LUONNOS
Aluetoiminnan toimintasuunnitelma 2021
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 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 tammi–
helmikuun vaihteessa. Vuoden 2021 tapaaminen järjestetään lähtökohtaisesti etätapahtumana, ja
järjestelyistä vastaa Kaakkois-Suomi yhdessä muiden alueiden kanssa.
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 aluekilpailuluvista 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.
Aluejaostojen seuratoiminnan edustajat (SETAP) kokoontuu käsittelemään yhteisiä seura- ja
harrastetoiminnan asioita 3-4 kertaa vuoden aikana.
SRL Lounais-Suomi tekee yhteistyötä hevosjalostusliittojen sekä muiden hevosalan toimijoiden kanssa
järjestämällä mm. yhteisiä koulutuksia. Jaosto järjestää tapahtumia ja koulutuksia, jotka edistävät hevosen
hyvinvointia, yhdistävät alueen hevosharrastajia ja houkuttelevat uusia harrastajia lajin pariin.
Yhteydenpitoa alueen seuroihin tiivistetään edelleen. Aluejaosto järjestää tarvittaessa seuratapaamisia ja
jaoston jäsenet ovat käytettävissä mm. seurakäyneille.
Aluejaosto lainaa omistamiaan keppihevosesteitä seuroille ja osallistuu valikoituihin hevosalan ym.
tapahtumiin. Seuroille järjestetään ideakilpailu, jonka aiheena ovat erilaiset harrastetapahtumat. Kilpailun
voittajaa tuetaan rahallisesti. Lisäksi järjestetään seurayhteistyönä hevostaitokilpailut.
Nuorisotiimi
SRL Lounais-Suomella on oma aktiivinen nuorisotiimi, joka mm. tuo alueemme nuorten näkökulmaa
päätöksentekoon sekä järjestää erilaisia tapahtumia. L-SR Nuorisotiimin keskeisiä tavoitteita vuonna 2021
ovat nuorten aktivointi, yhteishengen luominen nuorisotiimien välillä sekä hevosnuorten verkostoituminen.

Lisäksi tarkoituksena on tuoda aktiivisesti hevosharrastusta esille.
Koronatilanteen vuoksi vuodelle 2020 suunnitteltuja tapahtumia ja kursseja järjestetään vuonna 2021.
Päätapahtuma on syksyllä järjestettävä Nuorisogaala Turussa, joka tehdään mahdollisesti yhteistyössä
muiden nuorisotiimien tai seurojen kanssa. Gaalaa varten nuorisotiimi kerää rahaa mm. erilaisten kurssien
avulla. Tapahtumien hinnat pidetään maltillisena, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus
osallistua niihin.
Nuorisotiimin tarkoituksena on järjestää mm. hevosvalokuvauksen perusteet –kurssi. Tiimi osallistuu
isomman hevostapahtuman järjestämiseen Turun seudulla (esim. Ponit Kupittaalla). Tavoitteena on myös
tutustua toisiin tiimeihin, jakaa ideoita ja yhtenäistää toimintaa.
Nuorisotiimi tekee sisältöä sosiaalisiin medioihin (Instagram, Facebook, Youtube), joita voidaan hyödyntää
eri yhteyksissä. Tiimi päivittää somekanavia aktiivisesti ja luo kiinnostavaa seuraajia aktivoivaa sisältöä.
Nuorisotiimi tekee mahdollisimman paljon yhteistyötä erilaisten seurojen ja yhdistysten kanssa.
Keväällä avataan uusien tiimiläisten haku.

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. Vuonna 2021 alueet
järjestävät yhteiset hevostaitomestaruudet.
Alueet palkitsevat vuoden parhaita ratsukoitaan tai ratsastajiaan saavutettujen rankingpisteiden
perusteella.
Kilpailutoiminnan tavoitteena on laadukkaiden ja turvallisten aluekilpailujen aktiivinen järjestäminen ja sitä
kautta aluekilpailujen arvostuksen nostaminen. Kilpailutoiminnassa kiinnitetään huomiota olosuhteisiin
sekä toimihenkilöiden ja kilpailujärjestäjien osaamiseen.
SRL Lounais-Suomi järjestää vuonna 2021 mm. aluejoukkuemestaruudet (ko + re), tuntiratsastajien
mestaruudet sekä aikuismestaruudet. Alue tukee osittain aluemestaruuskilpailujen laite- ja
toimihenkilökustannuksia. Kaikkiin mestaruuskilpailuihin alue antaa mitalit ja ruusukkeet sekä
henkilökohtaisiin aluemestaruuksiin loimet. Alue tukee taloudellisesti myös taito- ja pararatsastusluokkien
järjestämistä.

4. Valmennustoiminta
Osana Ratsastajainliiton 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.

Aluevalmentajina Lounais-Suomessa toimivat Anu Korppoo (ko), Christine Procope (re) ja Maija Yli-Huhtala
(ke). Koulu- ja kenttävalmennus järjestetään yhdessä SRL Hämeen kanssa.

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
Kilpailunjärjestämiskoulutukset
Turvallisuuspäällikkökoulutukset
Lounais-Suomessa järjestetään vuonna 2021 seuratoiminnan koulutuksia. Ratsastajille järjestetään
sääntökoulutuksia ja kilpailunjärjestäjille kilpailutoimintaa tukevia koulutuksia. Yhteistyössä alueen
seurojen kanssa järjestetään mm. hevosen hyvinvointiin, hevosmiestaitoihin ja ratsastajan oheisliikuntaan
liittyviä koulutuksia ja tilaisuuksia. Turvallisuutta kilpailuissa ja kaikessa harrastamisessa edistetään mm.
järjestämällä ensiapukoulutuksia. Alueen nuorisotiimi järjestää erityisesti nuorille kohdennettua toimintaa.

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.
SRL Lounais-Suomella on facebook- ja instagram-tilit. SRL Lounais-Suomi julkaisee sähköisiä uutiskirjeitä
seurojen jäsenille tarpeen mukaan. Lisäksi SRL Lounais-Suomen Nuorisotiimillä on oma instagram-tili sekä
youtube-kanava. Alue kartoittaa mm. jäsenistön toiveita ja ajatuksia google forms – kyselyillä.

