
LAJISEMINAARIT 2019



2020 pääprojektit



Toimintasuunnitelman nostot
• SRL 100 -juhlavuosi

• Valmennusosaamisen kehittäminen

• Seurojen, tallien ja alueiden kehittymisen 
tukeminen

• Hevostaidot seura- ja tallitoiminnassa

• Tokion olympialaiset ja paralympialaiset

• Kilpailujärjestelmän ja KIPAn uudistus

• Kestävän kehityksen askeleet liiton toiminnassa



SRL 100 v.
Yhdessä tekemisen vuosi 



2020: Suomen Ratsastajainliitto 100 vuotta

• Vuosi rakentuu näyttävistä kansallisista ja alueellisista 
tapahtumista, jotka palvelevat edunvalvonnallisia, 
jäsenhankinnallisia ja laji-imagoon liittyviä tavoitteita.

• Juhlavuoden aikana hevosyhteisö oppii ymmärtämään 
paremmin historiaansa, hahmottamaan tulevaisuuttaan 
ja viestimään toiminnastaan luontevammin.

• Hevonen kohtaa 1 000 000 uutta ystävää juhlavuoden 
aikana.



Vuoden tapahtumarunko
• Ratsastuksen tulevaisuus -foorumi 
• Hevosen viesti
✓Alueelliset tapahtumat
✓Kohtaamiset kauppakeskuksissa
✓Kouluvierailut
✓Haaste ratsastajille
✓Hevosen viesti päättäjille
✓100 faktaa hevosesta ja ratsastuksesta

• Kesäjuhlat (?) PM-kilpailujen yhteydessä
• Ratsastuskouluoppilaiden valtakunnalliset 

mestaruuskilpailut
• HIHS
• Juhlagaala



Tulevaisuusfoorumi

• Järjestetään lauantaina 15.2. Vantaalla ja toimii 
kansallisena lähtölaukauksena juhlavuodelle

• Foorumissa pohditaan miten voimme paremmin 
hyödyntää lajin tarjoamia mahdollisuuksia ja mitkä ovat 
ratkaisumme lajina globaaleihin kysymyksiin

• Avoin kaikille, maksullinen

• Rien van der Schaft, Maria Gretzer, Markku Söderberg ja 
paljon muita!



Hevosen viesti – miljoona uutta hevosfania

• Alueelliset tapahtumat
• Kohtaamiset kauppakeskuksissa
• Kouluvierailut yhteistyössä Hippoliksen kanssa
• Haaste ratsastajille - kutsu kaveri tallille
• Positiivisten hevosihmisten palkitseminen
• 100 faktaa hevosesta ja ratsastuksesta
• Hevosen viesti päättäjille



Juhlavuosi kilpailutoiminnassa

• Kesäjuhla PM-kisojen yhteydessä
• Ratsastuskouluoppilaiden valtakunnalliset 

mestaruuskilpailut
• HIHS
• Alueiden omat juhlavuoden kilpailut?
• Juhlaruusukkeet, palkintoloimet ja esinepalkinnot 

tiettyihin kilpailuihin



Juhlagaala

• Juhlavuosi huipentuu 28.11. järjestettävään gaalaan tai 
iltajuhlaan

• Juhlallista ohjelmaa, hyvää ruokaa ja juomaa, erinomaista 
seuraa, puheita ja musiikkia



Muuta

• Juhlavuodella oma logo
• Videot ja muut materiaalit
• Juhlavuodella oma osio nettisivuilla
• Hippos-lehden erikoisnumero



SRL:n strategiatyö



Nostoja strategian kiteytystyöstä

Osaaminen ja oppiminen keskiöön
• Tarvitsee pitkän aikajänteen, 10-15 vuotta

• Ylläpidetään yli strategia- ja tosukausien

• Tehdään työtä sen eteen, että kaikkea hevosalan osaamista 
arvostetaan

• Liitto luo ja ylläpitää järjestelmiä, jotka tuottavat osaamista

• Valmentajien laatuun panostetaan kaikilla tasoilla
• Osaamisen vaikutukset tunnistetaan kaikilla tasoilla

• Ratsastuskouluopetus, opettajien koulutus
• Hevosten hoito ja huolenpito
• Hevosten käsittely
• Valmennus



Nostoja strategian kiteytystyöstä

Lopullisesti eroon harrastamisen ja kilpailemisen ristiriidasta

• Liitolle erittäin tärkeä strateginen tavoite: ristiriita saatava 
lopullisesti pois, ei kuilua harrastamisen ja kilpailemisen välillä

• Luotava tunnetta, että mistä tahansa omasta ja toisen 
menestyksestä voi iloita

• Menestystä voi olla monenlaista: lajin harrastaminen, luonnosta 
nauttiminen, kilpaileminen, kasvatuksessa onnistuminen, 
hevosen myynti, kaikki on sallittua!

• Ei kuitenkaan koskaan hevosen hyvinvoinnin kustannuksella



Nostoja strategian kiteytystyöstä

Yhteenveto
• Ylivuotinen pääteema: osaaminen ja oppiminen

• Kirkastetaan osaamisesta ja oppimisesta liitolle 10-15 v. pitkäaikainen 
tavoite, joka kantaa yli strategiakausien

• Varsinainen strategian uudistustyö alkaa vuonna 2020
• Strategiatyötä tehdään osittain juhlavuoden tapahtumissa näkymisen ja muun 

”jalkatyön” yhteydessä
• Päästään testaamaan ajatuksia kentällä
• Eriytetään valmistelu SRL100-tapahtumatiimistä työkuorman tasaamiseksi
• ”Satavuotias, joka oppii yhä / haluaa oppia.”



HUIPPU-URHEILUTOIMINTA 
Toteutuneet tavoitteet 2019:

• EM-osallistumiset eri lajeissa ja ikäluokissa lähes suunnitellusti

• Henk koht olympiapaikat (koulu 99%, para 99%, kenttä 50% todennäköisyydellä)

• PM-kultamitalimäärän kasvu (2019: 8, 2018:1, mitalit yhteensä 2019: 17, 2018:16)

• Valmennuskeskusyhteistyö liiton kanssa

• KV-valmentajasopimukset onnistuneita

Toteutumattomat tavoitteet 2019: 

• Joukkuepaikat Tokioon (Para vielä mahdollinen)

• Valmentajien osaamisohjelma (Ei aikataulun mukaan)

• Liiton ja valmennuskeskuksen kehityshankkeet (Ei aikataulun mukaan) 

• Maailman kärki vs Suomi:
• Suomesta ei saa riittävää KV-kilpailukokemusta ja lajin ammattimainen kehitys muualla 

nopeampaa kuin Suomessa

• Tavoitteet ja mittarit 2020
• Tavoitteena menestys eri lajien ja ikäryhmien PM- ja EM/MM-tasolla, KV-kilpailuiden 

järjestäminen Suomessa, KV-osaamisen lisääminen. 

• Mittareina mitalit, kotimaan KV-kisojen taso ja määrä sekä suomalaisten 

menestyminen, KV-valmentajien toteuttamien tapahtumien määrä ja 
osallistumisaktiivisuus



Keskeiset asiat / ero maailman kärkeen

• Lajin ammattimaistuminen ja nopea 
kansainvälinen kehitys 

• Suomessa ei pysty ”ostamaan” KV-
tasoa vaan edettävä osaamisen 
kehittämisen kautta

• Talousresurssit vs kärkimaat

• Urheilijoiden sitoutuminen ja 
tavoitteellisuus? (nuorten ryhmät)



Strategia / painopisteet 2021- 2024

• Osaamisen kehittäminen

• Pääpanostus sinne, missä paras vaikuttavuus 

(nuorten ryhmät)

• Valmennuskeskus / Liitto -yhteistyön 
kehittäminen

• KV-kontaktiverkoston ylläpitäminen, 
laajentaminen ja maksimaalinen hyödyntäminen



Kilpailujärjestelmä, 
KIPA, Equipe

2020



Muutos 1.1.2020 alkaen
Siirrytään takaisin kolmeen kilpailutasoon:

1-taso -> seurakilpailu

2-taso -> aluekilpailu

3-5 tasot -> kansallinen kilpailu, joissa voi olla 
erikseen mainittuna Tähtikilpailut

Virallisen kilpailujärjestelmän ”alapuolella” voi 
järjestää kilpailuharjoituksia, joissa voi käyttää 
SRL:n kilpailusääntöjä. Kilpailuharjoitusten 
vastuutaho on SRL:n alainen järjestäjä



Perustelut

• Tasomäärittely 1-5 ei kuvaa kilpailun 
vaikeustasoa oikein. Seura-alue-kansallinen 
taso kuvaa tasoa ja kohderyhmää paremmin

• Tasojen 3-5 välillä ei ole merkittäviä eroja 
etenkään pienissä lajeissa. Määritelmä näille 
tasoille ei riittävän selkeitä

• Nykyisten tasojen ”laatuvaatimukset” 
saadaan sovitettua 3-tason järjestelmään



Käytännön toimenpiteitä

• 1-5 -tasojen tiedot ja tulokset muutetaan 3-
tason järjestelmään (tiedot säilyy tietokannassa 
5-tason järjestelmän mukaisina)

• Säännöt 2020 laaditaan 3-tason järjestelmään

• Kilpailutasojen (1-5) laatuvaatimukset 
muutetaan 3-tason järjestelmään

• Kilpailulisenssit 2020 3-tason mukaan

• KIPA 2020 rakennetaan 3-tason järjestelmään



KIPA

• Otetaan käyttöön 1.1.2020

• Ainakin olympialajit (?)

• Maksujärjestelmä ja Equipe App käytössä

• Pilottikisat

• Testaus käynnissä

• Joulukuun alussa viimeinen tämän vuoden pilotti

• Käännös tekeillä



KIPA

• Koulutus ja käytön tuki

• Koulutustarve on tunnistettu, aikataulutus 
kevättalveen

• Tehostettu käytön tuki 2020

• Vanhan KIPAn alasajo

• Vanhat kilpailutulokset arkistoidaan 2020 
alkupuolella

• Käyttö valmennuskalenterina kesään 2020 asti

• Kilpailut vain uudessa KIPAssa



EQUIPE

• Equipe Classic poistuu käytöstä, tilalle Equipe
App

• Käytön kustannukset 1 € / startti + alv

• Katetaan SRL-maksulla

• Koulutuksia järjestetään KIPA-koulutusten 
yhteydessä



Urheilun budjetti



Urheilubudjetti 2019: 1 011 400

• KV-toiminta (KV-kilp + MJ -toiminta): 733 500

• Kansallinen toiminta: 287 000

Urheilubudjetti 2020: 1 064 470

• KV-toiminta (KV-kilp + MJ-toiminta): 754 900

• Kansallinen toiminta: 309 570

Merkittävimmät vähennykset:

• Este GP -sarja: - 10 000

• EM/MM seniorit, kilpailukulut: - 42 000

• Urheilujohtaminen (palkkakulu 2020): - 60 000

• Varusteet ja välineet (MJ-asut): - 20 000

Merkittävimmät lisäykset:

• KS I ja antidopingohjelma, teko: + 20 000

• Aluevalmennus, tappiotakuu: + 10 000

• Tulevaisuusfoorumi: + 5 000

• Ikäkausi EM -kilpailut: + 10 000

• MJ-valmennus: + 40 000

• Valmentajakoulutus (MJ + aluevalm): + 15 000

• Valmennuksen tukitoimet: + 35 000

• PM-mitalit, loimet (Suomen järjestämisvuoro) + 5 000 (5 lajia))



LAJIKOMITEAT 2020



Komitean toimenkuva
• Lajikomitea on asiantuntijaelin, joka vastaa kotimaan 

kilpailutoiminnan ohjauksesta

• Komiteaan kuuluu puheenjohtaja ja n. 6 jäsentä

• PJ:n ja jäsenen toimikausi on 1 vuosi. Toimikausien määrää ei 
rajoiteta

• Jäsenten tulee olla kilpailutoiminnan asiantuntijoita edustaen 
ainakin kilpailijoita, järjestäjiä, tuomareita SRL:n hallitusta

• Lajikomitea työskentelee hallituksen alaisena ja raportoi 
hallitukselle, HUJO:lle ja Urheilujohtajalle

• Komitean nimeää liiton hallitus kuultuaan vanhan komitean PJ:a
ja lajiseminaaria, joka voi esittää ehdokkaita komiteaan



Komitean tehtävät

• Toimintasuunnitelma ja vuosibudjetti
• Kansallinen kilpailukalenteri ja sarjakilpailut
• Lajin arvokilpailut ja tähtikilpailut
• Kehittää lajin toimintaa seura-, alue- ja kansallisella 

tasolla
• Tekee ohjeita olosuhteiden parantamiseksi
• Rekrytoi uusia kilpailujärjestäjiä, -paikkoja ja 

toimihenkilöitä
• Tekee lajin sääntömuutosehdotukset
• Tekee esityksiä koulutustarpeista
• Toimintakertomus



(Este)komitean VUOSIKELLO

KS III 

voimaan 

1.2. alkaen

Tähtikisat 

haettava 31.5. 

mennessä

3-5 -tason 

kilpailut 

haettava 31.8. 

mennessä

Lajiseminaari 

marraskuun 

loppupuolella

Kilp. täydennyshaku jatkuu 

vahvistetut huomioiden 

lajiseminaariin asti

Kokous 1:

- Sarjakilpailusäännöt

- HIHS-säännöt

- KS III:n lopullinen 

vahvistaminen

- Toimintakertomus

Kokous 2:

- Tähtikisojen 

toimihenkilöt

- Strateginen suunnittelu

- Ensi vuoden budjetin 

runko

Kokous 3:

- Tähtikisarunko 

vahvistetaan

- HIHS kansallisten 

luokkien kutsu

- Seuraavan vuoden 

koulutussuunnittelu

Kokous 4:

- Kalenteri vahvistetaan 

pääpiirteittäin

- Sarjakisasääntöjen 

valmistelu

- KS I muutokset

Kokous 5:

- Lajiseminaarin sisällön 

vahvistaminen

- Toimintasuunnitelma

- Säännöt sisällöltään, ei 

tekstiasussaan

- Tähtikisaohjeet / 

sopimukset seuraavalle 

kaudelle


