
Hämeen alueen toimintasuunnitelma 2023 
 
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 
työntekijät 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 2023 tapaamisen järjestelyistä vastaa Keski-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.  
 
Toimintansa aluejaosto kattaa pääsääntöisesti kilpailuluvista saatavilla maksuilla ja Ratsastajainliitolta 
saatavilla perustuella sekä harraste- ja seuratoiminnan tuilla. 
 
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.  
 
Alueelliset seuravastaavat, Seuratoiminnan ohjausryhmän (STORY) aluevastaavat sekä Nuorten Päättäjien 
edustaja kokoontuvat säännöllisesti käsittelemään ja edistämään seura- ja harrastetoiminnan asioita. 
 
Alueella toimii aktiivisesti nuorisotiimi, joka on mukana alueen järjestämissä sekä alueella järjestettävissä 
muissa merkittävissä tapahtumissa. Nuorisotiimi järjestää myös omaa toimintaa. Nuorisotiimin tarkoitus on 
tuoda alueensa nuorten harrastajien ääntä kuuluviin sekä järjestää toimintaa, joka lisää nuorison 
osallisuutta sekä heidän keskuudessa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tietotaitoa toimia hevosten parissa. 
 
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. Vuonna 2023 alueet järjestävät yhteiset hevostaitomestaruudet. 



Alueet järjestävät valtakunnallisia aluejoukkuemestaruuskilpailuja ja lähettävät joukkueitaan kilpailemaan 
niissä.  
 
Häme järjestää seuroille koulutusta kilpailujen järjestämisessä ja tukee lisäksi seurojen kilpailujärjestämistä 
vuokraamalla omistamiaan laitteita edulliseen hintaan (ATU-ajanottolaitteet  ja hevospressu). 
Ajanottolaitteeseen tilataan uusi näyttö. 
 
Hämeen alue laatii ja julkaisee kilpailukalenterin seurojen hakemusten perusteella ja myöntää alueen 
arvokilpailuille järjestämisoikeudet. Alue hyväksyy aluekilpailupäivämäärät 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 este- ja 
kouluratsastuksessa. Hämeen alueella pyritään järjestämään myös ratsastuskouluoppilaiden mestaruus. 
 
Alue lähettää este-, koulu- ja kenttäjoukkueet valtakunnallisiin alueiden välisiin mestaruuskilpailuihin. 
Pienten lajien alue- ja aluejoukkuemestaruudet voidaan järjestää yhteistyössä alueiden kesken. 

Aluetason kilpailuissa saavutettujen ranking-pisteiden perusteella palkitaan vuoden parhaat ratsukot: 
koulu-, este- ja kenttäratsastuksessa poni-, juniori-, lapsi-, nuoret ja senioriratsastajat. Rankingit lasketaan 
ratsukkokohtaisesti. Valjakkoajossa palkitaan parhaat poni- ja hevosvaljakot, matkaratsastuksessa ja 
pararatsastuksessa palkitaan rankingin voittajaratsukko. Häme palkitsee vuoden parhaan myös 
vikellyksessä. Ratsukko palkitaan samassa lajissa vain yhdessä kategoriassa. 
 
Alue järjestää myös Hevostaitojen Aluemestaruudet vuonna 2023. 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 Petri 
Tolmunen ja kouluratsastuksessa Anu Korppoo. Kenttävalmennukset toteutetaan yhdessä Lounais-Suomen 
kanssa.  
 
Hämeen alue pyrkii organisoimaan pararatsastuksen valmennusta aluetasolla, valmentajana Marissa 
Henttinen. 
 
5. Koulutustoiminta 
Aluejaostot järjestävät vuoden aikana koulutuksia seuraavista aihealueista yhdessä seurojen ja alueellisten 
hevosjärjestöjen ja paikallisten ja alueellisten liikuntajärjestöjen kanssa. 
 
Koulutukset jäsenistölle ja seuratoimijoille: 
Hevoskerhon ohjaajien kurssit 
Muut nuorisotapahtumat  
Seurojen puheenjohtajien tapaamiset 
Seurojen nuorisovastaavien tapaamiset 
Seurakohtaamiset 



Hevostaitokoulutukset 
Oheisliikunnan koulutukset ja tapahtumat 
Ratsastusseurojen viestintä ja hallinto 
Vapaaehtoisten johtaminen 
 
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 
 
Koulutukset talliyrittäjille 
SRL Häme järjestää koulutusta myös talliyrittäjille. EA-kursseja järjestetään yhteistyössä alueen seurojen 
kanssa. 
 
Verkkoluennot harrastajille 
SRL Häme järjestää joka vuosi noin kuusi luentoa hevosharrastajille yhdessä Hämeen hevosjalostusliiton, 
Hämeen hevosenomistajien ja Teivon Raviradan kanssa. Luennot ovat pääasiassa verkkoluentoja. 
SRL Häme pyrkii järjestämään luentoja myös yhdessä muiden aluejaostojen kanssa. 
 
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. SRL Hämeellä on tili Facebookissa, 
Instagramissa ja Twitterissä. Alueiden toimintaa tuodaan esille Ratsastajainliiton Hippos-lehdessä ja some-
kanavissa.  
SRL Häme julkaisee lisäksi joka kuukausi kirjeen alueensa seurojen jäsenille. Kirje lähetetään sähköpostina. 
 
SRL Hämeen viestinnän tavoite on jakaa tietoa ja innostaa jäseniä osallistumaan niin liiton kuin seurojen 
toimintaan. SRL Häme viestii myös ympäröivään yhteiskuntaan. 
 
Hämeen aluejaosto ylläpitää alueen internet-sivua, jolla julkaistaan myös seurojen ja tallien tiedotteita, 
uutisia, tapahtumailmoituksia ja artikkeleita.  
 
Hämeen aluejaosto lähestyy vuoden 2023 eduskuntavaaleissa Hämeen alueen kansanedustajaehdokkaita 
samalla tavalla kuin edellisissä kuntavaaleissa. Ehdokkaille tarjotaan mahdollisuus kertoa itsestään 
hevosharrastajille Hämeen somessa. 
 
7. Tapahtumat 
SRL Häme osallistuu Hevoset -messuille 15.-16.4.2023 ja kutsuu sinne myös alueensa vaikuttajia. Messuilla 
palkitaan vuoden rankingpalkittavat. 
 
SRL Häme jatkaa Tunne Poni -hanketta ja järjestää tapahtuman Lempäälässä. Vuonna 2022 järjestettyä 
Tunne Poni -hankkeeseen liittyvää Hepat Hämeenlinnassa -tapahtumaa pyritään jatkamaan siten, että 
vetovastuu on alueen talleilla ja seuroilla. 
 



SRL Häme osallistuu myös Haista Hevonen -tapahtuman järjestämiseen Pohjois-Hämeen Hippoksen kanssa 
Teivon raviradalla.  
 
8. Toimintasuunnitelman nostot vuodelle 2023  
 
Seuratoiminnan alueryhmän jäsenet kiertävät Hämeen alueen seuroja tavoitteena parantaa yhteistyötä ja 
kehittää seuroja.  
 
SRL Hämeen yksi painopiste on viestintä koulutusten, tapahtumien ja päättäjiin kohdistuvan viestinnän 
kautta. Tämän vuoksi aluejaosto perustaa ryhmän tiedotuksen, luentojen ja yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen ympärille.  


