Liiton tilannekatsaus
26.10.2020

Syyskokousviikonloppu
• Liiton syyskokous sunnuntaina 22.11.

• Pääkokouspaikka Scandic Grand Marina, Helsinki
• Useita pieniä kokoushuoneita (kokoontumisrajoitukset)
• Alueet perustavat omia, pienempiä kokouspaikkoja, joista yhteys
pääkokoukseen
• Ennakkoilmoittautuminen vaaditaan

• Urheilufoorumi lauantaina 21.11.

• Maksuton etätapahtuma
• Ohjelma julkaistaan pian liiton nettisivuilla

• Puheenjohtaja- ja hallitusvaali

• Ilmoittautumiset vaalivaliokunnalle 30.10. mennessä
• Ehdokastilannetta päivitetään liiton nettisivuille

2020: Korona ja sen seuraukset
• Normaalitoiminta ja jäsenmääräkehitys pysähtyivät
koronapandemian alussa

• Vuoden aikana hidasta toipumista, tuore jäsenmäärä 44 121 (2019: 45 200)

• Koronan vaikutukset liiton talouteen
•
•
•
•

Riskikartoitus heti pandemian alettua, havaittu sopeutustarve 600 000€
Säästötoimenpiteet koskivat kaikkea toimintaa ja koko henkilöstöä
Lokakuun tilanne: toimenpiteet purivat, välitön säästötavoite on saavutettu
Jäsenmaksujen ja muiden maksujen korotuksia ei esitetä vuodelle 2021

• Tilanne jatkuu vuonna 2021

• Toimintamahdollisuuksien ennustamisen vaikeus
• Budjetoinnissa noudatetaan varovaisuusperiaatetta ja panostetaan
liiton talouden kestokykyyn

Jäsenvakuutusten tilanne
•

Vuoden 2019 vahinkotilasto: 300 000€ nousu korvauskuluissa
•
•

•

Liiton keskeiset vaihtoehdot vuodelle 2021:
•
•

•

Mm. hoitokulujen nousu, kypäräkorvaukset, fysikaalinen hoito
Samoilla ehdoilla jatkaminen oli vakuuttajalle taloudellisesti
mahdotonta

Jäsenmaksun korottaminen 14€/jäsen vastaamaan vakuutuskuluja TAI
Vakuutusehtojen uudelleenmuotoilu korvauskulujen alentamiseksi

Vakuutusmeklarin tuella toteutettiin kilpailutus kesällä 2020
•
•

Päätavoitteeksi valittiin jäsenmaksun korotusten välttäminen
Saatiin neljä varteenotettavaa tarjousta, joista loppusuoralle pääsivät
LähiTapiola ja Pohjola Vakuutus

•

Liiton uusi vakuutuskumppani 2021 alkaen on Pohjola Vakuutus

Pohjola Vakuutus ja OP-ryhmä ratsastuksen
pääkumppaneiksi
•

Ennennäkemättömän laaja, yli 100 000 euron vuosittainen
yhteistyökumppanuus
•
•

•

Uudistetut kansalliset kilpasarjat este- ja kouluratsastukseen
•
•

•

Panostuksia nuoriso- ja harrastetoimintaan sekä kilpailuihin
Yhteisiä kehityshankkeita, esim. uuden sukupolven hevosvakuutus

Useita eri tasoja, laaja saavutettavuus
Mm. suomenhevosten sarja, ikäryhmille sopivat sarjat ja GP-sarja

Kumppanuuden ytimessä on yhteinen visio
•
•
•

Oppiminen: parempi ratsastustaito, turvallisuus ja hevosen hyvinvointi
Ilo: liikunnan ilo ja hyvinvointi, kilpaileminen hyvässä hengessä
Ympäristö ja vastuullisuus: ratkaisuja ja kumppanuuksia
ympäristöystävällisyyden tueksi

Pohjola Vakuutus ratsastajien vakuuttajaksi
•

Päätuotteena laadukas Sporttiturva
•
•
•

•

Ratkaisuna käytössä noin 80 eri urheilulajilla ja lajiliitolla
Hevosvakuutusta uudistetaan yhdessä liiton ja asiantuntijoiden kanssa
Keskittämisedut, bonukset ja alennukset liiton jäsenille

Perusvakuutus on räätälöity ratsastajille
•
•

Jäsenmaksuun sisältyvän vakuutuksen hinta pidetään samana
Hinnan vakauttamiseksi on tehtävä muutoksia korvausten laajuuteen
•

•

Huom! Sama viesti sekä LähiTapiolalta että Pohjolalta:
2020 korvaustasoilla jatkaminen oli mahdotonta

Perusvakuutus turvaa henkilövahinkojen hoidon ja kuntoutuksen
•
•
•

Kypärien ja varusteiden korvaamisesta on tingittävä
Hoitokulujen maksimimäärään muutoksia
Vuonna 2021 tarkka seuranta, jotta vakuutuksen hinta ja
korvausmäärät saadaan kestävään tasapainoon

Toimintasuunnitelma
Ehdotus vuoden 2021 teemaksi:

”Yhdessä eteenpäin”
•
•
•
•
•

Koronan jälkeisen tulevaisuuden rakentaminen
Matala kynnys lähteä mukaan
Polut edetä huipulle urheilussa
Rakenteet vastaamaan nykypäivää
Kestävä ja vastuullinen toiminta

Toimintasuunnitelma, painopisteitä 2021
•

Osaaminen ja oppiminen
•
•

•

Vastuullisuus liiton toiminnassa
•
•

•

Ihmisten ja hevosten hyvinvointi vahvemmin keskiöön
Yksittäisistä teoista kohti vastuullisuusohjelmaa

Sähköisten jäsenpalveluiden laajennus
•
•

•

Oppimisen tavoite roolista riippumatta, osaamisen arvostus
Liitto luo järjestelmiä ja ohjaa resursseja: opetus, valmennus,
koulutukset, vastuullisuus

Jäsenhuoneen ja sähköisen jäsenkortin käyttöönotto
Sähköiset sisällöt ja edut jäsenille

Kyselyt ja tutkimustyö toiminnan tukena
•
•

Kuullaan jäsenistöä palveluiden kehittämiseksi
Tuetaan seura-, talli- ja edunvalvontatyötä mitatulla tiedolla

Toimintasuunnitelma, painopisteitä 2021
•

Pohjan luominen tulevaisuuden huippu-urheilulle
•

•

Urheilun valopilkut muuttuneessa maailmassa
•

•
•
•
•

Panostukset valmennukseen ja Talent –toimintaan

Tokion olympialaiset ja paralympialaiset, EM-kisat 2021

Hevostaitokokonaisuuden päivittäminen
Nuorisotoiminnan kokonaisuuden kehitys
Konkretiaa seurojen ja tallien yhteistyöhön
Uudet sarjakilpailut ja tapahtumakonseptit
•

Uudet kansalliset kilpasarjat, Hevostivolin konsepti

Tapahtumakonsepti: Hevostivoli
• Liitto tuottaa konseptin ja materiaalit valtakunnallisille,
alueellisille ja paikallisille tapahtumille
• Skaalautuu pienestä suureksi

• Tuodaan ratsastus lasten, nuorten ja perheiden ulottuville
• Lisätään kiinnostusta lajiin, tehdään toimintaa näkyväksi sekä
seuroja ja talleja tutuiksi
• Toteutus erillisenä tapahtumana tai kilpailujen yhteydessä
• Innoittajana mm. Ponit Kupittaalla –tapahtuma Turussa

SRL100 -loppuhuipennus
• Hippoksen juhlanumero ilmestyy
marraskuussa
• Juhlavuoden huipentumat siirtyvät

• HIHS, juhlaristeily ja juhlagaala peruttu vuodelta 2020
• Uudelleenarviointi ja siirto turvallisempaan aikaan, kun kokoontuminen
ja juhliminen on jälleen mahdollista

• Juhlavuoden logon käyttöä jatketaan sopivissa yhteyksissä
• Merkki kuljetusta sadan vuoden matkasta

