Hämeen alueen toimintasuunnitelma 2020
1. Yleistä
Ratsastajainliiton toiminta on jakaantunut maantieteellisesti kahdeksalle alueelle. Alueilla on omat,
alueiden ratsastusseurojen ja jäsentallien valitsemat jaostot, joiden tehtävä on edustaa liittoa
paikallistasolla ja hoitaa alueille nimettyjä tehtäviä. Alueet toimivat Ratsastajainliiton alaisina jaostoina,
eivätkä ne ole rekisteröityjä yhdistyksiä.
Aluejaostoon kuuluvat puheenjohtaja, 7-9 varsinaista jäsentä, 0-2 varajäsentä sekä mahdollisia ulkopuolisia
asiantuntijoita. Aluejaostot kokoontuvat 6-12 kertaa vuodessa. Aluejaostojen apuna toimivat liiton
koordinaattorit palvellen alueiden jäsenistöä.
Alueiden puheenjohtajisto (APU) kokoontuu yhteisten asioiden käsittelemiseksi neljä kertaa vuodessa.
Alueiden vastuuhenkilöitä on myös muissa liiton työryhmissä. Kaikki aluejaostot kokoontuvat kerran
vuodessa yhteistapaamiseen, jonka järjestelyvastuu kiertää vuosittain. Tapaaminen järjestetään tammikuun
lopussa. Vuoden 2020 tapaamisen järjestelyistä vastaa Etelä-Suomen alue.
Alueiden tehtäviä ovat koulutusten ja seurakohtaamisten järjestäminen, alueellisen kilpailutoiminnan
hallinnointi, alueellisen liittovalmennusten järjestäminen sekä alueellinen tiedotus. Alueilla voi lisäksi olla
omia projekteja. Alueet toteuttavat toiminnassaan Ratsastajainliiton vuosittaista teemaa. Vuoden 2020
teema on SRL 100 vuotta.
Toimintansa aluejaosto kattaa pääsääntöisesti kilpailuluvista saatavilla maksuilla ja Ratsastajainliitolta
saatavalla perustuella sekä harraste- ja seuratoiminnan tuella.
2. Seura- ja harrastetoiminta
Aluejaostot vastaavat liiton seura- ja harrastetuen myöntämisestä alueella järjestettäviin, kaikille avoimiin
koulutuksiin ja tapahtumiin harrastetukijärjestelmän mukaisesti. Järjestelmä määrittelee raamit
tilaisuuksille, joihin tukea voidaan myöntää. Järjestäjänä tapahtumissa voi olla aluejaosto, seura tai
jäsentalli.
Häme järjestää toimintaa, jonka tavoitteena on yhdistää alueen hevosharrastajia, edistää ratsastuksen
yhteistyötä ja hevostaitoja sekä houkutella uusia harrastajia ratsastusharrastuksen piiriin. Tällaista
toimintaa ovat mm. alueen yhteiset matkat hevostapahtumiin sekä erilaiset ajankohtaiset tapahtumat ja
luennot.
Hämeen alue on mukana valikoiduissa hevosalan tapahtumissa ja tekee yhteistyötä mm. Hämeen
Hevosjalostusliiton, Hevosenomistajien keskusjärjestön ja Teivon Ravien kanssa. Vuonna 2020 alue on
mukana myös Hevoset-messuilla.
Alueiden yhteinen seura- ja tallipalveluiden alueryhmä (SETAP) kokoontuu käsittelemään yhteisiä seura- ja
harrastetoiminnan asioita 3-4 kertaa vuoden aikana. SRL:n seurakehittäjinä Hämeestä toimivat Mila
Munsterhjelm sekä Marja Nuuttila.
Vuonna 2020 Hämeen alue tukee alueen seurojen ja tallien toiminnan kehittämistä, mm. koulutusten,
luentojen ja idea- ja yhteistyöpalaverien muodossa. Hevoset-messuilla järjestetään tilaisuus alueen seuraja tallitoimijoille. Potkua Pirkanmaalle -hanke jatkuu alkuvuonna 2020.

3. Kilpailutoiminta
Aluejaostot järjestävät kilpailujärjestelmää ja -sääntöjä koskevia koulutuksia ja ovat mukana
kilpailutoiminnan organisoinnissa ja neuvonnassa kilpailujärjestelmän mukaisesti. Alueet tukevat
kilpailuiden järjestämistä muun muassa vuokraamalla alueen seuroille ATU-ajanottolaitteita tai muuta
kalustoa.
Alueilla järjestetään henkilökohtaisia aluemestaruuksia ja aluejoukkuemestaruuskilpailuja este- ja
kouluratsastuksessa sekä mahdollisuuksien mukaan myös kenttä-, para-, lännen-, matka- ja
islanninhevosten askellajiratsastuksessa sekä vikellyksessä ja valjakkoajossa. Pienten lajien alue- ja
aluejoukkuemestaruudet voidaan järjestää yhteistyössä alueiden kesken. Alueella järjestetään myös mm.
aikuismestaruuksia ja hevostaitokilpailuja. Alueet järjestävät valtakunnallisia
aluejoukkuemestaruuskilpailuja ja lähettävät joukkueitaan kilpailemaan niissä, ja vuonna 2020 alueet
järjestävät yhteiset hevostaitomestaruudet.
Häme järjestää seuroille koulutusta kilpailujen järjestämisessä ja tukee lisäksi seurojen kilpailujärjestämistä
vuokraamalla omistamiaan laitteita edulliseen hintaan (ATU-ajanottolaitteet, LA-puhelimet ja hevospressu).
Hämeen alue laatii ja julkaisee kilpailukalenterin seurojen hakemusten perusteella ja myöntää alueen
arvokilpailuille järjestämisoikeudet. Alue hyväksyy aluetason kilpailupäivämäärät ja julkaisee kutsut Kipassa.
Alue määrittelee ratsastettavat aluemestaruusluokat ja tasot ja tukee alueen arvokilpailuja hallituksessa
vuosittain vahvistettavalla tavalla.
Henkilökohtaisina aluemestaruuskilpailuina järjestetään: koulu-, este-, kenttä- ja pararatsastusmestaruudet
sekä mahdollisesti muut lajit. Näiden lisäksi järjestetään seurajoukkuemestaruudet kouluratsastuksessa
sekä joukkuekilpailu esteratsastuksessa. Hämeen alueella pyritään järjestämään myös
ratsastuskouluoppilaiden mestaruus este- ja kouluratsastuksessa.
Alue lähettää este-, koulu- ja kenttäjoukkueet valtakunnallisiin alueiden välisiin mestaruuskilpailuihin.
Pienten lajien alue- ja aluejoukkuemestaruudet voidaan järjestää yhteistyössä alueiden kesken.
Aluekilpailuissa saavutettujen ranking-pisteiden perusteella palkitaan vuoden parhaat ratsukot: koulu-,
este-, kenttä- ja pararatsastuksessa poni-, juniori-, nuoret ja senioriratsastajat ja valjakkoajossa parhaat
poni- ja hevosvaljakot. Ratsukko palkitaan vain yhdessä kategoriassa.
Alue järjestää myös Hevostaitojen Aluemestaruudet vuonna 2020. Kilpailu noudattaa samaa konseptia kuin
aikaisempina vuosina.
4. Valmennustoiminta
Osana ratsastuksen valmennusjärjestelmää aluejaostot toteuttavat alueellista liittovalmennusta este-,
koulu- ja kenttäratsastuksessa. Myös muiden lajien valmennusta voidaan järjestää. Valmennuksen
tavoitteena on ensisijaisesti tukea motivoituneita poni- ja junioriratsastajia sekä nuoria hevosia. Alueet
järjestävät kaikkien lajien yhteisiä kuivaleirejä valmennettaville.
Hämeessä valmentajina toimivat esteratsastuksessa Marja Tetri-Rantanen, kenttäratsastuksessa Seppo
Laine ja kouluratsastuksessa Anu Korppoo.
Hämeen alue organisoi lisäksi pararatsastuksen valmennusta aluetasolla, valmentajana Marissa Henttinen.

5. Koulutustoiminta
Aluejaostot järjestävät vuoden aikana koulutuksia seuraavista aihealueista.
Koulutukset jäsenistölle ja seuratoimijoille:
Hevoskerhon ohjaajien kurssit
Muut nuorisotapahtumat
Seurojen puheenjohtajien tapaamiset
Seurojen nuorisovastaavien tapaamiset
Seurakohtaamiset
Hevostaitokoulutukset
Oheisliikunnan koulutukset ja tapahtumat
Toimihenkilökoulutukset:
Lisenssikoulutukset estetuomareille, ratamestareille, IV- ja IVK-koulutuomareille ja stewardeille
Estetuomari-, ratamestari- ja stewardikurssit
Tarvittaessa muut toimihenkilökoulutukset
Kilpailutoiminnan koulutukset:
Sääntökoulutukset
Kipa-, Equipe- ja ATU-koulutukset
Kilpailunjärjestäjäkoulutukset
Turvallisuuspäällikkökoulutukset
Hämeen alue järjestää vuoden aikana koulutusta jäsenseurojen ja -tallien tarpeiden ja toivomusten
perusteella. Alue myös kouluttaa omia toimihenkilöitään SRL:n koulutustilaisuuksissa. Vuodelle 2020 on
suunniteltu koulutuksia seuraavasti:
Koulutukset jäsenistölle ja seuratoimijoille:
Koulutusta seurojen hallitusten jäsenille (esim. hyvä hallinto/vapaaehtoisten johtaminen)
Hevoskerhon ohjaajan peruskurssi
Seura/talli/ratsastuskoulu tapaamiset Lahdessa ja Tampereella
Luennot yhdessä Hämeen Hevosjalostusliiton, Hevosenomistajain liiton sekä Teivon kanssa. Tapahtumat
ovat kaikille avoimia ja niitä on 3-6 vuodessa.
Toimihenkilökoulutukset:
Lisenssikoulutukset estetuomareille, ratamestareille ja stewardeille
Kilpailutoiminnan koulutukset:
Sääntökoulutuksia kilpailijoille Lahdessa ja Tampereella
Kipa-, Equipe- ja ATU-koulutus
Kilpailunjärjestämiskoulutus
Turvallisuuspäällikkökoulutus
Ensiapukoulutus
6. Viestintä
Kullakin alueella on oma sivunsa osana Ratsastajainliiton nettisivuja. Alueiden sivuilla voidaan julkaista
myös seurojen ja tallien tiedotteita, uutisia, tapahtumailmoituksia ja artikkeleita. Alueet tiedottavat
toiminnastaan myös omien sosiaalisen median kanaviensa kautta. Alueiden toimintaa tuodaan esille
Ratsastajainliiton Hippos-lehdessä ja some-kanavissa.

Hämeen aluejaoston sihteeri ylläpitää alueen internet-sivua, jolla julkaistaan myös seurojen ja tallien
tiedotteita, uutisia, tapahtumailmoituksia ja artikkeleita. Alueiden seuroille ja jäsentalleille lähetetään
sähköpostitse tiedotteita. Alue tiedottaa toiminnastaan myös Ratsastajainliiton sähköisen seura- ja
kilpailutiedotteen sekä paperipostin avulla.
Hämeen alue tiedottaa toiminnastaan omien sosiaalisen median kanaviensa kautta (Facebook, Twitter,
Instagram).
7. Pararatsastus
Vuoden 2020 tavoitteena on vahvistaa ja tehdä näkyväksi pararatsastajien, ohjaajien, valmentajien,
ratsastuskoulujen ja seurojen verkostoa Hämeen alueella. Pararatsastajien tukemiseksi ja vertaistuen
mahdollistamiseksi järjestetään ratsastajien tapaamisia. Paravikellystoimintaa ollaan aloittelemassa
seurojen järjestämänä.
Lisäksi organisoidaan säännöllisesti valmennusta kilpaileville pararatsastajille. Koko alueen seuroja ja
kouluja kannustetaan järjestämään 1-, 2- ja 3-tason pararatsastuskilpailuja sekä sisällyttämään
pararatsastusohjelmien luokkia kouluratsastuskilpailuihin.
Alueella järjestetään sekä aluemestaruus- että alueen ratsastuskoulujen mestaruuskilpailut. Tavoitteena on
saada pararatsastuksen aluemestaruuskisaan useampia osallistujia kuin aikaisempina vuosina.
8. SRL100-juhlavuosi
Suomen Ratsastajainliitto juhlii vuonna 2020 100-vuotista taivaltaan. SRL Häme tuo juhlavuoden esille
omissa tapahtumissaan, ja pyytää alueen ratsastusseuroja ja -talleja osallistumaan juhlavuoden
tapahtumien toteutukseen.

