on antanut useita lausuntoja maankäyttöön liittyvissä asioissa. Niissä on korostettu 
ratsastuksen merkitystä naisvaltaisena harrastuksena ja kuntien velvollisuutta huolehtia siitä, että ratsastus-
ta voi harrastaa tasa-arvoisesti kunnan alueella. 
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Hevosreitit
Ratsastajainliitto on mukana kehittämässä reittiverkostoa Suomessa. Tarkoitus on varmistaa, että hevosilla 
voidaan liikkua luonnossa paikallisesti sekä yhdistää ratsastusreittejä kunnissa ja kuntien rajalla niin, että 
reiteistä muodostuu jatkossa pitkä, toimiva verkosto. Tärkeäksi koetaan, että kaavoituksessa varataan riittä-
västi alueita hevostoimintaa varten etenkin lähelle taajamia. 

Eläinsuojelulaki ja muut säädökset
Ratsastajainliitto on toimittanut jäsentalleilleen MMM:n ja Eviran julkaiseman oppaan Hevonen – eläin-
suojelulainsäädäntöä koottuna. Talleille on annettu neuvontaa eläinsuojelusäädösten sisällössä mm. kar-
sinoiden minimikokoon, nitraattidirektiiviin ja harmaita vesiä koskevaan lainsäädäntöön liittyen. Uutta 
eläinsuojelulakia valmisteltiin ja se tuli lausunnolle vuoden 2018 alussa. Ratsastajainliitto on ollut mukana 
vaikuttamassa lain valmisteluun ja antanut asiaan lausuntonsa. 

Eläinlääkintä, kasvatus ja hevosen hyvinvointi 
Suomen Ratsastajainliitto, Suomen Hippos, Hippolis, Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ja Suomen He-
vosenomistajien Keskusliitto on tuottanut yhteisen Hevoseni.fi-sivuston, jolla tarjotaan tietoa hevosen- ja 
tallinpitoon liittyen. Sieltä on ladattavissa myös Hevosenomistajan opas. Kohderyhmänä ovat hevosenomis-
tajat sekä tallinpitäjät, erityisesti uudet hevosen hankkijat. Hippolis vastaa sivujen sisällöstä ja käytännön 
päivittämisestä. 

Seura- ja harraste-eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta
Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta toimii maa- ja metsätalousministeriön apuna 
eläinten hyvinvoinnin pitkäjänteisessä kehittämisessä ja toimijoiden yhteistyön edistämisessä. Neuvotte-
lukunta voi myös tehdä ehdotuksia seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin kehittämiseksi ja antaa lau-
suntoja merkittävistä hankkeista ja esityksistä. Neuvottelukunnan puitteissa eläinten hyvinvointiin liittyviä 
ajankohtaisia ja yhteiskunnallisesti merkittäviä teemoja voidaan käsitellä laajapohjaisessa keskustelu- ja 
yhteistyöfoorumissa. Hevosalaa neuvottelukunnassa edustaa Suomen Hippoksen eläinlääkäri.

Verotus
Järjestöt ajavat hevosalan mutkikkaan verokäytännön yksinkertaistamista ja harmonisoimista. Tässä työs-
sä liittoa edustaa Ossi Sopen-Luoma. Ratsastajainliitto on rahoittanut seurojen ja tallien valitusprosesseja 
verottajaa vastaan. 

Rahapelitoiminta
Hevospelikertymästä saadaan ratsastusurheilulle ja hevoskasvatukselle merkittävää tukea. Pelituoton 
kertymästä MMM:n Ratsastajainliitolle myöntämä avustus on 170.000 euroa. Pelitoiminta ja sen organisoi-
tuminen on ratsastuksen kannalta tärkeä kysymys ja liitto on antanut kantansa lakiesityksiin ja eduskunnan 
valiokunnille. Ratsastus oli Veikkauksen kohteena Helsinki International Horse Show’ssa vuonna 2018.

Hevosalan ammattitutkinnot ja koulutus
Ratsastajainliitto on ollut mukana työryhmissä, jotka ovat suunnitelleet hevosalaan liittyvän koulutuksen 
opetusohjelmia ja ammattitutkintoja. Liitto on antanut lausuntoja hevosalan ammattitutkintojen sisältöihin 
ja nimennyt edustajan näyttökokeiden arviointiryhmään. 
Hevosalan oppilaitosten kanssa tehdään yhteistyötä harrasteohjaaja-nimikkeen käytössä. Hevosharraste-
ohjaaja-nimikkeen myöntää Ratsastajainliitto yhdessä hevostalouden tutkintotoimikunnan kanssa. Lisäksi 
Suomen Islanninhevosyhdistyksen kanssa tehdään yhteistyötä islanninhevosharrasteohjaaja -nimikkeen 
kanssa. Oppilaitosyhteistyötä toteutetaan myös tarjoamalla koulutusmateriaalia, pitämällä asiantuntijaluen-
toja sekä osallistumalla jatko- ja täydennyskoulutusten suunnitteluun.  

 I- ja II-tason valmentajakoulutukset on siirretty kokonaan Ypäjän Hevosopiston Valmennuskeskuksen toteu-
tettaviksi sen saatua virallisen valmennuskeskuksen statuksen. Myös ammattivalmentajatutkinnon koulu-
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tusoikeus saatiin Ypäjän valmennuskeskukselle, koulutus käynnistyi vuoden 2018 aikana. Ratsastajainliitto 
tekee yhteistyötä myös muiden hevosalan oppilaitosten kanssa valmentajakoulutuksen osalta.

Huippu-urheilun muutostyöryhmän suunnitelmien mukaan Urheiluakatemioiden merkitys kasvaa tulevai-
suudessa. Ratsastuksen saamista mukaan urheiluakatemioiden ohjelmiin on pidetty ensiarvoisen tärkeänä. 
Ratsastuksen urheiluakatemiatoimintaa jatkettiin Ypäjän Hevosopiston ja Turun Urheiluakatemian kanssa. 
Uusi yhteistyö käynnistettiin Tampereen Urheiluakatemian ja Urhean kanssa. Tarkoitukseen on räätälöity 
kokonaisuus, joka palvelee opiskelevaa ratsastuksen kilparatsastajaa kokonaisvaltaisesti. 

Urheiluakatemiatoiminnan tavoitteena on edistää lajissaan huipulle pyrkivien ja jo huipun saavuttaneiden 
urheilijoiden opiskelua ja ammattiin valmistumista, päivittäisvalmentautumista ja urheilun asiantuntijoiden 
saatavuutta. 

Etelä-Suomen hevosalan toimijat
Hevosalan järjestöistä sekä alueen ELY-keskuksesta ja ProAgriasta koostuva ryhmä tapaa kaksi kertaa vuo-
dessa. Liiton edustajat osallistuvat kokouksiin, joissa tutustutaan myös käytännön toimijoihin sekä tapahtu-
miin. Hämeessä toimii samankaltainen yhteistyöverkosto.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta 
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on ensisijaisesti lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa hevosen 
kanssa. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan päämääränä on auttaa sellaisia henkilöitä, jotka ovat vaarassa 
syrjäytyä tai jo syrjäytyneet normaalielämästä. 

Hevosopisto Ypäjällä sekä Ylä-Savon ammattiopisto tarjoavat koulutusta sosiaalipedagogisessa hevostoimin-
nassa. Koulutuskokonaisuudet ovat 20–25 opintopisteen suuruisia, ja ne on suunnattu sosiaali-, terveys- ja 
opetusalan ammattilaisille. Ratsastajainliitto on mukana koulutuksessa luennoimassa mm. turvallisuus-
asioista. 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. Liitol-
la on kaksi edustajaa Hevosopiston hallituksessa sekä yksi edustaja Ulkoilufoorumin valmistelutoimikunnas-
sa.

Ratsastuskenttien kunnostus
Ratsastuskenttien kunnostusprojekteja tuetaan. Liitto antaa kilpailukaudella kunnostus- ja konsultointiapua 
kilpailujen järjestäjille keskeisten kilpailukenttien saattamiseksi sellaiseen kuntoon, että ne vastaavat ratsas-
tajien ja hevosten vaatimuksia. Apu on järjestäjille ilmainen.

Turvallisuuden edistäminen
Ratsastajainliitto työskentelee yhteistyössä Tukesin kanssa ratsastuspalvelujen turvallisuuden edistämiseksi. 
Liitto kouluttaa tallineuvojia turvallisuuskysymyksissä vuosittain. Koulutukseen sisältyy pelastus- ja palotur-
vallisuuden lisäksi vakuutustietoutta sekä työssä jaksamiseen liittyviä kysymyksiä. 

Liitto tekee yhteistyötä tapaturmavakuuttajansa LähiTapiola-ryhmän kanssa turvallisuuden edistämiseksi 
ratsastusurheilussa. 

Lausuntoja hevosalaan liittyvissä asioissa 
Ratsastajainliitto on antanut asiantuntijan ominaisuudessa lausuntoja useissa hevosalaan liittyvissä kysy-
myksissä koskien mm. kaavoitusasioita, rakentamista, maankäyttöä, alan koulutusta, liikenneongelmia, 
ympäristöasioita, eläinlääkintää, vastuukysymyksiä, hevosten hyvinvointia, tasa-arvonäkökulmaa ja rii-
ta-asioita. Liitto on myös reagoinut vastineilla hevosalan asioihin ja ongelmatapauksiin, esimerkiksi kuntien 
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kaavoitussuunnitelmiin, kun ne ovat ratsastuksen näkökulmasta epäsuotuisia. 

Juridinen neuvonta
Hevosalaa tuntevat asianajajat ovat antaneet liiton jäsenille puhelinneuvontaa hevosalaan ja yhdistystoi-
mintaan liittyvissä juridisissa kysymyksissä. 

Teosto ja Gramex
Liitto on mukana Olympiakomitea ry:n solmimassa, kaikkia lajiliittoja koskevissa Gramex- ja Teosto-sopi-
muksissa. Sopimukset kattavat keskitetysti kilpailujärjestäjien, jäsenseurojen ja -tallien järjestämät kilpai-
lut ja tapahtumat kulloinkin voimassa olevien sopimusehtojen mukaisesti. 

Hippolis ry:n toiminta
Hippoliksen tarkoituksena on hevosalan ja -harrastuksen toimintaedellytysten kehittäminen ja edistämi-
nen Suomessa sekä alan perinteiden vaaliminen. Yhdistys kokosi ja tuotti tietoa hevosalasta taustaorgani-
saatioiden 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 mää-
rälliseen kasvuun. Liitto käy jatkuvaa keskustelua LähiTapiola-ryhmän kanssa vahinkojen määristä, luon-
teesta ja syistä. Analysoinnin tavoitteena on ennaltaehkäistä vahinkoihin johtavien tilanteiden syntymistä 
neuvonnan ja valistuksen 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 -oh-
jelma antaa vakuutusturvan liiton jäsentalleilla niille säännöllisesti ratsastaville henkilöille, jotka eivät 
ole ratsastusseurojen jäseniä. Green Card Plus -vakuutuskortti on vaihtoehto esimerkiksi hevosmatkailua 
harrastaville. Ratsastajainliitto on vakuuttanut kaikki liiton toiminnassa mukana olevat harrastajat ja toi-
mihenkilöt sekä tapahtumissa toimivat talkoohenkilöt ryhmävakuutuksin.

Jäsentallien ja -seurojen toiminnan vastuu on katettu vastuuvakuutuksella. Vastuuvakuutus kuului etuna 
ratsastusseuroille ja jäsentallien jäsenmaksuun. Seurojen ja jäsentallien vapaaehtoistyöntekijät vakuutet-
tiin tapaturmien varalta. Tapaturmavakuutuksissa ei ole omavastuuosuutta.

Ratsastajainliiton jäsentalleilla satunnaisesti ratsastavat, kuten leiriläiset, kokeilijat, alkeiskurssilaiset, on 
vakuutettu ryhmävakuutuksin. Liiton valmentajia ja toimihenkilöitä varten on otettu vastuuvakuutus. 
Liitolla on myös oikeusturvavakuutus ja liiton hallituksella sekä johdolla vastuuvakuutus. 

Ratsastajainliiton vuokrattavassa kilpailukalustossa käytetään FEI:n hyväksymiä turvakannattimia. 

Merkittävät olosuhdehankkeet
Ratsastajainliitto osallistui useisiin ratsastukseen liittyviin olosuhteiden kehittämisprojekteihin.
Ratsastajainliitto on tukenut Tuomarinkylän Ratsastuskeskuksen uudistamishanketta sekä ollut vahvasti 
vaikuttamassa Helsingin kaupungin suunnitelmiin asemakaavaa koskien. 
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7.1. Varainhankinta, markkinointi ja suhdetoiminta

Ratsastajainliitto toimii aktiivisesti sekä kansainvälisissä että kotimaisissa yhteisöissä suomalaisen ratsas-
tuksen edistämiseksi kilpaurheilu- ja harrastemuotona. Liitto on Kansainvälisen Ratsastajainliiton, FEIn, ja 
Euroopan liiton, EEF:n, jäsen. Pohjoismaiden ja Baltian maiden ratsastajainliittojen kanssa tehdään tiivistä 
yhteistyötä. 

Antti Linna toimi liiton edustajana Olympiayhdistyksessä ja Suomen Olympiakomitean valtuuskunnassa.

Markkinointia käytettiin pääasiallisesti varainhankinnan tukena ja uusia yhteistyökumppaneita haettiin suo-
rilla kontakteilla. Yhteistyökumppanien kanssa käytiin vuoropuhelua ja heidän edustajiaan kutsuttiin ratsas-
tuksen tähtitapahtumiin ja kansainvälisiin kilpailuihin.

Ratsastajainliitto oli näkyvästi esillä seuraavissa tapahtumissa: Apassionata (Helsinki), Helsinki Horse Fair 
-messut, Lumiravit (Lempäälä), Hevoset 2018 -messut (Tampere), valtakunnallinen ratsastuskouluoppilai-
den mestaruuskilpailu ja Helsinki International Horse Show.

7.2. Yhteistyösopimukset

Liitolla oli erilaisia yhteistyösopimuksia 301 000 euron arvosta, jotka koostuvat rahallisesta tuesta sekä pal-
veluvastineista (barter).   

Sarjakilpailujen yhteistyösopimuksia solmittiin ja jatkettiin seuraavasti:
• Esteratsastuksen Grand Prix -sarjat: LähiTapiola oli GP-sarjojen pääyhteistyökumppanina. 
• Volkswagen Leading Rider -kilpailu toteutettiin LähiTapiola Grand Prix -kilpailuihin osallistuneille   
 ratsukoille. Voittaja sai Volkswagen Amarok auton, neljä seuraavaksi sijoittunutta yhteensä 8.000  
 euron rahapalkinnot. 

Vihdin Ratsutalli Oy. Kuva: Laura Laakso. 

7. Markkinointi ja viestintä
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• LähiTapiolan kanssa jatkettiin sopimusta kouluratsastuksen pikkukierroksesta, jonka finaali ratsas- 
 tettiin Helsinki International Horse Show’n yhteydessä.
• Hankkijan kanssa jatkettiin Racing Trophy -sarjaa 5- ja 6-vuotialle estehevosille, Racing noviisisarjaa  
 4- ja 5-vuotiaille estehevosille, Racing Masters -kilpailua 7-vuotiaille estehevosille sekä kouluratsas- 
 tuksen 5-v, 6-v ja 7-v Supreme Horse Care -sarjoja. Hankkija on mukana SM-kilpailuissa ja 
 GP-sarjassa. 
• Vapo Oy oli kumppanina mukana Tähtikilpailuissa. Vapo antoi turvekuiviketta alennuksella tähtikil- 
 pailujärjestäjien käyttöön. 
• Oy Finn-Tack Ab ja Horze Oy toimittivat liitolle maajoukkuevaatteet ja olivat myös mukana
  GP-sarjassa. 
• Apassionata-tapahtuman kanssa jatkettiin markkinointiyhteistyötä.
• Hartwall Oy tuki liiton GP-sarjaa ja Novelle-tuotteet nostettiin esille liiton hyvinvointi- ja kilpailuta- 
 pahtumissa. 
• Unikulman kanssa jatkettiin yhteistyötä paremman nukkumisen edistämiseksi. Unikulma oli mukana  
 liiton hyvinvointiin liittyvissä kampanjoissa. Yli viiden tuhannen euron arvoinen Unikulma-sänky
             jaettiin palkintona kouluratsastuksen Future Cup -finaalissa. 
• Avant Techno tuki nuorten hevosten kenttäratsastuksen sarjaa. Avant on aiemmin tukenut liittoa  
 kilpailujen järjestämiseen tarvittavan kaluston osalta.
• Asianajotoimisto Fennolaw Oy:n kanssa jatkettiin yhteistyötä. Fennolaw-este oli käytössä mm.   
 GP-sarjassa.
• Xerox Oy oli mukana Tähtikilpailujen yhteistyökumppanina. Liitto saa tarvittaessa kopiokoneita 
             käyttöönsä eri kilpailuihin ja kopiokonepaperia liiton toimistolle.
• Suomessa järjestettävien kansainvälisten kilpailujen järjestäjien kanssa (Helsinki International Horse  
 Show) toimittiin vuonna 2017 solmitun sopimuksen pohjalta. 
• Haven Yhtymän kanssa tuotettiin livelähetykset koulu-, kenttä- ja pararatsastuksen SM-kilpailuista  
 sekä esteratsastuksen GP-sarjan osakilpailuista ja finaalista. 
• Esteratsastuksen GP-finaalien tukijoina olivat pääkumppaneiden lisäksi Suomen Maksuturva Oy,   
 Card Plus ja Midpointed.

Fere Oy toimitti liitolle ja maajoukkueratsastajille edustusasut. Oy Finn-Tack Ltd (Horze) toimitti liitolle maa-
joukkuevaatteet.

7.3. Viestintä

Järjestön sisäinen tiedotus
Tiedotus jäsenistölle, jäsenseuroille ja -talleille, jaostoille, alueille, kansallisen tason toimihenkilöille sekä 
urheilijoille toteutettiin sähköpostitse, jäsen-, seura- ja kilpailutiedotteiden, Hippos-lehden, nettisivujen 
sekä Facebookin, Instagramin ja Twitterin kautta. 
 
Liiton nettisivut uudistettiin kesällä 2018 ja sosiaalisen median kanavat kasvattivat edelleen suosiotaan. 
Nuorten Päättäjien ryhmä oli toiminnassa aktiivisesti mukana. 

Ulkoinen tiedotus
Viestinnällä on tuotu esiin ratsastusta urheilu- ja kilpalajina sekä kansallisesti merkittävänä liikuntamuotona 
ja harrastuksena. Tavoitteena on ollut myös vaikuttaminen päättäjiin lajin yhteiskunnallisen aseman kohot-
tamiseksi. Viestintä tukee myös markkinointia taloudellisen ja muun tuen hankinnassa lajille sekä kampan-
joiden toteutuksessa.

Uutistiedotteita julkaistiin kaikista merkittävistä kansainvälisistä urheilutuloksista sekä kotimaassa järjeste-
tyistä Tähtikilpailuista, joihin lukeutuvat senioreiden SM-kilpailut, esteratsastuksen GP-sarja sekä nimetyt 

Vihdin Ratsutalli Oy. Kuva: Laura Laakso. 
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kansainväliset kilpailut. Kansainvälisessä kilpailu-uutisoinnissa pääpaino oli kauden EM- ja MM-kilpailuissa, 
joita käytiin kaikkiaan yhdeksässä lajissa.

Tiedotusvälineille lähetettiin viikoittain Ratsastuksessa tapahtuu -tiedote, jossa kerrotaan ajankohtaisista 
kotimaisista kilpailuista, suomalaisista kansainvälisissä kilpailuissa, hevosalan tapahtumista ja televisio-oh-
jelmista. Sama tiedote julkaistiin muokattuna liiton nettisivuilla.  

Hevosten hyvinvoinnin edistämiseksi ylläpidetään alan yhteistä sivustoa hevoseni.fi, joka tarjoaa kattavasti 
tietoa tallinpitäjille ja hevosenomistajille. Projektia koordinoi Hippolis ja siinä ovat mukana Ratsastajain-
liiton ohella Suomen Hippos, Suomen Hevosenomistajien keskusliitto ja Suomen Eläinsuojeluyhdistysten 
liitto.  Hevosenomistajan opas on saatavana sekä sähköisesti että painettuna. 

Hippos-lehti 
Ratsastajainliiton virallinen jäsen- ja tiedotuslehti Hippos ilmestyi seitsemän kertaa, vuosikerta oli 71:s. Rat-
sastajainliitto julkaisi lehden, ja sen kustansi RideMedia Oy. Päätoimittajana toimi Jutta Koivula. 

Ratsastusseurojen täysjäsenet saivat Hippoksen jäsenmaksuun sisältyvänä jäsenetuna. Jäsenkortit postitet-
tiin lehden numero 2 mukana. 

Hippoksen keskipainos oli noin 39.000 kappaletta (40.500). Hippos on Suomen Aikakauslehtien liiton jäsen. 
                                                                                                                 

8. Talous

Tilikauden tulos ja liiton taloudellinen asema 31.12.2018 esitellään tilinpäätöksessä, joka sisältää tuloslas-
kelman, 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 -3.328.587,91 eur (edell.vuonna -3.525.545,37 eur). Ratsastajainliiton 
perustoiminta rahoitettiin varainhankinnan tuotoilla 2.527.689,80 eur ( edell.vuonna 2.653.685,61 eur ) ja 
yleisavustuksilla 855.980,86 eur. (edell.vuonna 920.227,17 eur. Tilikauden ylijäämä on 54.500,29 eur.
Liiton maksuvalmius on hyvä.

Taloudellinen asema 31.12.2018

Taseen varallisuuden muutokset tilikaudella 
Aineellisten hyödykkeiden lisäys tilikaudella on 20.856,80 euroa. Hankintamenoihin on saatu maa-ja metsä-
talousministeriön avustusta 9.042,00 eur. 

Avustuksen alaisen kaluston menojäännöksestä on tehty 10 % poistot, muusta kalustosta on tehty 25 % 
menojäännöspoisto yhteensä 29.581,91 eur.
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Aineellisten hyödykkeiden menojäännös ilman alueiden kalustoa on tilikauden lopussa 247.474,86 eur. 

Aineettomien oikeuksien lisäys sisältää ohjelmistojen (KIPA ja jäsenrekisteri) ja järjestelmien hankintoja 
147.549,12 euroa. Näihin on saatu maa- ja metsätalousministeriön avustusta 85.328,80 euroa. Aineettomis-
ta oikeuksista on tehty 5 vuoden tasapoistot eli 58.645,88 euroa. Aineettomien oikeuksien arvo kirjanpidon 
mukaan tilikauden lopussa on 140.257,18 euroa. 

Rahoitusomaisuus oli 598.446,56 euroa (2017: 400.093,34). Muihin saamisiin on kirjattu maa- ja metsäta-
lousministeriön avustus (170.000 euroa), josta on päätös, mutta maksatus tapahtuu vasta vuonna 2019. 
Liiton rahoitusasema on siten jonkin verran parantunut viime vuodesta.

Taseen loppusumma on 1.428.551,39 euroa (2017: 1.418.994,47), josta oman pääoman osuus on 
1.097.761,73 euroa (2017: 1.043.261,44) ja vierasta pääomaa on tilikauden lopussa 330.789,66 euroa 
(2017: 375.733,03). 

Hallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien tulostilille.
Valmennus- ja koulutustoimintaan liittyvät palkkiot ovat henkilöstökulujen yhteydessä. Liitto ostaa talous-
palvelut tilitoimisto Rantalainen Oy:ltä.

9. Alueiden toimintakertomukset

Aluejaostojen toimintakertomukset julkaistaan tilastoliitteessä.

Sivuilla 57-67.

10. Suomen Ratsastajainliiton Kannatusyhdistys
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SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY

TILINPÄÄTÖS 2018

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 VERTAILU
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 17-18

TUOTOT
Osanottomaksut 59 266 345 844 346 275 327 670 319 955 296 948 202 400 -94 548
Varainhankinnan tuotot 2 452 613 2 658 916 2 647 293 2 741 166 2 679 452 2 823 171 2 678 219 -144 952
Yleisavustukset yhteensä 741 717 779 300 784 812 807 479 848 968 920 227 855 980 -64 247
Varainhankinnan kulut -129 540 -160 533 -146 682 -135 109 -123 020 -169 486 -150 529 18 957

TUOTOT YHTEENSÄ 3 124 056 3 623 527 3 631 698 3 741 206 3 725 355 3 870 860 3 586 069 -284 791

KULUT
Henkilöstökulut yhteensä -866 926 -861 170 -867 667 -799 408 -815 951 -824 023 -738 675 85 348
Vuokrat -70 825 -93 118 -81 346 -77 525 -75 490 -79 851 -60 469 19 382
Ulkopuoliset palvelut -760 789 -1 109 856 -1 264 901 -1 340 761 -1 322 299 -1 440 573 -1 421 263 19 310
Henkilökunnan matkakulut -63 263 -79 286 -53 739 -67 828 -61 077 -58 361 -67 472 -9 111
Matkakulut urh ja toimih -225 931 -277 116 -359 642 -349 176 -277 207 -345 219 -286 639 58 580
Materiaalikulut yhteensä -104 331 -155 831 -147 590 -139 809 -135 870 -124 284 -108 569 15 715
Urheilija- ja valmentajatuet -108 331 -162 843 -166 207 -117 176 -132 571 -132 018 -163 873 -31 855
Muut henklöstökulut -19 548 -56 862 -22 008 -21 633 -17 842 -20 131 -28 974 -8 843
Muut toimintakulut -213 475 -240 045 -266 079 -302 553 -258 199 -329 431 -324 054 5 377
Keskinäiset avustukset -455 416 -493 718 -466 675 -519 134 -446 375 -376 506 -236 893 139 613

KULUT YHTEENSÄ -2 888 835 -3 529 845 -3 695 854 -3 735 003 -3 542 881 -3 730 397 -3 436 879 293 518

Poistot yhteensä -82 835 -88 632 -92 938 -87 151 -73 499 -92 096 -94 108 -2 012
Sijoitus-ja rahoitustoiminta 9 161 6 821 10 698 5 051 4 769 5 352 -864 -6 216
Alueet yhteensä -10 149 13 828 3 211 22 711 4 610 0
Satunnaiset tuotot ja kulut 222 465 239 257 282 25
YHTEENSÄ 151 620 25 699 -143 185 -52 721 118 593 53 976 54 500 524
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SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY
Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen 

tilinpäätös ajalta 1.1.2018 - 31.12.2018

Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2028 asti
Tilinpäätöksen toteutti: Rantalainen Oy Helsinki / Carmelo Holguín
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SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY
Valimotie 10,  00380 Helsinki
Y-tunnus: 0202272-1

Tasekirja 31.12.2018

Tilikausi 1.1.2018 – 31.12.2018

Sisällysluettelo Sivu

Tuloslaskelma 1
Tase 2-3
Liitetiedot 4-9
Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 10
Tositelajit ja säilyttäminen 10
Tilinpäätöksen allekirjoitus 11
Tilinpäätösmerkintä 11

Tilinpäätöksen on laatinut

Rantalainen Oy Helsinki / Carmelo Holguín
Myyrmäenraitti 2
01600  VANTAA

Tämä tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §) ja 
tilikauden tositeaineisto vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt 
(KPL 2:10.2 §), ellei kirjanpitolain 2 luvun 10 §: n 4 momentin säännöksestä muuta johdu.
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1

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY
Valimotie 10,  00380 Helsinki
Y-tunnus: 0202272-1

TULOSLASKELMA

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot 202 400,30 296 947,55

202 400,30 296 947,55
KULUT
Henkilöstökulut -738 675,26 -824 022,59
Poistot -94 108,55 -92 096,08
Vuokrat -60 468,58 -80 099,13
Muut kulut -2 637 735,82 -2 826 275,12

-3 530 988,21 -3 822 492,92

TUOTTO-/ KULUJÄÄMÄ -3 328 587,91 -3 525 545,37

VARAINHANKINTA
Tuotot 2 678 219,05 2 823 171,60
Kulut -150 529,25 -169 485,99

2 527 689,80 2 653 685,61

TUOTTO-/ KULUJÄÄMÄ -800 898,11 -871 859,76

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot 968,51 5 612,56
Kulut -1 550,97 -3,59

-582,46 5 608,97

OMA TOIM. TUOTTO-/ KULUJÄÄMÄ -801 480,57 -866 250,79

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 0,00 0,00

TUOTTO-/ KULUJÄÄMÄ -801 480,57 -866 250,79

Yleisavustukset 855 980,86 920 227,17
KOKONAISTUOTTO-/
KOKONAISKULUJÄÄMÄ 54 500,29 53 976,38

TILIKAUDEN YLI- TAI ALIJÄÄMÄ 54 500,29 53 976,38

1.1.2017 - 31.12.20171.1.2018 - 31.12.2018
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2

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY
Valimotie 10,  00380 Helsinki
Y-tunnus: 0202272-1

TASE

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat oikeudet 140 257,18 136 682,74

140 257,18 136 682,74
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Koneet ja kalusto 265 117,13 288 765,00

265 117,13 288 765,00
SIJOITUKSET
Osakkeet ja osuudet 5 402,53 5 402,53

VAIHTUVAT VASTAAVAT

VAIHTO-OMAISUUS
Aineet ja tarvikkeet 72 580,84 89 464,87

LYHYTAIKAISET SAAMISET
Myyntisaamiset 113 792,45 118 424,90
Muut saamiset 181 073,59 311 200,89
Siirtosaamiset 51 881,11 68 960,20

346 747,15 498 585,99
RAHOITUSARVOPAPERIT
Rahoitusarvopaperit 141 514,07 142 441,56

141 514,07 142 441,56
RAHAT- JA
PANKKISAAMISET
Rahat 229,90 1 119,00
Rahat ja pankkisaamiset 456 702,59 256 532,78

456 932,49 257 651,78

VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 428 551,39 1 418 994,47

31.12.2018 31.12.2017
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SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY
Valimotie 10,  00380 Helsinki
Y-tunnus: 0202272-1

TASE

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Erityisrahastot 505 498,88 505 498,88
Erityisrahastot alueet 4 095,00 4 095,00

509 593,88 509 593,88

Ed.tilikausien yli- tai alijäämä 533 667,56 479 691,18
533 667,56 479 691,18

Tilikauden yli- tai alijäämä 54 500,29 53 976,38
Tilikauden yli- tai alijäämä yhteensä 54 500,29 53 976,38

Oma pääoma yhteensä 1 097 761,73 1 043 261,44

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Ostovelat 151 545,58 128 993,90
Muut lyhytaikaiset velat 108 232,07 38 772,64
Siirtovelat 71 012,01 207 966,49

330 789,66 375 733,03

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 428 551,39 1 418 994,47

31.12.2018 31.12.2017
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SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY
Radiokatu 20,    00240 Helsinki
Y‐tunnus: 0202272‐1

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

4

ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET

ELÄKEMENOT

Henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa vakuutusyhtiössä.

KÄYTTÖOMAISUUS JA POISTO

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT TIEDOT

KOKONAISTUOTOT JA –KULUT 2018  2017  

Tuotot 3 737 568,72 4 045 958,88
Tuotot Yhteensä 3 737 568,72 4 045 958,88

Kulut                 -3 683 068,43 -3 991 982,50
Kulut Yhteensä -3 683 068,43 -3 991 982,50

Tilikauden yli- / alijäämä 54 500,29 53 976,38

POISTOSUUNNITELMA  

Käyttöomaisuuden hankintameno on poistettu seuraavan suunnitelman mukaan:

Aineettomat oikeudet 5 vuotta tasapoisto

Koneet ja kalusto 25 % menojäännöspoisto

Avustuksen alainen kalusto 10% menojäännöspoisto

POISTOT 2018 2017

AINEETTOMAT OIKEUDET
Poistot -58 645,88 -52 004,11
KONEET JA KALUSTO
Poisto -9 007,82 -12 010,44
AVUSTUKSEN ALAINEN KALUSTO
Poisto -26 454,85 -28 081,53

-94 108,55 -92 096,08

Tilinpäätös on laadittu Valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (PMA) säädetyllä 
tavalla pienyrityssäännöstöä noudattaen

Käyttöomaisuus on aktivoitu välittömään hankintamenoonsa, josta on vähennetty saadut avustukset sekä poistot.

Avustuksen alaiseen kalustoon sisältyy myös kalusto, johon on myönnetty kunnossapitoavustusta, vaikka itse investointia ei 
olisikaan tuettu.
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SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY
Radiokatu 20,    00240 Helsinki
Y‐tunnus: 0202272‐1

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

5

2018 2017
VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT 

Koulutustuotot 54 816,54 74 258,45
Valmennustuotot 136 534,62 206 740,00
Tapahtumatuotot 4 410,50 395,00
Kilpailutuotot 6 638,64 15 554,10

202 400,30 296 947,55

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT 

Henkilöstökulut
Palkat 629 370,42 684 880,53
Eläkekulut 98 963,03 127 035,90
Muut henkilösivukulut 10 341,81 12 106,16

Poistot 94 108,55 92 096,08
Vuokrat 60 468,58 79 851,13
Matka- ja majoituskulut 354 110,73 403 579,99
Urheilija- ja valmentajatuet 163 873,11 132 017,86
Keskinäiset avustukset 236 892,72 376 506,30
Ulkopuoliset palvelut 1 421 262,54 1 440 573,37
Materiaalikulut 108 568,55 124 283,88
Muut toimintakulut 353 028,17 349 561,72

3 530 988,21 3 822 492,92

VARAINHANKINTA 
TUOTOT
Jäs. maksu,  green cardit 2 133 372,00 2 177 228,32
Jäsenvakuutukset -729 877,10 -764 975,86
Yhteistyösopimukset 301 392,21 389 358,97
Muut tuotot 973 331,94 1 021 560,17
Varainhankinta yhteensä 2 678 219,05 2 823 171,60

KULUT 150 529,25 169 485,99

Sijoitus ja rahoitustoiminta
Tuotot 968,51 5 612,56
Kulut -1 550,97 -3,59

-582,46 5 608,97

Saadut yleisavustukset jakautuvat seuraavasti:

Toiminta-avustukset 715 000,00 715 000,00
Erityisavustukset 280 351,66 272 559,17
Valtion erityisavustus -Siirto -80 000,00 0,00
Avustusten siirto taseeseen -94 370,80 -104 832,00
Olympiakomitean valmennusmääräraha 0,00 10 000,00
Paralympiakomitean valmennusmääräraha 35 000,00 27 500,00

855 980,86 920 227,17

Tilikauden tulos 54 500,29 53 976,38

Henkilökunnan määrä keskimäärin tilikauden aikana 10,00 11,00

Paralympiakomitean valmennusmäärärahoja vastaavat kulut sisältyvät tuloslaskelman kohtaan Urheilija- ja valmentajatuet.

Vastaavasti valtion toiminta- ja erityisavustuksia vastaavat kulut sisältyvät tuloslaskelman varsinaisen toiminnan kuluihin.
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SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY
Radiokatu 20,    00240 Helsinki
Y‐tunnus: 0202272‐1

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

6

2018 2017
PYSYVIEN VASTAAVIEN MUUTOKSET ILMAN ALUEITA

AINEETTOMAT OIKEUDET (sis.avustuksen alaiset sekä muut aineettomat oikeudet)
Alkusaldo 1.1. 136 682,74 66 193,95
Lisäykset 1.1.-31.12. 147 549,12 182 492,90
Katettu avustuksella 1.1.-31.12. -85 328,80 -60 000,00
Poisto -58 645,88 -52 004,11
Loppusaldo 31.12. 140 257,18 136 682,74

KONEET JA KALUSTO
Alkusaldo 1.1. 12 508,24 16 677,66
Lisäykset 1.1.-31.12. 0,00 0,00
Katettu avustuksella 1.1.-31.12. 0,00 0,00
Poistot -3 127,06 -4 169,42
Loppusaldo 31.12. 9 381,18 12 508,24

KONEET JA KALUSTO, avustuksen alainen
Alkusaldo 1.1. 252 733,73 276 731,86
Lisäykset 1.1.-31.12. 20 856,80 8 165,40
Myyty 0,00 0,00
Katettu avustuksilla 1.1.-31.12. -9 042,00 -4 082,00
Poisto -26 454,85 -28 081,53
Loppusaldo 31.12. 238 093,68 252 733,73

KONEET JA KALUSTO,  Alueet
Alkusaldo 1.1. 23 523,03 31 364,05
Lisäykset 1.1.-31.12. 0,00 0,00
Poisto -5 880,76 -7 841,02
Loppusaldo 31.12. 17 642,27 23 523,03

Avustuksen alaiseen kalustoon sisältyy myös kalusto, jonka ylläpitoon MMM
on myöntänyt avustusta vuosittain.
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SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY
Radiokatu 20,    00240 Helsinki
Y‐tunnus: 0202272‐1

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

7

2018 2017

OSAKKEET JA OSUUDET

Alkusaldo 1.1. 5 402,53 5 402,53

Lisäykset 1.1.- 31.12. 0,00 0,00

Vähennykset 1.1. - 31.12 0,00 0,00

Loppusaldo 31.12. 5 402,53 5 402,53

OSAKEOMISTUS 

Sijoituksiin sisältyvien julkisesti noteerattujen osakkeiden kirjanpito ja markkina-arvot olivat:

2018 2017

Lkm Kirjanpitoarvo Markkina-arvo Kirjanpitoarvo Markkina-arvo
Elisa Communications Oyj 171 402,53 6 169,68 402,53 5 595,12

5 000,00 5 000,00

RAHOITUSARVOPAPERIT 2018 2017

Erikoissijoitusrahasto Titanium 19 262,73 18 639,25

LähiTapiola lyhytkorkorahasto arvostettu markkina-arvoon 122 251,34 123 802,31

141 514,07 142 441,56

Rahoitusarvopapereiden kirjanpito ja markkina-arvot olivat:

2018 2017
Kirjanpitoarvo Markkina-arvo Kirjanpitoarvo Markkina-arvo

Erikoissijoitusrahasto Titanium 19 262,73 22 110,22 18 639,25 20 309,25

LähiTapiola lyhytkorkorahasto arvostettu markkina-ar 122 251,34 122 251,34 123 802,31 123 802,31

Savon eläinsairaala Oy kirjattu vuonna 
2014 rahoitusarvopapereihin
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SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY
Radiokatu 20,    00240 Helsinki
Y‐tunnus: 0202272‐1

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

8

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 2018 2017

RAHASTOT
SIJOITUSRAHASTO
Pääoma 1.1. 504 563,78 504 563,78
Pääoma 31.12. 504 563,78 504 563,78

75-JUHLAVUODEN RAHASTO
Pääoma 1.1. 935,10 935,10
Pääoma 31.12. 935,10 935,10

Alueiden erityisrahastot (Kari Harjun Muistorahasto)
Pääoma 1.1. 4 095,00 4 095,00
Pääoma 31.12. 4 095,00 4 095,00

RAHASTOT YHTEENSÄ 509 593,88 509 593,88

VOITTOVARAT
Ed. tilikausien yli- / ja alijäämä 533 667,56 479 691,18

Tilikauden yli- / ja alijäämä 54 500,29 53 976,38

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 097 761,73 1 043 261,44

VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA TASEEN ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT

Leasingvuokrasopimusvastuut 2018 2017

Avoimien leasing-vuokrasopimusten nimellismäärät

Leasingvastuut seuraavat 12 kk 6 341,31 5 083,90

Leasingvastuut 1-5 vuotta 13 233,78 12 709,75

Muut annetut vastuusitoumukset

Vuokravastuut 40 950,00 20 524,85

VASTUUSITOUMUKSET MUIDEN PUOLESTA 

Takaus 50 000,00    

Takaus on yhteisvastuullinen, se on luottosopimukselle 553902-20026511, 30.10.2008 jossa velallinen  on Hippolis - 
Hevosalan Osaamiskeskus Ry

  50



Suomen Ratsastajainliitto ry                                                                                                    Toimintakertomus 2018

10 E
ster

atsa
stus

20 K
oulu

rats
astu

s

30 K
ent

tära
tsas

tus

40 M
uut

 laji
t

41 L
änn

enr
atsa

stus

42 M
atka

rats
astu

s

43 V
ikel

lys

44 V
amm

aisr
atsa

stus

45 I
slan

ninh
evo

set

46 V
alja

kko

50 M
uu k

ilpa
ilu‐ 

ja 

urh
eilu

toim
inta

60 H
arra

ste‐
 ja s

eur
ato

imin
ta

90 J
ärje

stöt
oim

inta

91 ‐
ALU

EET

Su
om

en
 R
at
sa
sta

jai
nl
iit
to
 ry

  O
sa
sto

 
1.1

.20
18

 ‐ 3
1.1

2.2
01

8
Va

rsi
na

in
en

 to
im

in
ta

‐2
00

 90
2,7

0
‐7
5 3

67
,86

‐7
5 5

69
,97

‐6
3

‐1
2 2

09
,02

‐1
3 5

33
,33

‐2
1 9

66
,24

‐8
3 9

47
,46

‐1
3 6

75
,24

‐2
1 9

27
,20

‐4
71

 06
0,7

1
‐1
51

 45
8,6

5
‐2
 12

3 1
57

,21
‐6
3 7

49
,32

‐3
 32

8 5
87

,91
Tu

ot
ot
 SR

L
7 7

54
,00

13
 82

8,5
0

0
0

0
78

0
2 5

40
,00

0
0

29
0

12
7 4

43
,10

1 4
35

,00
7 2

22
,00

0
16

1 2
92

,60
Ko

ulu
tu
stu

ot
ot

1 5
00

,00
5 8

66
,50

0
0

0
48

0
2 5

40
,00

0
0

29
0

17
1,8

4
1 4

35
,00

7 2
22

,00
0

19
 50

5,3
4

Va
lm

en
nu

stu
ot
ot

5 5
04

,00
4 1

82
,00

0
0

0
30

0
0

0
0

0
12

6 5
48

,62
0

0
0

13
6 5

34
,62

Kil
pa

ilu
tu
ot
ot

75
0

3 7
80

,00
0

0
0

0
0

0
0

0
72

2,6
4

0
0

0
5 2

52
,64

Tu
ot
ot
 A
lu
ee

t
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
49

0
40

 61
7,7

0
41

 10
7,7

0
Alu

ee
t K

ou
lut

us
tu
ot
ot

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

49
0

34
 82

1,2
0

35
 31

1,2
0

Alu
ee

t K
ilp

ail
ut
uo

to
t

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1 3

86
,00

1 3
86

,00
alu

ee
t T

ap
ah

tu
ma

tu
ot
ot

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
4 4

10
,50

4 4
10

,50
Va

rsi
na

ise
n t

oi
m
in
na

n k
ul
ut

‐2
08

 65
6,7

0
‐8
9 1

96
,36

‐7
5 5

69
,97

‐6
3

‐1
2 2

09
,02

‐1
4 3

13
,33

‐2
4 5

06
,24

‐8
3 9

47
,46

‐1
3 6

75
,24

‐2
2 2

17
,20

‐5
98

 50
3,8

1
‐1
52

 89
3,6

5
‐2
 13

0 8
69

,21
‐1
04

 36
7,0

2
‐3
 53

0 9
88

,21
He

nk
ilö

stö
ku

lut
‐3 

04
1,2

8
‐23

9,0
5

‐1 
81

6,2
4

0
0

0
‐4 

49
3,8

1
‐1 

75
7,3

9
0

‐36
3,0

8
‐15

 67
1,9

1
‐9 

57
3,8

8
‐69

9 1
43

,62
‐2 

57
5,0

0
‐73

8 6
75

,26
Su

un
nit

elm
an

 m
uk

ais
et
 po

ist
ot

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

‐88
 22

7,8
0

‐5 
88

0,7
6

‐94
 10

8,5
6

Vu
ok

rat
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
‐60

 31
8,5

8
‐15

0
‐60

 46
8,5

8
M
atk

ak
ulu

t S
RL

‐53
 41

3,2
8

‐8 
21

6,7
3

‐6 
41

5,1
3

‐63
‐25

6,9
2

‐4 
40

2,0
9

‐7 
07

6,7
8

‐28
 48

5,1
3

‐1 
20

6,0
0

‐6 
92

9,2
4

‐34
 63

4,6
6

‐51
 56

7,9
2

‐11
4 0

48
,95

‐37
 39

4,9
0

‐35
4 1

10
,73

M
uu

t k
ul
ut

‐1
52

 20
2,1

4
‐8
0 7

40
,58

‐6
7 3

38
,60

0
‐1
1 9

52
,10

‐9
 91

1,2
4

‐1
2 9

35
,65

‐5
3 7

04
,94

‐1
2 4

69
,24

‐1
4 9

24
,88

‐5
48

 19
7,2

4
‐9
1 7

51
,85

‐1
 16

9 1
30

,27
‐5
8 3

66
,36

‐2
 28

3 6
25

,09
Ur

he
ilij
a‐ 

ja 
Va

lm
en

taj
atu

et
‐6 

59
4,5

0
‐13

 28
6,5

4
‐4 

23
5,6

5
0

0
‐11

8
‐1 

16
6,4

6
‐35

 62
2,5

0
‐30

0
‐4 

50
0,0

0
‐21

 36
4,3

2
0

‐70
 59

6,9
5

‐6 
08

8,1
9

‐16
3 8

73
,11

Ke
sk
inä

ise
t a

vu
stu

ks
et

‐72
 20

1,4
4

‐11
 62

1,8
8

‐3 
55

3,6
6

0
‐90

0
‐2 

48
6,0

0
‐1 

53
4,4

5
‐90

,4
‐10

 50
0,0

0
‐2 

00
0,0

0
‐61

 90
6,8

8
‐1 

74
0,0

0
‐53

 47
0,8

5
‐14

 88
7,1

6
‐23

6 8
92

,72
Av

us
tu
ks
et
 al
ue

t
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

‐35
 29

2,0
0

‐36
 03

0,0
0

71
 32

2,0
0

0
Ul
ko

pu
oli

se
t p

alv
elu

t
‐29

 37
7,1

6
‐47

 30
9,4

1
‐52

 61
9,5

9
0

‐10
 94

9,6
0

‐5 
53

6,0
2

‐10
 08

6,4
0

‐16
 39

2,8
0

‐1 
64

9,4
0

‐8 
28

4,8
8

‐41
8 9

66
,52

‐7 
29

6,7
2

‐78
7 9

20
,65

‐24
 87

3,3
9

‐1 
42

1 2
62

,54
M
ate

ria
ali
ku

lut
0

‐27
4,2

‐1 
75

5,0
9

0
0

‐1 
33

1,7
6

0
‐39

9,2
8

0
0

‐4 
41

1,1
1

‐34
 30

3,5
7

‐63
 26

7,5
7

‐2 
82

5,9
7

‐10
8 5

68
,55

M
uu

t t
oim

int
ak
ulu

t
‐44

 02
9,0

4
‐8 

24
8,5

5
‐5 

17
4,6

1
0

‐10
2,5

‐43
9,4

6
‐14

8,3
4

‐1 
19

9,9
6

‐19
,84

‐14
0

‐41
 38

5,4
1

‐13
 11

9,5
6

‐15
7 8

44
,25

‐76
 96

0,6
2

‐34
8 8

12
,14

M
uu

t k
ulu

t a
lue

et
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
‐16

3
0

0
‐4 

05
3,0

3
‐4 

21
6,0

3
Va

ra
in
ha

nk
in
ta

0
0

0
0

0
0

1 1
25

,00
0

0
0

0
2 8

75
,00

2 4
42

 70
2,5

5
80

 98
7,2

5
2 5

27
 68

9,8
0

Tu
ot
ot
 SR

L
0

0
0

0
0

0
1 1

25
,00

0
0

0
0

2 8
75

,00
2 5

91
 96

1,0
5

6 2
58

,00
2 6

02
 21

9,0
5

Tu
ot
ot
 Al

ue
et

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
76

 00
0,0

0
76

 00
0,0

0
Ku

lu
t

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

‐1
49

 25
8,5

0
‐1
 27

0,7
5

‐1
50

 52
9,2

5
Sij
oi
tu
s‐ 
ja 
ra
ho

itu
sto

im
in
ta

2,2
6

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
‐5
84

,72
0

‐5
82

,46
Tu

ot
ot

2,2
6

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
96

6,2
5

0
96

8,5
1

Ku
lut

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

‐1 
55

0,9
7

0
‐1 

55
0,9

7
Yle

isa
vu

stu
ks
et

0
0

0
0

0
0

4 2
69

,06
36

 08
2,6

0
0

0
0

0
81

5 6
29

,20
0

85
5 9

80
,86

Til
ika

ud
en

 yl
ijä

äm
ä (

ali
jää

m
ä)

‐2
00

 90
0,4

4
‐7
5 3

67
,86

‐7
5 5

69
,97

‐6
3

‐1
2 2

09
,02

‐1
3 5

33
,33

‐1
6 5

72
,18

‐4
7 8

64
,86

‐1
3 6

75
,24

‐2
1 9

27
,20

‐4
71

 06
0,7

1
‐1
48

 58
3,6

5
1 1

34
 58

9,8
2

17
 23

7,9
3

54
 50

0,2
9

9

   51



Suomen Ratsastajainliitto ry                                                                                                    Toimintakertomus 2018

10
SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY
Valimotie 10,  00380 Helsinki
Y-tunnus: 0202272-1

Luettelo tilikauden aikana käytetyistä kirjanpitokirjoista:

ATK-Päiväkirja
ATK-Pääkirja
ATK-Ostoreskontra
ATK-Myyntireskontra
Tasekirja ja tase-erittelyt

Tasekirja  ja tase-erittely on nidottu.

Tositesarjat       Säilytystapa

Alueet       Sähköinen
Automaattiset tilinpäätöskirjaukset       Sähköinen
Kassa       Paperi
Muut       Sähköinen
Myyntilasku       Sähköinen
Myyntisuoritus       Sähköinen
Ostolasku       Paperi ja sähköinen
Ostosuoritus       Sähköinen
Palkka       Sähköinen
Pankki       Sähköinen
Verkkokauppa       Sähköinen
Ålandsbank       Sähköinen

        52



Suomen Ratsastajainliitto ry                                                                                                    Toimintakertomus 2018

SUOMEN RATSASTAJAINUITTO RY 
Valimotie 10, 00380 Helsinki 

V-tunnus: 0201272-1

HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET 

Helsingissi '{.i piivänä /TI a � 's �/4 2019 

Mikael Forsten 

Osmo Melsilä 

Suoritetusta tilintadcastuksesta on tänään annettu kertomus. 

Helsingissä2_0päivänä �:'.5 �2019 

L. L
Suo iretusta toimiMantarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 

Helsingissä {q päivänä !-::0+�"'�.( 2019 

Jukka-Pekka Leskinen 

Thomas Stenius 

Carina Nyholm 

M� 

11 
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Suomen Ratsastajainliitto ry Toimintakertomus 2018 

Toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2018 Suomen Ratsastajainliitto ry:n jäsenille 

Suomen Ratsastajainliitto ry:n syyskokouksen 26.11.2017 valitsemana toiminnantarkastajana olen 
tarkastanut yhdistyksen hallintoa ja taloutta tilikaudelta 1.1.-31.12.2018. 

Lain, yhdistyksen sääntöjen ja päätösten mukaan on yhdistyksen hallituksen hoidettava 
huolellisesti yhdistyksen toimintaa. Hallitus vastaa, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito 
luotettavalla tavalla järjestetty. 

Toiminnantarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen talous ja hallinto liiton toiminnan 
edellyttämässä laajuudessa ja annettava siitä kirjallinen tarkastuskertomus liittokokoukselle. 

Jos tässä tarkastuksessa ilmenee, että liitolle on aiheutunut vahinkoa tai että yhdistyslakia ja/tai 
yhdistyksen sääntöjä on rikottu, on tästä tarkastuskertomuksessa mainittava (Yhdistyslaki § 38a) 

Olen tehtävääni varten tutustunut liiton toimintasuunnitelmaan, toimintakertomukseen ja 
tilinpäätösasiakirjoihin. Olen niin ikään ja osittain tilintarkastajien kanssa tutustunut kirjanpitoon. 
Lisäksi olen tutustunut hallituksen pöytäkirjoihin sekä satunnaisesti eri komiteoiden ja jaosten 
pöytäkirjoihin. Käsitykseni mukaan nuo asiakirjat vastaavat oikeaa kuvaa liiton toiminnasta ja 
taloudesta. 

Toiminnan tulos positiivinen€ 54500. Tätä on pidettävä erittäin tyydyttävänä tuloksena. Näin 
voidaan kohdata huomisen haasteet. 

Toimintakauden aikana (9.4.2018) on hallitus tehnyt toimitusjohtajasopimuksen uuden 
toimitusjohtajan kanssa. Tuon sopimuksen määräaikaisuus (5 vuotta) ja koeajan puuttuminen 
voivat pahimmassa tapauksessa aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia liitolle. Tämä riski on 
pieni muttei olematon. Pelkällä olemassa olollaan se voi vaikeuttaa hallituksen liikkumavaraa. 

Tekemäni toiminnantarkastuksen perusteella suosittelen kuitenkin liittokokoukselle, että liiton 
hallitukselle, pääsihteerille/toimitusjohtajalle'ja muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus 
tili kaudelta 1.1.-31.12.2018 

Kangasalla 27.3.2019 

", 

Toiminnantarkastaja 

·'-·-. 
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SUOMEN RATSASTAJAINLIITON KANNATUSYHDISTYS RY 
Valimotie 10 
00380 Helsinki 

Y-tunnus: 0202271-3

HALLITUKSEN JA PÄÄSIHTEERIN ALLEKIRJOITUKSET 

Helsingissä {8 päivänä ,naau'J L,.t-t"...,;1�019 

Mikael Forsten Thomas Stenius 

�anne Lappi

Petri Pesonen -6
Osmo Metsälä Pekka Tönnälä 

Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on 
tänään annettu kertomus. 

Helsingissä 20 päivänä __ �_;e_\i_._5 ____ 2019 

6 

Suoritetusta toiminnantarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 
Helsingissä (1 päivänä b/Ad,{.� �u>� 2019 
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Suomen Ratsastajainliitto ry Toimintakertomus 2018 

Toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2018 Suomen Ratsastajainliiton Kannatusyhdistys ry:n 
jäsenille

Suomen Ratsastajainliiton Kannatusyhdistys ry:n syyskokouksen 26.11.2017 valitsemana 
toiminnantarkastajana olen tarkastanut yhdistyksen hallintoa ja taloutta tilikaudelta 1.1.- 
31.12.2018.

Lain, yhdistyksen sääntöjen ja päätösten mukaan on yhdistyksen hallituksen hoidettava huolellisesti 
yhdistyksen toimintaa. Hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja 
varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. 

Toiminnantarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen talous ja hallinto liiton toiminnan 
edellyttämässä laajuudessa ja annettava siitä kirjallinen toiminnantarkastuskertomus 
liittokokoukselle. 

Jos tässä tarkastuksessa on ilmennyt, että liitolle on aiheutunut vahinkoa tai yhdistyslakia ja/tai 
yhdistyksen sääntöjä on rikottu, on tästä mainittava tarkastuskertomuksessa (Yhdistyslaki § 38a). 

Olen tehtävääni varten tutustunut yhdistyksen tilinpäätösasiakirjoihin. Varsinaista toimintaa ei 
yhdistyksellä ole tilikaudella ollut. Toiminnan tulos on€ 5,90 ylijäämäinen. 

Tekemäni toiminnantarkastuksen perusteella suosittelen liittokokoukselle, että liiton hallitukselle, 
pääsihteerille/toimitusjohtajalle ja muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 
1.1.-31.12.2018. 

Kangasalla 19.3.2019 
,

Toiminnan tarkastaja 
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Henna Vahantila - Zino. GP-finaali 2018. Kuva Hanna Heinonen.

Suomen Ratsastajainliitto ry. •  Finlands Ryttarförbund rf., Valimotie 10, 00380 Helsinki


