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Ratsastajien määrä

• Maajoukkuevalmennus renkaisiin 2020 hakenut 17 
henkilöä, joista noin 10 kilpailee kansainvälisellä tasolla

• Kaiken kaikkiaan reining-harrastajia Suomessa on noin 50

• Suurimmalla osalla omat hevoset, jotka ovat 
kilpatoimintaan soveltuvia

• Osa valmentautuu ja kilpailee vain laji-/rotujärjestön 
alaisissa valmennuksissa/kilpailuissa (NRHA, AQHA, APHA, 
SRL/FEI)



Reiningin tavoitteet Suomessa

1. 2022 WEG

• todennäköisesti Cremonassa Italiassa

• Tavoitteena kilpailukykyinen Team Finland -joukkue

2. 2021 FEI Young/Junior EM ja Senior MM

• Todennäköisesti CS-ranch, Sveitsissä

• Toimii välivaiheena WEG kilpailuihin

3. Nuorisotoimintaan panostaminen

• Lajin kasvu on nuorissa

• Youth Campin järjestämistä ja muuta toimintaa

4. Näkyvyyden ja harrastemäärien lisääminen

• EM/MM/WEG kisojen kuvaaminen

• somen hyödyntäminen



Merkittävimmät 2019 tulokset

• Pete Perkiö

• kaksi hopeamitalia NRHA EM kisoista Tanska

• Elena Wuorimaa

• FEI Junioreiden MM kisoista viides sija Sveitsi

• NRHA Scandinavian Non Pro Derby voitto Ruotsissa

• NRHA Futurity USA ensimmäinen suomalainen lajin 
maailman suurimmissa kisoissa

• Monet ratsastajat ovat kauden aikana myös saavuttanut 
henkilökohtaisia piste-ennätyksiä ja voittoja, mikä on 
osoitus panostuksesta sekä ratsastajien kehityksestä.





Lajin haasteet

• Reiningille tarvittava pohja on harvinainen, vain parilla tallilla Suomessa pystyy tekemään 
liukupysähdyksiä. Pohjan huoltaminen vaatii osaamista ja erityisvälineet. Samoin 
maneesien koot ovat usein liian pieniä (tarve noin 36 x 80 m).

• Kilpailuiden järjestäminen pienellä porukalla on työlästä ja kallista; vaatii organisaation ja 
toimihenkilöt. Stewardi toimintaan on kuitenkin ollut paljon kiinnostusta

• Arvokisoihin ja maajoukkuevalmennukseen vaadittavia kvaaleja joudutaan hakemaan 
ulkomailta, joka on taloudellisesti rankkaa sekä toistuva ulkomaan matkustaminen 
kuluttaa hevosia

• FEI ikäisten hevosten puute. Monet hankkineet uusia nuoria hevosia, joilla ei tällä 
hetkellä pysty kilpailemaan FEI luokkia. Toisaalta tämä nuoriin hevosiin panostaminen voi 
olla hyvä asia, koska se tuottanee tulevaisuudessa FEI hevosia. 

• Kunnollisten puitteiden puuttumisen vuoksi moni ratsastaja hakee ammattiapua 
ulkomailta ja näin eivät pysty osallistumaan aktiivisesti Suomen omaan toimintaan 
(valmennus ja kilpailut) 



Ratkaisuja haasteille

• Yhteisten FEI-kilpailuiden järjestäminen Ruotsin 
ratsastajainliiton reining jaoston kanssa

• ”Kuinka järjestetään lännenratsastuskilpailut” –
kurssin järjestäminen

• Kilpailuiden järjestäminen samanaikaisesti 
muiden ratsastuslajien kanssa

• Muiden ratsastuslajien stewardien kouluttaminen

• Lajiin mukaan lähtemisen helpottamiseksi 
yhteistyö muiden lännenratsastuslajien ja 
rotujärjestöjen AQHA/APHA:n kanssa



Ratkaisuja haasteille

• Nuoriin panostaminen

• Youth camp

• AQHA/NRHA Youth World Cup joukkueet

• Nuoret mukaan huipputason 
valmennuksiin

• Kannustetaan nuoria kansainväliselle 
kilpa-areenoille



Ratkaisuja haasteille

• Ypäjällä reiningiin sopiva maneesi; sen 
huolto ja saaminen säännölliseen 
käyttöön

• Sliding pohjan hoitoon tarvittavan lanan 
hankkiminen

• Ison reining maneesin rakentaminen 
Suomeen, rahoitus ?



Valmennukset

• Maajoukkuevalmennukset ovat tällä 
hetkellä tauolla, mutta alkavat jälleen, 
kun on taas mahdollista

• Suomessa käy vuosittain 3-5 ulkomaista 
kovan tason valmentajaa

• Kotimaisia valmentajia on muutamia 

• Muutama nuori valmentautuu ulkomailla



Yhteenveto

• Reining on kiehtova, mutta vaativa ja 
kallis laji, joka vaatii erityisolosuhteet

• Suomessa on pieni, mutta etenkin 
nuorissa erittäin motivoitunut joukko, 
joka valmentautuu suunnitelmallisesti 
ja määrätietoisesti

• SRL:lta toivotaan tukea ja panostusta 
lajiin ja etenkin näihin lupaaviin nuoriin


