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1. Toiminnanjohtajan katsaus 
 
Vuoden 2020 toimintasuunnitelman alkuperäinen teema oli SRL 100. Juhlavuoden tavoitteiksi valittiin 
ratsastusyhteisön vahvistaminen, laajamittainen näkyvyys ja lajin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 
kehittäminen. Juhlavuosi käynnistyi innostavalla tulevaisuusfoorumilla helmikuussa, mutta pian sen jälkeen 
näkymät muuttuivat radikaalisti. Juhlinta ja tapahtumasuunnitelmat oli siirrettävä taka-alalle. Vuoden 
todellisiksi teemoiksi nousivat hyvin nopeasti harrastajien, urheilijoiden ja tallien toimintamahdollisuuksien 
sekä hevosten hyvinvoinnin turvaaminen ennennäkemättömässä pandemiatilanteessa. 

Vuosi kuitenkin opetti meille, että ratsastus on pandemiankestävä harrastus. Vastuulliset ja 
terveysturvalliset toimintatavat mahdollistivat ratsastuksen jatkamisen ankarienkin rajoitusten aikaan. Lajin 
luontaiset turvavälit toimivat tilanteessa kaikkien eduksi. Mahdollisuudet turvalliseen, luonnonläheiseen 
toimintaan ja eläimen kanssa keskittymiseen nousivat arvoon arvaamattomaan. Ratsastus löysi jo vajaan 
vuoden aikana uusia muotoja aikuisten muuttuneessa arjessa. Samalla tulokset vuoden 2020 
koululaiskyselystä vahvistavat käsitystä, että ratsastus on erityisen kiinnostava liikuntaharrastus myös 
kouluikäisten keskuudessa. 

Tärkeitä keskustelun ja vaikuttamisen teemoja pandemian puhkeamisesta lähtien olivat terveysturvallinen 
toiminta talleilla ja hevosista huolehtiminen muuttuvien rajoitusten keskellä.  Liitto osallistui aktiivisesti 
neuvotteluihin viranomaisten kanssa ja hevosmyönteisten tulkintojen laadintaan. Lisäksi panostettiin 
ohjeistukseen, neuvontaan ja tiedotukseen sekä vahvan yhteistyöverkoston rakentamiseen kriisitilanteen 
tueksi. Liitto oli mukana perustamassa hevosalan valmiusryhmää, joka koordinoi apua talleille erityisesti 
Uudenmaan sulkutilan aikana. 

Liiton pitkäaikainen urheilujohtaja Aki Ylänne siirtyi eläkkeelle 1.4.2020 alkaen, ja hänen työnsä jatkajaksi 
valittiin Jutta Koivula. Haluan kiittää Akia koko liiton puolesta pitkäjänteisestä työstä ratsastuksen hyväksi ja 
toivottaa rauhallisia eläkepäiviä. 

Huippu-urheilu  
Huippu-urheilun päätavoitteena oli valmistautuminen ja suoritustason optimointi Tokion olympialaisiin 
sekä paralympialaisiin. Kansainvälistä kilpailutoimintaa rajoitettiin kuitenkin koronapandemian takia 
merkittävästi heti kevättalvesta lähtien. Maaliskuussa saatiin tieto Tokion kisojen siirtymisestä vuodelle 
2021. Rajoitusten täyttämän kansainvälisen kilpailukauden kohokohtia olivat Henri Ruosteen ja Katja 
Karjalaisen saavuttamat henkilökohtaiset maapaikat Tokioon sekä ikäkausiratsukoiden vakuuttavat 
suoritukset kouluratsastuksen EM-kisoissa Unkarissa. 
 
Myös Helsinki International Horse Show:n 35. järjestämiskerta jouduttiin siirtämään pandemian takia 
vuodelle 2021. Rajoitustoimien kokonaisvaltaisuutta kuvaa se, että Suomessa järjestettiin koko vuonna vain 
yksi FEI:n tähtiluokituksen mukainen kansainvälinen ratsastuskilpailu, Helsinki Horse Fair CSI1* 28.2.-1.3. 

 
Seura-, talli- ja aluepalvelut 
Maaliskuussa astui voimaan useita ratsastuksen seuratoimintaa rajoittavia määräyksiä. Tapahtumiin ja 
koulutuksiin liittyvien rajoitusten vuoksi toimintaa jouduttiin sopeuttamaan ja toimintasuunnitelmaa 
muuttamaan. Osa suunnitelluista toimenpiteistä siirtyi vuodelle 2021. Liittoon kohdistuneiden 
säästöpaineiden vuoksi toimintaa jouduttiin myös järjestelemään uudelleen ja resursseja vähentämään. 
Tämä johti osaltaan siihen, että loppuvuodesta päädyttiin valmistelemaan seura- ja tallipalvelujen laajaa 
rakenneuudistusta. 
 
Sähköisesti järjestettävistä tapaamisista ja koulutuksista tuli nopeasti arkipäivää, ja ne jäävät 
todennäköisesti pysyväksi osaksi toimintaa. Reipas siirtyminen digitaalisempiin toimintatapoihin lisäsi 
monella tapaa toiminnan saavutettavuutta, yhdenvertaisuutta ja kestävyysajattelua. Toimintaympäristön 
radikaalissa muutoksessa jäsentallien toimintaa tuettiin aktiivisesti viestinnällä ja edunvalvonnalla. Tallien ja 
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ratsastuskoulujen toimintaedellytykset pystyttiin pitämään pandemiasta huolimatta hyvällä tasolla, kun 
tilannetta verrataan muihin liikunta-alan yrityksiin. 
 
Liiton hallitus ja talous  

Syyskokouksen henkilövaaleissa Ratsastajainliiton puheenjohtajaksi kolmivuotiskaudelle 2021-2023 valittiin 

Marjukka Manninen. Hallituksen jäseniksi kaudelle 2021-2023 valittiin Terhi Koipijärvi ja Aki Karhapää sekä 

vuodelle 2021 Kari Kallonen. Kokouksessa hyväksytty talousarvio vuodelle 2021 laadittiin 8.419 euroa 

ylijäämäiseksi. Jäsenmaksuja ei korotettu. 

Ratsastajainliiton tulos vuodelta 2020 on liiton ja alueiden osalta noin 350 000 euroa ylijäämäinen. 

Positiivinen tulos saavutettiin toiminnan turvaamiseksi käynnistetyn säästöohjelman sekä rajoitusten takia 

peruuntuneen toiminnan yhteisvaikutuksella. Toteutunut ylijäämä luo turvaa tuleville vuosille ja tarjoaa 

puskuria mm. siirtyneiden tapahtumien toteuttamiselle ja tietojärjestelmäinvestointien 

loppuunsaattamiselle. 

Helsingissä 7.4.2021 
 
 
Jukka Koivisto 
toiminnanjohtaja 
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2.  Suomen Ratsastajainliitto vuonna 2020 

 
Vuosi 2020 oli Suomen Ratsastajainliiton 100. toimintavuosi. Ratsastajainliiton strategiat ”Ratsastuksen 
johtavat ajatukset” ja ”Kaviouralla” johtivat toimintaa yhdessä vuosikokouksen vahvistaman 
toimintasuunnitelman kanssa. 
 

2.1. Pääteema: SRL 100 
 
Ratsastajainliiton vuoden 2020 teema oli SRL 100. Laajasta ja monipuolisesta ratsastusyhteisöstä haluttiin 
rakentaa teemavuonna yhtenäisempi. Vuoden aikana etsittiin yhdistäviä tekijöitä ja kasvatettiin 
ymmärrystä eri tavoista harrastaa, kilpailla ja viettää aikaa hevosen kanssa. Teeman hengessä haastettiin 
ratsastuksen ja hevosten ystävät tekemään yhdessä ja kertomaan siitä. Oivalluksia, tekoja ja tapahtumia 
koottiin #srlyhdessä-tunnisteen alle. Juhlavuoden sloganeiksi valittiin ”Pysytkö Kyydissä” ja ”Kohtaa 
hevonen”. Juhlavuoden tavoitteena oli jalkauttaa hevoset ympäri Suomea yli laji- ja maakuntarajojen. 
SRL100-ilmeellä tavoiteltiin raikkautta ja lajineutraaliutta. Logoa ja ilmettä käytettiin juhlavuoden 
materiaaleissa, sosiaalisessa mediassa ja muissa julkaisuissa.  

 
Juhlavuosi käynnistyi helmikuussa tulevaisuusfoorumilla Vantaalla. Foorumi kokosi yhteen noin 300 
kuulijaa. SRL100-vaatemallisto sekä SRL100-sankarinaula ja lasivadit tulivat myyntiin keväällä. Tuotteita 
jaettiin myös palkinnoiksi Facebook-kilpailuissa ja niillä palkittiin menestyneitä ratsastajia. Facebook-
livelähetykset aloitettiin maaliskuussa ja niitä toteutettiin viikoittain aina marraskuulle saakka. Jaksot on 
taltioitu myöhempää katselua varten liiton Facebook-sivuille. Juhlavuoden Satulahuone-podcastista 
julkaistiin Supla-palvelussa kuusi jaksoa.  

 
Halukkaat seurat saivat tilata liitolta SRL100-paketin tukemaan juhlavuoden toimintaa. Paketti sisälsi 
mainoslakanan, ruusukkeita, kunniakirjoja ja erilaisia toimistotarvikkeita kustomoituna juhlavuoden 
teemalla. Paketteja lähetettiin 171 kpl. Myös halukkaille jäsentalleille toimitettiin SRL100-mainoslakana.  
SRL100 oli näkyvästi esillä kauden Tähtikilpailuissa. Laakson GP-finaalissa oli mukana SRL100-teltta 
myyntituotteineen ja onnenpyörineen. Alueet järjestivät nimettyjä juhlavuoden luokkia, joihin teetettiin 
omat ruusukkeet juhlavuoden logolla.  

 
Koronapandemian vuoksi juhlavuoden kaikki suunnitellut tapahtumat eivät toteutuneet. Alueiden oli 
tarkoitus toteuttaa koulu- ja kauppakeskusvierailuja ympäri Suomea. Yhteentoista kauppakeskukseen oli 
varattu ajat ja paikka, jossa olisi näytetty Kohtaa hevonen -video, pyöritetty SRL100-onnenpyörää ja tuotu 
hevosen sanomaa esille. Yhtään koulu- tai kauppakeskusvierailua ei voitu toteuttaa pandemian takia. Kaikki 
Hippoliksen kanssa suunnitellut kouluvierailut jouduttiin perumaan. 

 
Juhlavuoden piti olla näyttävästi esillä myös ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailuissa Ypäjällä. 
Kilpailuja ei pystytty järjestämään. Horse Show´n SRL100-juhlanäytöksestä suunniteltiin vauhdikasta 
lajiesittelyä ja läpileikkausta vuosisadan ratsastusurheilutapahtumista. Tapahtuma jouduttiin perumaan, ja 
juhlanäytös siirtyy vuoteen 2021. Joulukuun alussa oli tarkoitus juhlia juhlavuoden päätöstä näyttävästi 
risteilyllä ja gaalajuhlan merkeissä. Juhla päätettiin siirtää vuoteen 2021. 
 

2.2. Tärkeimmät projektit 
 
Edunvalvonta ja yhteiskunnallinen merkitys  
Ratsastajainliitolla on vahva yhteiskunnallinen merkitys edunvalvojana kaikissa hevostalouteen liittyvissä 
asioissa. Liitto valvoo jäsenseurojensa ja -talliensa, kilparatsastajien, harrastajien sekä hevosten 
hyvinvoinnin etuja. 

 
Hevosala muuttuu ja uudistuu. Monet yhteiskunnan trendit, kuten hyvinvoinnin ja luontokokemusten 
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arvostus, ovat suosiollisia alalle. Hevosavusteinen toiminta on nousussa ja sen odotetaan kasvavan edelleen 
lähivuosina. Vaikeina aikoina hevosen merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja toimintakyvyn ylläpitämiselle 
korostuu.  

 
Hevosalan järjestöt jatkoivat yhteistyötään Mahdollisuuksien hevonen -yhteistyöverkoston, Hippolis ry:n 
puitteissa. SRL on mukana vuonna 2020 aloittaneessa MTK:n hevosverkostossa.  Edunvalvonnan 
painopisteet olivat vuonna 2020 koronapandemian vaikutusten arvioinnissa, toimintaympäristön 
muutoksen ennakoinnissa, tiedottamisessa ja vahvan edunvalvontaan liittyvän yhteistyöverkoston 
rakentamisessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 
 
Turvallisuus – vakuutusturvan kehittäminen  
Turvallisuus ja opetuksen taso ovat etusijalla Suomen Ratsastajainliiton hyväksymissä jäsentalleissa. Liitto 
edellyttää, että sen jäsentalleissa säännöllisesti ratsastavilla henkilöillä on tapaturmavakuutus 
ratsastusseuran jäsenetuna tai Green Card tai Green Card Plus. Liitto on ottanut jäsentallien 
satunnaisratsastajille ryhmätapaturmavakuutuksen. Vakuutuksen piirissä ovat myös seurojen 
vapaaehtoiset sekä seurojen ja jäsentallien talkoohenkilöt. 

Liitto tarjoaa vastuuvakuutuksen jäsenetuna kaikille seuroille ja jäsentalleille sekä liiton valmentajille ja 
tuomareille. Tuomareiden vastuuvakuutus kattaa myös tuomaroinnista mahdollisesti aiheutuvat rahalliset 
vahingot. Liiton hallituksella on oikeusturva- ja vastuuvakuutus.  

Ratsastajainliitto käy jatkuvaa keskustelua vakuutuskumppaniensa kanssa. Tavoitteena on lisätä 
turvallisuutta ja ennaltaehkäistä vahinkoja. Vapaaehtoinen lisävakuutus korvaa ratsastukseen liittyvät 
tapaturmat liiton jäsenvakuutusta laajemmin. Liitto on toteuttanut turvallisuutta käsitteleviä kampanjoita. 
 
Urheilun projektit 
 
Arvokilpailut 
Huippu-urheilussa Tokion 2020 olympialaisten ja paralympialaisten karsintakilpailut muodostivat vuoden 
pääkohdat. Valjakkoajon MM-kilpailut ja nuorten ikäryhmien EM-kilpailut pystyttiin järjestämään, mutta 
suurin osa muista arvokilpailuista peruutettiin. Tokion olympialaisia ja paralympialaisia siirrettiin vuodella 
eteenpäin, vuoteen 2021. Yhteistyötä Ypäjän Hevosopiston valtakunnallisen valmennuskeskuksen kanssa 
jatkettiin ja toimintaa kehitettiin urheilijan urakehityksen tukemiseksi. Merkittävimmät kilpailutulokset 
esitellään kohdassa kilpailutoiminta.  

 
Kouluratsastuksen arvokilpailuprojekti Top Dressage Finland 
Kouluratsastuksen arvokilpailuprojektia jatkettiin toteuttamalla kansainvälistä kilpailuohjelmaa. 
Valmennuksesta vastasi hollantilainen Rien van der Schaft.  

 
Esteratsastuksen Nations Cup -projekti 
Esteratsastuksen Nations Cup -projekti on vahva osa liiton strategian mukaista joukkuetoimintaan 
panostamista. Vuonna 2020 ei vallitsevan korona pandemian vuoksi osallistuttu yhteenkään Nations Cup -
kilpailuun. Valmennuksesta vastasi edellisen vuoden tapaan Ad van de Wetering. Hänen 
valmennustapahtumansa Suomessa on laajennettu kattamaan myös ikäkausiratsastajien parhaimmisto.   
 
Urheilutoiminnan kehittäminen 
Huippuratsastuksen kehitysohjelman merkittävimmät hankkeet olivat tiivis yhteistyö Ypäjän Hevosopiston 
valmennuskeskuksen kanssa, kansainväliset valmentajasopimukset sekä panostus kotimaisten maajoukkue- 
ja aluevalmentajien osaamisen kehittämiseen.  
 
Talent-ohjelma 
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Talent-valmennusohjelmaa jatkettiin. Talent-ohjelmaa halutaan kehittää jatkossakin, joten toimijoille 
lähetettiin sähköpostiin kysely, jossa kysyttiin heidän toiminnastaan ja toiveistaan. Talent-toimijoille 
järjestettiin seurawebinaarin yhteydessä infotilaisuus. Talent-seurojen ja -toimijoiden määrä oli noin 30.  
 
Helsinki International Horse Show ja Nations Cup -kilpailut 
Helsinki International Horse Show ja sen yhteydessä kilpailtava esteratsastuksen maailmancupin osakilpailu 
ovat erittäin tärkeitä Suomen ratsastusurheilun kannalta. Vuonna 2020 tapahtuma jouduttiin 
peruuttamaan koronapandemian johdosta. Se oli ensimmäinen kerta kilpailun yli 30-vuotisessa historiassa. 

 
Ratsastuskenttien pohjaprojekti 
Ratsastuskenttien pohjaprojektia jatkettiin tavoitteena edesauttaa hevosten hyvinvointia ja parantaa 
edellytyksiä kilpailuiden järjestämiselle. Ismo Lätti toimi liiton kenttäkonsulttina. 
 
Kilpailujärjestelmä 
Kilpailujärjestelmän tavoitteet: 

• Etenee ratsukon urapolun mukaisesti  

• Lisää kiinnostusta kilpailujen järjestämiseen  

• Lisää ratsastusurheilun kiinnostavuutta suuren yleisön ja median parissa 

• Varmistaa hyvät harrastekilpailemisen mahdollisuudet kaikille kohderyhmille  

• Pitää lasten ja nuorten kilpailutoiminnan keskiössä  

• Varmistaa kilpahevosten urakehityksen ja hyvinvoinnin 
 

Vuonna 2015 uudistetusta kilpailujärjestelmästä palattiin osittain vanhaan kilpailujärjestelmään 1.1.2020 
alkaen. Vanhat kilpailutasojen nimikkeet seura, alue ja kansallinen palautettiin käyttöön kilpailutoiminnan 
selkeyttämiseksi. Uusitun kilpailujärjestelmän hyväksi havaitut toiminnot hyödynnetään jatkossa.  
 
KIPA ja Equipe 
Vuoden 2020 aikana otettiin käyttöön uusi KIPA2-kilpailupalvelujärjestelmä. Vuoden alusta siirryttiin Equipe 
-tulospalveluohjelmasta uuteen Equipe App -ohjelmaan vanhan ohjelman poistuttua käytöstä. Kesäkuussa 
2020 kilpailutoiminnan maksunvälitys siirrettiin pääosin Stripe –palveluun. 
 
Kevätkokous 
Kevätkokous järjestettiin Helsingissä 27.9.2020. Kokous järjestettiin koronarajoitusten ja väliaikaisen 
yhdistyslain muutoksen johdosta poikkeuksellisesti syyskuussa. Edustettuna oli 26 jäsenseuraa ja 8 
yhteisöjäsentä. Henkilöitä oli paikalla 32. 
 
Syyskokous 
Syyskokous järjestettiin Helsingissä 22.11.2020. Kokouksessa oli edustettuna 200 jäsenseuraa ja 76 
yhteisöjäsentä. Kokouksessa oli paikalla 155 henkilöä. Kokous toteutettiin koronarajoitusten takia 
hybridikokouksena, jossa äänivaltaiset osallistujat olivat jakautuneet kahdeksalle alueelliselle 
kokouspaikalle ja kolmeen kokoussaliin Helsingissä. Kokouksesta tuotettiin suora internet-lähetys 
jäsenistölle. 
 
Vuosikokousten palkitut 
Kevätkokous myönsi kultaisen ansiomerkin edesmenneelle Päivi Laineelle sekä Saara Moilaselle ja Eila 
Tiikkaiselle. Syyskokouksen päätöksellä liiton kunniajäseneksi kutsuttiin Jukka-Pekka Leskinen. 
 
Hallitus 
Hallitus kokoontui vuoden 2020 aikana yksitoista kertaa. Lisäksi hallitus piti kolme sähköpostikokousta.  

 
Suomen Ratsastajainliiton hallitus 2020 ja jäsenten toimikaudet 



Suomen Ratsastajainliitto   Toimintakertomus 2020 

 

 8 

Mikael Forstén, puheenjohtaja, 2018–2020 
Janne Lappi, 2018–2020 
Marjukka Manninen, 2019–2021 
Osmo Metsälä, 2020–2022 
Carina Nyholm, 2019–2021 
Petri Pesonen 2018–2020 
Salla Varenti 2020–2022 
 

Hallituksen suunnittelupäivät pidettiin 26.5. liiton toimistolla. Hallituksen ja alueiden puheenjohtajien 
yhteiskokous pidettiin 26.9. Helsingissä. 
 
Liiton toimiston henkilökunta 
Jukka Koivisto, toiminnanjohtaja (urheilun kehittämispäällikkö, vt. toimitusjohtaja, 1.3.2019-) 
Emmi Kupiainen, koulutus- ja tapahtumakoordinaattori, 24.4.2006–  
Minttu Kuusisto, kilpailuassistentti, 1.7.1996– 

Minna Peltonen, tallitoiminnan kehittäjä, 1.2.2017– 
Salli Saarela, kilpailutoimen koordinaattori 1.12.2018- 
Sari Siltala, seurapalvelukoordinaattori, 14.4.2008–   
Hanna Talvitie, pararatsastuskoordinaattori, opintovapaalla, 1.10.2000- 
Marja Teljamo, seura-, talli- ja aluepalveluiden linjapäällikkö, 15.11.2018–3.7.2020 
Tuula Tella, IT-päällikkö (aluesihteeri 1.3.2004–) 
Anna Wessman, seuratoiminnan kehittäjä 1.1.2020- (lasten- ja nuorten toiminnan koordinaattori 
21.1.2019-) 
Jutta Koivula, urheilujohtaja 1.4.2020- (Hippos-lehden päätoimittaja 31.3.2020 asti) 
Sonja Holma, viestintäpäällikkö, 9.1.2020- 
 
Tallineuvojina toimivat Rosali Kivitie, Tero Kortelainen ja Antti Heikkilä. Määräaikaisena SRL100 -
projektipäällikkönä toimi Ulla Nurmi. 

 
Jäsenseurat 
Jäsenseuroja oli 503 ja muita yhteisöjäseniä 11. 
 
Ratsastusseurojen jäsenetuja olivat mm. vastuuvakuutus ja talkootyöntekijöiden ryhmätapaturmavakuutus, 
jäsenrekisteri- ja laskutuspalvelut, seurakehittämispalvelut, kerho-, markkinointi-, jäsenhankinta- ja muu 
materiaali, merkkisuoritus- ja koulutuspalvelut, nuorisotoiminnan palvelut, viestintätuki, alueiden 
tuottamat palvelut sekä yhteiset Teosto- ja Gramex-sopimukset. 
 
Seurojen henkilöjäsenten määrä oli vuoden lopussa 41.778 (42.643 vuonna 2019). Ratsastajainliiton 
jäsenseurojen jäsenistä 64 % oli senioreita ja 36 % junioreita. Jäsenistä naisia oli 95 % ja miehiä 5 %.  
 
Liiton edut seurojen henkilöjäsenille olivat Hippos-lehti, LähiTapiolan urheiluvakuutus, oikeus suorittaa 
ratsastus- ja hevostaitomerkkejä, oikeus lunastaa kilpailu- ja toimihenkilölupia, Scandic-hotellialennukset, 
LähiTapiolan hevosvakuutuksista 10 prosentin alennus, Tallink Silja Linen jäsenetutarjoukset, 
lakineuvontapalvelu, alennukset polttoaineesta St1-asemilta ja Hevoshullu-lehden kestotilauksesta sekä 
liiton jäsenkortti. Ratsastajainliitto jatkoi yhteistyösopimusta Stabenfeldtin kanssa Penny & Friends -
kilpailukonseptista sekä nettikaupan jäsenedusta. Ratsastusseuran jäsenet saivat vuonna 2020 alennuksia 
myös GoExpo Horse -messujen, Hevoset-messujen ja Helsinki International Horse Show´n lipuista, mutta 
valitettavasti kaksi jälkimmäistä jouduttiin siirtämään koronapandemian vuoksi.  
 
Jäsentallit 
Jäsentalleja oli yhteensä 345, joista ratsastuskouluja 209. 
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Jäsentallien edut olivat tallikäynnit ja -konsultaatiot, toiminnan vastuuvakuutus, satunnaisratsastajien 
ryhmätapaturmavakuutus, yrittäjäkoulutukset ja infotilaisuudet, Green Card -vakuutuskortti, 
maneesitarkastukset alennushintaan, ratsastuskentän pohjan huoltoneuvonta, lakineuvonta, yhteiset 
Teosto- ja Gramex-sopimukset, Nouse Ratsaille -opas ja muu markkinointimateriaali sekä viestintäpalvelut, 
Ratsastajainliiton nettisivuilla tallilistaus hakurissa palveluineen, hevosten vuosimaksut pakettihintaan, 
alennus Hippoksen leiri-ilmoituksista sekä ajankohtainen tiedotus, kuten tallipostit, sekä alueelliset 
tallikohtaamiset ja seminaarit.  
 
Jäsentalleilla Green Card -kortin lunastaneita, rekisteröityneitä ratsastuksen harrastajia oli 3.130 (3.137 
vuonna 2019). Green Cardin -kortin hankki 2.806, Green Card Plus -kortin 324. Molempiin sisältyy 
tapaturmavakuutus ja jälkimmäiseen myös Hippos-lehti.  
 
Henkilöjäsenet ja rekisteröityneet harrastajat  
Henkilöjäsenten ja Green Card -harrastajien kokonaismäärä oli 44.908 (45.780 vuonna 2019).  
 

2.3. Toiminnan vastuullisuus ja Reilu Peli 
 
Vuosien aikana liitossa on tehty aktiivista työtä erityisesti sosiaalisen vastuun eri osa-alueiden parissa, 
yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja Reilu Peli- työn puitteissa. Hevosen hyvinvointi on kaiken toimintamme 
keskiössä. Yhteiskuntasuhteita vaalimalla pyrimme varmistamaan edelleen, että ratsastuksella on 
vastuullisesti kestävä paikka yhteiskunnassa. Tätä pyrkimystä tukemaan päätettiin vuonna 2020 aloittaa 
oman strategisen vastuullisuusohjelman rakentaminen. Ohjelman tavoitteena on varmistaa ratsastuksen 
kehittyminen lajina ja alana osana yhteiskuntaa, sekä rakentaa hevosen hyvinvointi huomioon ottava, 
ympäristöstä välittävää ja sosiaalisesti kestävä toimintaa. Ratsastajainliitto on lisäksi sitoutunut 
urheiluyhteisön yhteiseen Urheillaan ihmisiksi- ohjelmaan. 

 
 Liiton Reilu Peli -työtä johti vuonna 2020 hallituksen vahvistama työryhmä. 

 
Reilu Peli -työryhmä 
Janne Lappi, ryhmän puheenjohtaja 
Osmo Metsälä, kotimaan kilpailutoiminta (KUJO) 
Anu Kämäräinen, Nuoret Päättäjät -ryhmän edustaja 
Minna Peltonen, SRL:n toimiston edustaja 
Hannele Helander 
Teija Ryhtä 
Stella Hagelstam 
Anki Väyrynen 
Kirsi Siivonen 
 
Reilu Peli -työryhmä kokoontui 2020 loppuvuodesta kaksi kertaa. Ryhmän kokoonpanoon oli odotettavissa 
suuria muutoksia, joten ryhmän sisällä päätettiin päättää ryhmän toimikausi tällä kokoonpanolla vuoteen 
2020. Joulukuussa 2020 avattiin Reilu Peli -ryhmään avoin haku, jonka perusteella ryhmään valitaan uudet 
jäsenet vuoden 2021 alussa.  
 
SRL:n yhdenvertaisuussuunnitelma päivitettiin 2020. 
 
Reilu Peli -työn tavoitteena on lajin eettisyyden, elinvoimaisuuden ja tulevaisuuden edistäminen, hevosten 
hyvinvoinnin ja positiivisen toimintakulttuurin vaaliminen, hevostaitojen säilyminen, hevosten käsittelyn ja 
hoidon ammattimaisuuden varmistaminen sekä lajin imagon ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 
parantaminen. Hallitus haluaa, että liiton piirissä toimivat ihmiset ovat esimerkkeinä harrastajille ja 
kilparatsastajille sekä lajiin tuleville uusille ihmisille. Tämä luo hyvää henkeä ja lisää yhteisöllisyyttä 



Suomen Ratsastajainliitto   Toimintakertomus 2020 

 

 10 

harrastuspaikoissa. Harrastuspaikkojen esteettömyys on myös tärkeä asia yhdenvertaisuuden 
toteutumiseksi.  
 

2.4. Kansainvälisyys  
 
Suomen Ratsastajainliitto on Kansainvälisen Ratsastajainliiton, Fédération Equestre Internationale (FEI), ja 
Euroopan ratsastajainliiton, European Equestrian Federation (EEF), jäsen. FEIn ja EEFn kokouksiin 
osallistuivat puheenjohtaja Mikael Forstén ja toiminnanjohtaja Jukka Koivisto. Kokouksissa käsiteltiin 
sääntömääräiset asiat ja vahvistettiin kansainvälisten kilpailusääntöjen muutokset. Erityisiä teemoja olivat 
hevosen hyvinvointiin liittyvät asiat, Tokion olympialaiset, koronapandemian vaikutukset sekä ihmisten ja 
eläinten antidopingsäännöt. 

 
FEI:n Sports Forum järjestettiin vuonna 2020 etänä ja siinä keskityttiin ajankohtaisiin antidoping-asioihin. 
 
Liitto on kansainvälisen ratsastuksenopettajien koulutuksen yhteistyöjärjestön, IGEQ:n, jäsen. Professori 
Kyra Kyrklund toimi International Dressage Riders Clubin varapuheenjohtajana. Tom Gordin oli 
kansainvälisten estekilpailujärjestäjien, Jumping Organisers, JOn varapuheenjohtaja ja siihen liittyvän 
esteratsastuksen maailmancupin kilpailujärjestäjien, World Cup Organisers, WCOn puheenjohtaja. Lisäksi 
Gordin toimi FEIn eri työryhmissä, kuten Covid-19-työryhmässä. Suomi osallistui pohjoismaiseen 
yhteistyöhön mm. maiden lajiliittojen yhteistapaamisissa. Pia Myrskog valittiin Tokion olympialaisiin 2020 
stewardiksi.  
 
Kansainväliset toimitsijatehtävät 

• Kansainväliset toimihenkilöoikeudet omaavat tuomarit ja ratamestarit vierailivat ulkomailla 
järjestetyissä kansainvälisissä kilpailuissa toimitsijoina mahdollisuuksien mukaan. 

• Pohjoismaiden ja Baltian yhteistyösopimuksen mukainen toimihenkilövaihdon toteutuminen jäi 
vähäiseksi. 

 
 

3. Valmennus ja koulutus 
 
Ratsastajainliitto järjesti ja tuki maajoukkuevalmennusta. Henkilökohtaista valmennustukea myönnettiin 
niille maajoukkueisiin nimetyille ratsastajille, jotka ovat pääsääntöisesti estyneet osallistumasta 
maajoukkueleireille, kuten ulkomailla asuvat kilpailijat. Kouluratsastuksen Top Dressage Finland -
projekteissa valmennusta järjestettiin osin leireinä myös Suomen ulkopuolella. Valmennusten toteutus 
esitellään taulukossa kohdassa 3.1. Valmennusleiritoiminta oli koronapandemian takia tauolla maaliskuun 
puolivälistä toukokuun loppuun ja loppusyksystä uudelleen alueellisten rajoitusten takia. 
 
Suomen Olympiakomitea myönsi Ratsastajainliitolle lajiliittotukea pararatsastuksen huippu-urheiluun. 
Lisäksi pararatsastajat Katja Karjalainen ja Pia-Pauliina Reitti kuuluivat Olympiakomitean tukiurheilijoihin. 
Liittotuet kohdennettiin arvokilpailuihin valmistautumiseen ja valmennuksen tukitoimiin.  
 
Valmentaja- ja täydennyskoulutukset toteutettiin koulutuskalenterin mukaan. 
 

3.1. Maajoukkuevalmennuksen valmennus- ja kilpailuvalmennusvuorokaudet  
 

 Seniorit Nuoret/U25 Juniorit Lapset/ponit 

Esteratsastus 12 12 12 12 

Kenttäratsastus 16* 

Kouluratsastus 18 8 8 8 
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Matkaratsastus 4*    
Pararatsastus 11*    
Valjakkoajo 15*    
Vikellys 3*    
 
= yhteensä 139   
(2019: 374)      

*ei ikäryhmäjakoa     
 

Islanninhevoset                        Askellajivalmennuksen toteutti Suomen Islanninhevosyhdistys, liitto tuki toimintaa. 
 

Liitto tuki myös alueellisia liittovalmennuksia. Esteratsastuksessa toteutettiin 40 (2019: 50) 
valmennustapahtumaa, kouluratsastuksessa 40 (56), kenttäratsastuksessa 22 (42), vikellyksessä 1 (6), 
valjakkoajossa 4 (4) ja islanninhevosten askellajiratsastuksessa 7 (16). Yhteensä 114 (163) 
liittovalmennustapahtumaa.  
 
Lisäksi järjestettiin kaikkien alueiden liittovalmennettavien Kasva urheilijaksi -kuivaleiri etätapahtumana 
Ypäjältä käsin. Talent-valmennusohjelmaa toteutettiin noin 30:ssä seurassa ja tallilla. 
Psyykkisen valmennuksen tilaisuuksia järjestettiin liiton ja alueiden toimesta kilpailuissa ja 
koulutustapahtumien yhteydessä.  
 
Valmennuksen tukitoimintana urheilijoille tehtiin kuntotestejä ja laadittiin harjoitusohjelmia, käytiin läpi 
laji- ja antidopingsääntöjä sekä suoritettiin terveystarkastus. Lisäksi perehdyttiin ravintovalmennukseen ja 
eläinlääkinnän kysymyksiin. Maajoukkuelääkäritoimintaa jatkettiin.  
 

3.2. Kansainvälinen valmennus 
 
Valmennusosaamista kartutettiin kansainvälisten valmentajien ja kouluttajien avulla: Tomas Eriksson 
(valjakkoajo), Elizabeth Winter (kenttäratsastus), Rien van der Schaft (kouluratsastus), Ad van de Wetering 
(esteratsastus).  
 

3.3. Valmentajakoulutus 
 
Valmentajakoulutuksia järjestettiin Ypäjän Hevosopiston Valmennuskeskuksessa. Valmentaja I -
koulutuksesta valmistui 29 ja uudelle kurssille osallistui 32 henkilöä. Valmentaja II -koulutuksesta valmistui 
25 ja uudella kurssilla aloitti 29 henkilöä. Valmentajan ammattitutkintoon (VAT) valmistavasta 
koulutuksesta valmistui 12. 
 
Valmentajaseminaariin osallistui 50 henkilöä ja se toimi myös valmentajien lisenssikoulutuksena. Dressage 
Going Strong -tapahtuma oli myös valmentajien lisenssikoulutus ja osallistujia siellä oli 36. Lisäksi SRL100 
Ratsastuksen Tulevaisuus -foorumissa pystyi päivittämään valmentajalisenssin. Tapahtumassa lisenssinsä 
päivitti 23 henkilöä. 
 

3.4. Toimihenkilö- ja kilpailunjärjestäjäkoulutus  
 
Liiton koulutusjärjestelmän tavoite on taata riittävä ja asiantunteva toimihenkilömäärä kilpailutoiminnan 
tarpeiseen eri tasoille. Ns. fast trackin kautta saadaan lisää toimihenkilöitä kokeneista kilpailijoista. 
Kansainvälisten koulutusten koulutuskiertoa jatkettiin. Kansainvälisistä koulutuksista suurin osa kuitenkin 
peruutettiin vuonna 2020. 
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Ratsastajainliitto järjesti yhdessä Ypäjän Hevosopiston ja aluejaostojen kanssa 109 koulutustapahtumaa, 
joihin osallistui yhteensä 4303 henkilöä. Suurin osa tilaisuuksista, kuten lisenssikoulutukset, oli suunnattu 
toimihenkilöille. Lisäksi järjestettiin useita tilaisuuksia seuratoimijoille, kilpailujärjestäjille, kilpailijoille, 
harrastajille ja talliyrittäjille. Kansainvälisiin lajiseminaareihin ja toimihenkilökoulutuksiin lähetettiin kolme 
henkilöä. Tarkemmat listat koulutuksista ja osallistujamääristä löytyvät tilastoliitteestä. 
 

3.5. Koulutusyhteistyö ja ammatillinen koulutus 
 
Ratsastajainliitto osallistui hevosalan ammattitutkintoja ja näyttöjä kehittävien työryhmien työskentelyyn.   
 

3.6. Urheiluoppilaitosyhteistyö 
 
Ratsastuksen urheiluakatemiatoimintaa jatkettiin Ypäjän Hevosopiston ja Turun Urheiluakatemian, 
Tampereen Urheiluakatemian ja Urhean kanssa. Ratsastajainliitto pisteytti 21 (2019: 29) urheilulukioon 
hakenutta opiskelijaa keväällä 2020.  
 

4.  Kilpailutoiminta  

 
Korona vaikutti mittavasti vuoden 2020 kilpailutoimintaan, etenkin kansainväliseen kilpailemiseen. 
Matkustusrajoitukset ja muiden maiden koronatilanteet ja -rajoitukset vaikeuttivat kansainvälistä 
kilpailutoimintaa. Niin kotimaassa kuin ulkomailla kilpailukausi oli normaalia lyhyempi ja kilpailuja oli 
vähemmän. Myös kilpailulupia lunastettiin vähemmän.  

Vuonna 2020 lunastettiin kansainvälisiä kilpailulupia (A, B ja C) yhteensä 275 (435) ja kansallisia kilpailulupia 
(A, B ja C) 1.691 (1.846). Aluelupien määrä oli 3.320 (3.728). Seurakilpailulupia lunastettiin 4.018 (4.753). 
Hevosten vuosimaksuja lunastettiin 6.380 (7.194).  

Kansallisia kilpailuja järjestettiin 143 (2019: 159). Lähtijämäärä kansallisissa kilpailuissa oli 10.978 (13.331). 
Aluekilpailuja järjestettiin 289 (328), joissa lähtijämäärä oli 17.800 (27.103). Seurakilpailuja järjestettiin 900 
(1.141) ja lähtijämäärä niissä oli 25.887 (38.519). Alue- ja lajikohtainen jakauma on eritelty tarkemmin 
tilastoliitteessä. 

Lisenssitoimihenkilöoikeuksia oli 1.542 (1.515) ja niistä valmentajalisenssejä 346 (311). Kansainvälisen 
Ratsastajainliitto FEI:n tilaston mukaan kansainvälisiä toimihenkilöitä, kuten tuomareita, stewardeja ja 
ratamestareita, oli 115 (121). Samalla henkilöllä voi olla useampia oikeuksia. 

FEI:n kilpailurekisteriin oli aktivoitu 267 (377) ratsastajaa sekä 429 (508) hevosta. FEI:n tilaston mukaan 141 
(337) suomalaisratsastajaa osallistui 1.252 (2.477) kansainväliseen kilpailuluokkaan 283 (625) kilpailussa eri 
tasoilla ja lajeissa tehden yhteensä 2.022 (4.806) starttia. Kansainvälisiin kilpailuihin osallistujamäärät ja 
lähtöjen määrät lajeittain on eritelty tilastoliitteessä. Kansainväliset kilpailutulokset löytyvät FEI:n 
tietokannasta. Vuoden 2020 arvokilpailuihin osallistujat ja kilpailumenestys löytyvät kohdasta 4.4. 

Kilpailutoiminnasta tiedotettiin Hippos-lehdessä, liiton nettisivuilla ja kilpailijatiedotteissa. 
Kilpailujärjestäjille ja toimihenkilöille lähetettiin sähköpostitse ajankohtaista tietoa. 

Liitto tuki lajikomiteoiden budjettien mukaisesti kotimaista sarjakilpailutoimintaa ja SM-kilpailujen 
järjestelyjä.  
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Liiton organisoimat sarjakilpailut 
Kansalliset kilpailut, esteratsastus 

• LähiTapiola Grand Prix: 3 osakilpailua ja finaali kansallisen kärkitason ratsastajille 145-150 cm:n 
tasolla. 

• LähiTapiola Future Challenge: 4 osakilpailua ja finaali kansallisen kärkitason junioreille ja nuorille 
135-140 cm:n tasolla. 

• SRL100-CUP: 3 osakilpailua ja finaali kansalliseen kärkitasoon tähtääville ratsastajille 135-140 cm:n 
tasolla. 

• Small GP: 4 osakilpailua ja finaali, suunnattu kv-mestaruuksiin tähtääville poni- ja lapsiratsastajille 
125-130 cm:n tasolla. 

• Junioricup: noin 10 osakilpailua ja finaali kansalliselle tasolle nousseille junioriratsukoille 115–120 
cm:n tasolla. 

• Mini Grand Prix: 3 osakilpailua ja finaali kansallisen kärkitason lapsi- ja poniratsukoille 110-115 cm:n 
(pikkuponit) ja 120-130 cm:n (isot ponit ja hevoset) tasolla. 

• Ponicup: noin 8 osakilpailua ja finaali kansallisen tason poniratsukoille 100–115 cm:n tasolla.  

• Pikkuponicup: noin 8 osakilpailua ja finaali kansallisen tason pikkuponiratsukoille 90-100 cm:n 
tasolla. 

• Amatöörisarja: noin 12 osakilpailua 115-120 cm:n tasolla kansallisen tason senioriratsastajille, jotka 
ei ole osallistuneet 135 cm:n tai sitä korkeamman tason luokkaan. 

• Racing Trophy 5- ja 6-vuotiaille hevosille: noin 13 osakilpailua ja finaali 5- ja 6-vuotiaille hevosille 
110-115 cm:n (5-vuotiaat) ja 120-125 cm:n (6-vuotiaat) tasolla. 

• Yhteistyössä FWB-yhdistyksen kanssa: 5-v Derby 5-vuotiaille FWB-kantakirjan pääosastoon 
merkityille hevosille ja Breeders Prize 6-vuotiaille Suomessa syntyneille FWB-hevosille.  

 

Aluekilpailut, esteratsastus 

• Racing Noviisisarja: noin 10 osakilpailua ja finaali 4-5-vuotiaille hevosille 90-100 cm:n (4-vuotiaat) ja 
90-110 cm:n (5-vuotiaat) tasolla. 
 

Kansalliset kilpailut, kouluratsastus  

• LähiTapiola Small Tour: taso vaativa A/Int I, noin 5 osakilpailua ja finaali. 

• Winter Cup: 2-4 osakilpailua hallikaudella poniratsukoille, lapsille, junioreille, nuorille ratsastajille ja 
senioreille. Taso kunkin ikäryhmän FEI-ohjelma: esi-, joukkue- ja henkilökohtainen. 

• Dressage Future Cup: avoin poniratsukoille, junioreille ja nuorille ratsastajille. Taso helppo–vaativa, 
3 osakilpailua ja finaali. 

• EQPro 7-8-v. Champion: avoin 7- ja 8-vuotiaille hevosille, taso vaativa B/A, noin 5 osakilpailua ja 
finaali. 

• EQPro 6-v. Champion: avoin 6-vuotiaille hevosille, taso helppo A/Vaativa B, noin 5 osakilpailua ja 
finaali. 

• EQPro 5-v. Champion: avoin 5-vuotiaille hevosille, taso helppo B/A, noin 5 osakilpailua ja finaali. 

• Paccelli Cup: avoin 4-vuotiaille hevosille, taso helppo B. 4 osakilpailua, ei erillistä finaalia.  

• Junioricup: avoin junioreille ja poniratsukoille, jotka eivät osallistu Ponicupiin tai Future Cupiin. Taso 
helppo A, 6 osakilpailua ja finaali. 

• Ponicup: avoin poniratsukoille, jotka eivät osallistu Junioricupiin tai Future Cupiin. Taso helppo B/A, 
6 osakilpailua ja finaali. 

• Medium Champion Cup: avoin ratsukoille, jotka eivät osallistu muihin SRL:n sarjakilpailuihin. Taso 
vaativa B, 3 osakilpailua ja finaali. 

• Pikkumestaruus: avoin ratsastajille, jotka eivät osallistu/ole osallistuneet oman ikäluokkansa SM-
kilpailuihin edellisenä ja kuluvana vuonna. Ratsastettavat luokat PSG ja Int Kür.  

• Yhteistyössä FWB-yhdistyksen kanssa: 5-v Derby 5-vuotiaille FWB-kantakirjan pääosastoon 
merkityille hevosille ja Breeders Prize 6-vuotiaille Suomessa syntyneille FWB-hevosille.  
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Alue- ja seurakilpailut, kenttäratsastus  

• Avant Trophy: 1) 80-90 cm avoin 4-5-vuotiaille lämminverihevosille ja poneille, 5-7-vuotiaille 
suomenhevosille ja poni- ja junioriratsastajille 2) 90-100 cm avoin 6-7-vuotiaille 
lämminverihevosille ja poneille. 3-8 osakilpailua alue- ja seuratasolla ja finaali aluetasolla. 

 
Kilpailujärjestelmä 
Vuonna 2020 palattiin suurilta osin takaisin ennen vuotta 2015 käytettyyn kilpailujärjestelmään, jossa 
puhutaan seurakilpailuista, aluekilpailuista ja kansallisista kilpailuista numeroinnin sijaan.  

 
Kilpailujärjestelmän tavoitteet 

• Etenee ratsukon urapolun mukaisesti  

• Lisää kiinnostusta kilpailujen järjestämiseen  

• Lisää ratsastusurheilun kiinnostavuutta suuren yleisön ja median parissa 

• Varmistaa hyvät harrastekilpailemisen mahdollisuudet kaikille kohderyhmille  

• Pitää lasten ja nuorten kilpailutoiminnan keskiössä  

• Varmistaa kilpahevosten urakehityksen ja hyvinvoinnin 
 
Urheilijan urapolku -työ 
Ratsastajan urapolku -työkalu on laadittu olympialajien näkökulmasta ja sitä on jaettu maajoukkue- ja 
aluevalmennusrenkaille. Vammaisratsastukselle, vikellykselle ja pararatsastukselle on työstetty omat 
urapolut. Urapolku-työkaluja on jalkautettu valmennus- ja koulutustilaisuuksissa.  
 
Olosuhteisiin panostettiin 
Kenttäratsastuskomitea myönsi maastoratojen kehittämiseen tukea. Pohjakonsultti Ismo Lätti antoi 
neuvoja ja käytännön apua Tähtikilpailujen järjestäjille (GP-estesarja ja olympialajien SM-kilpailut).  

 
Kilpailusäännöt ja kurinpitoasiat 
SRL:n kurinpitosäännöt uudistettiin käyttäen mallina FEI:n 1.1.2020 voimaanastuneita täysin uusia 
kurinpitosääntöjä. FEI:n uudistus oli pääasiassa systemaattinen, sääntöjä selkeyttävä uudistus. 
Eettinen säännöstö julkaistiin. Eettisen säännöstön rikkomus voi johtaa kurinpitotoimiin. 
Toimihenkilöitä koskeva säännöstö jalkautetaan vuoden 2021 aikana ja liitetään vuoden 2022 säännöstöön. 
Ratsastusurheilun antidopingsäännöstö ja hevosten kielletyn lääkinnän säännöstö käännettiin suomeksi 
FEI:n säännöstöstä ja julkaistiin. 

 
Kilpailupalvelujärjestelmät 
Uudet Kipa- ja Equipe App -järjestelmät otettiin käyttöön 1.1.2020. Järjestelmät olivat käytössä koko 
kilpailukauden samalla, kun uusia ohjelman osioita kehitettiin ja testattiin.  Käyttäjille on järjestetty 
koulutuksia. Kipa -järjestelmä vastaanottaa hevosten rekisteri- ja rokotustietoja Suomen Hippoksen Heppa-
järjestelmästä. 
 

4.1. Organisaatio  
 
Huippu-urheilun johtoryhmä, HUJO laatii ja seuraa urheilun pidemmän tähtäimen strategiaa ja koordinoi 
lajikohtaisia maajoukkueiden johtoryhmiä. Painopistealueina ovat kilpailumenestyminen (olympia, 
paralympia, MM, EM, PM ja muu kansainvälinen kilpailutoiminta) sekä osaamisen kehittäminen ja 
ammattitaitoinen huippu-urheilun johtaminen. HUJOn puheenjohtajan toimintakausi on nelivuotinen ja 
edellinen toimintakausi kesti vuoden 2020 loppuun. Muiden jäsenten toimikausi on yksivuotinen. HUJOn 
puheenjohtajana toimi Antti Linna, jäseninä Henrik Ehrnrooth, Maria Colliander, Jutta Koivula, Seppo Laine 
(1.4. lähtien), Jouni Heikinheimo, Oona Pekkala, Tomi Wuorimaa, Tanja Takkula, Pirkko Herd, Heidi 
Laurinen-Nokua, Tiina Savolainen ja Aki Ylänne (1.4. asti) sekä hallituksen edustajana Mikael Forstén. HUJO 
kokoontui seitsemän kertaa.  
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Urheiluväki kokoontuu vuosittain Urheilufoorumiin ja lajiseminaareihin, joissa käsitellään ajankohtaisia 
asioita. Varsinainen Urheilufoorumi siirrettiin vuoden 2020 alkuun Ratsastajainliiton 100-vuotisjuhlan 
avaukseen, Ratsastuksen tulevaisuus -foorumiin. Lajiseminaarit, jossa käsiteltiin myös liiton ajankohtaiset 
asiat, järjestettiin etätilaisuuksina. Niihin osallistui yhteensä 230 henkeä (vuonna 2019: 134).  

 
Liiton toimistolla kilpailuasioista vastasivat urheilujohtaja, IT-päällikkö, kilpailuassistentti ja vuoden aikana 
vakinaistettu kilpailutoimen koordinaattori. Toimiston henkilöstössä tapahtuneiden muutosten takia 
tehtäviä organisoitiin uudelleen. 
 

4.2. Lajikomiteatoiminta 
 
Lajikomiteat vastasivat kotimaisen kilpailutoiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista mm. tukemalla 
kilpailujen järjestämistä budjettiensa mukaisesti. Lajikohtaisista asioista tiedotettiin liiton nettisivuilla lajien 
omilla sivuilla, joilla julkaistiin myös lajikomiteoiden kokousmuistiot. Lajiseminaarit järjestettiin marras- ja 
joulukuun aikana etäseminaareina. 
 
Lajien arvokilpailuedustukset ja -tulokset mainitaan kohdassa 4.3. ja 4.4. 
 
Esteratsastus  
Komitean puheenjohtajana toimi Markus Backlund, jäseninä Teppo Hakala, Tomas Kiviranta, Juho Norilo, 
Anu Tuomi, Janne Ruskeeniemi, hallituksen edustajana Salla Varenti, HUJO:n edustajana Henrik Ehrnrooth 
ja Sport Officen edustajana Jutta Koivula. Valmennusasioiden osalta asiantuntijana toimi Marina Ehrnrooth. 
Komitea kokoontui kymmenen kertaa. Komitea järjesti perinteisen lajiseminaarin teams-kokouksena, jossa 
käsiteltiin komitean ajatuksia lajin kehittämisestä. Kokous Teams-muodossa sai runsaan osallistujamäärän 
ja toteutuksesta sekä toteutusmuodosta saatiin kiitosta. 
 
Vuoden aikana työstettiin muutoksia lajisääntöihin, sarjakilpailusääntöihin, tähti- ja sarjakilpailuohjeisiin 
sekä rakennettiin kilpailukalenteria vuosille 2020 ja 2021. Erityisen huomion saivat uudet Pohjola-sarjat, 
joita työstettiin loppuvuodesta puheenjohtajan, komitean ja SRL:n toimiston kanssa tiiviisti. Lisäksi 
paneuduttiin kilpailujen olosuhdekysymyksiin. Kilpailukalenteri laadittiin tavoitteena ratsastajan 
urakehityksen tukeminen. Komitea vahvisti tähtikilpailuiden avaintoimihenkilöt sekä olosuhdevastaavat. 
Komitean jäsenet osallistuivat sääntövaliokunnan työskentelyyn. Lajikomitea teki tiivistä yhteistyötä 
maajoukkuejohdon kanssa. Huolimatta koko kautta varjostaneesta Covid-19 pandemiasta, estekomitea 
reagoi ja järjestäytyi lyhyellä varoitusajalla päättämään tarvittavista toimenpiteistä. Kilpailukalenteriin 
tehtiin tarvittavat toimenpiteet ja lopputuloksena haastava kausi 2020 saatiin vietyä hyvin läpi. 
 
Kouluratsastus 
Komitean puheenjohtajana toimi Paula Nysten, jäseninä Anna von Wendt, Marko Björs, Lilli Luoma, Osmo 
Metsälä, Mari Oila, Stella Hagelstam ja hallituksen edustajana Marjukka Manninen. Komitea kokoontui 
Teamsin välityksellä kolme kertaa, minkä lisäksi kiireellisiä asioita käsiteltiin sähköpostikokouksissa sekä 
WA-ryhmässä. 
 
Vuonna 2020 osalta kalenterissa alun perin olleet Suomessa järjestettävät kansainväliset kilpailut jouduttiin 
peruuttamaan Covid19 -epidemian vuoksi.  Kansallinen kilpailukausi alkoi vasta 1.6.2020 lukuun ottamatta 
helmikuussa pidettyä Ypäjän Winter Dressage -kisaa. Poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta kaikki SRL:n 
sarjakilpailut saatiin ratsastettua ohjelman mukaisesti ja kaikkien ikäluokkien SM-kilpailut pidettiin 
syyskuun puolessavälissä Woikoskella.  
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Tokion olympialaiset siirtyivät vuodelle 2021. Poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta ikäluokkien EM-
kilpailut järjestettiin Unkarissa heinä-elokuun vaihteessa.  Merkittävimmät kansainväliset tulokset löytyvät 
kohdassa 4.4. 
Tuomareille pidettiin IV-kurssi tammi-helmikuussa Ypäjällä. Valitettavasti kaikki tuomareiden 
skaalantarkastukset jouduttiin epidemiatilanteen takia perumaan ja niiden tuomareiden osalta, joiden 
lisenssi oli päättymässä 3/2020, jatkettiin lisenssin voimassaoloa automaattisesti vuodella 3/2021 saakka.   
 
Kenttäratsastus 
Komitean puheenjohtajana toimi Elmo Jankari, jäseninä Minna Leppälä, Kalle Nykänen, Susanne Orelma-
Törmänen, Kristiina Purdy, Virve Kaartoluoma, Perttu Puranen ja hallituksen edustajana Carina Nyholm. 
Komitean sääntövastaavana ja sääntövaliokuntaedustajana toimi Johanna Soiluva ja FEI:n Safety Officerina 
Seija Hacklin. Komitea kokoontui viisi kertaa. Kansainväliset tuomarit Jutta Koivula, Seppo Laine 
sekä kansallinen ratamestari ja tekninen asiantuntija Kalle Nykänen osallistuivat FEI:n Risk Management- 
koulutukseen Iso-Britanniassa.  
 
Karsintarajasäännöt uusittiin ottaen huomioon turvallisuuskysymykset ja kansallisen kilpailukalenterin 
rajoittavuus. Maa- ja metsätalousministeriön tuella ostettiin lisää MIM Safety -turvakannattimia, jotka 
saadaan käyttöön maastoradoille 2021. Vuonna 2019 hankittuja MIM-turvallisuusmekanismeja lainattiin 
kilpailujärjestäjille lajin turvallisuuden lisäämiseksi. Komitea tuki CCN2* ja 3* tasolla järjestettyjä kilpailuja. 
Komitean hallinnoimia maastoesteitä täydennettiin kotimaisten kilpailujärjestäjien tukemiseksi uusilla, 
siirrettävillä kahden tähden tason maastoesteillä, joilla täydennettiin jo kattavaa ja laajaa kahden ja kolmen 
tähden siirrettävien esteiden kokoelmaa. 
Lisenssikoulutustilaisuus peruttiin koronapandemian vuoksi ja Perttu Puranen koulutti toimihenkilöt 
etäyhteyksin. 

 
Lännenratsastus, reining 
Komitean puheenjohtajana toimi Tomi Wuorimaa, muita jäseniä olivat Pete Perkiö, Siri Haanpää, Anne 
Pussinen, Tenho Oinonen ja Mia Weckman. Lisäksi komitean asiantuntijajäseninä (kokouksiin 
osallistumisoikeus ilman äänestysoikeutta) toimivat Mataleena Parikka ja Elena Wuorimaa. Tomi Wuorimaa 
toimi HUJO:n jäsenenä edustaen reiningiä. 
 
Vuoden aikana komitea kokoontui kuusi kertaa, joista neljästi etänä. Maajoukkuevalmennuksia ei 
järjestetty eikä siten Suomessa käynyt ulkomaisia valmentajia. Youth Campia ei järjestetty. Maria 
Astikainen ja Elena Wuorimaa kilpailivat Ruotsissa Scandinavian Derbyssä alkusyksyllä; molemmat 
saavuttivat toisen SRL:n asettamista kvaalivaatimuksista vuoden 2021 FEI EM/MM edustuksiin. 
 

Lännenratsastuksen all around -lajikomitea 

Komitean puheenjohtajana toimi Jenni Oinonen, jäseninä Sanni Vuorinen ja Kenneth Puskala. Jenni 

Oinonen edusti komiteaa sääntövaliokunnassa ja osallistui KSI:n päivitystyöhön. Kenneth Puskala käynnisti 

yhteistyön Pohjois-Suomen lännenratsastajien kesken. Komitea kokoontui etäkokouksien muodossa 11 

kertaa ja keskusteli sen lisäksi asioista Facebookin suljetussa ryhmässä.  

COVID-19-pandemia väritti lännenratsastuksen kilpailukautta mutta poikkeuksellisesta tilanteesta ja 

kauden ensimmäisten kilpailujen siirtymisestä huolimatta saatiin melkein kokonainen kilpailukausi kisattua, 

eivätkä starttimäärät mainittavasti kärsineet. Suunniteltuja lajiesityksiä ei päästy toteuttamaan 

tapahtumien peruuntuessa. 

Vuoden aikana työstettiin mm. seuraavia asioita: Kipa 2:n käyttöönotto lännenratsastuksessa, uusien 
lajistewardien kartoitus, pandemia-ajan ohjeistusta kilpailutilanteisiin, all around -lajien mahdollinen 
osallistuminen 2021 Salon SM-kilpailuviikolle, lajisääntöjen muutos- ja tarkennuspyynnöt pandemian aikana 
sekä vuodelle 2021. Lajiseminaari järjestettiin vuoden lopussa Teams-kokouksena ja siihen osallistui yli 20 
henkilöä. 
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Matkaratsastus 
Komitean puheenjohtajana toimi Olli-Pekka Salopää, Kai Torp, Miia Kouvalainen, Sari Lahtinen, Kirsi 
Oittinen, Laura Jussilainen, Tanja Turunen ja hallituksen edustajana Osmo Metsälä. HUJO:ssa komiteaa 
edusti Heidi Laurikainen-Nokua ja sääntövaliokunnassa komitean edustajana toimi Nina Mickelsson. 
Matkaratsastuskomitea kokoontui yhdeksän kertaa. Komitealla oli myös aktiivinen Facebook-ryhmä.  
Laitehallintaryhmässä mukana olivat Mira Syrjänpää, Kari Kärkkäinen, Henrik Tiainen, Mika Kannonlahti, Kai 
Torp ja Olli-Pekka Salopää. Tehtävänä oli huolehtia komitean hallussa olevista laitteista ja kehittää tekniikan 
käyttöä ja ylläpitoa.  
 
Komitea lähetti 7 sähköpostitiedotetta tiedotetta 141 tilaajalle (2019: 171). Facebookin SRL-
matkaratsastusryhmässä oli 985 jäsentä (2019: 862). Tiedotteet julkaistiin myös liiton sivuilla. 
Kilpailuja järjestettiin seura-, alue- ja kansallisella tasolla. Kilpailujen ja lähtöjen määrät on eritelty 
tilastoliitteessä. 
 
SM-kilpailussa oli ennätysmäärä osallistujia, ja kilpailu käytiin kansallisella 1-tasolla (80-119 km). 
Senioreiden SM-luokkaan osallistui kymmenen ratsukkoa. 
Kaikkien matkaratsastustoimihenkilöiden oikeuksia jatkettiin automaattisesti vuodella eteenpäin 
koronapandemian vuoksi, ja harjoitteluaikaa jatkettiin vuoden 2021 loppuun asti. 
Valmennustoimintaa jatkettiin alueilla yhteistyössä seurojen kanssa. Koronapandemiarajoitusten vuoksi ei 
kaikille avoimia maajoukkuevalmennuksia pystytty järjestämään. Facebookiin perustettiin etätreeniryhmä, 
jossa oli 144 jäsentä. 
 
Valjakkoajo  

Komitean puheenjohtajana toimi Tuire Suvanto, jäseninä Hannu Kalalahti (vpj.), Charlotta Turku, Leena 

Vähä-Erkkilä, Ann-Katrin Finell, Ben Simonsén, Tove Söderholm ja hallituksen edustajana Salla Varenti. Lajin 

edustaja HUJO:ssa oli Jouni Heikinheimo ja sääntövaliokunnassa Tuire Suvanto. Komitea kokoontui 

seitsemän kertaa, lisäksi lajiseminaari järjestettiin loppuvuodesta etäseminaarina. 

Kilpailuita järjestettiin seura-, alue- ja kansallisella tasolla. Kilpailu- ja lähtömäärät löytyvät tilastoliitteessä. 
Suomen mestaruuskilpailut järjestettiin poni- ja hevosvaljakoille. Muita mestaruuskilpailuita olivat 
valtakunnalliset aluemestaruuskilpailut, shetlanninponien mestaruudet, russponien mestaruudet ja 
suomenhevosten mestaruudet.  
 
A-valmennusrengasta valmensivat Christian Iseli, Bram Chardon ja Ben Simonsén, ja valmennuksia oli viisi. 
B-renkaan valmentajana toimi Ben Simonsén, ja valmennuksia oli viisi. Aluevalmennuksesta vastasi Ben 
Simonsén, ja valmennuksia oli neljä.  
 
Valjakkoajon toimihenkilöiden lisenssikoulutukseen osallistui helmikuussa kymmenen henkilöä. 
Kevätkauden muut koulutukset peruttiin tai siirrettiin myöhäisemmiksi koronapandemian vuoksi. 
Lokakuussa järjestettiin maratonkoulutus, jossa oli 30 osallistujaa. Myös valjakkoristeily Tallinnaan 
järjestettiin, ja osallistujia oli 37. Go Expossa pidettiin valjakkonäytös. Vuoden menestyjille jaettiin 
kiertopalkinnot, Cup-palkinnot, aluemestaruuspalkinnot sekä Harry Simonsénin muistopalkinto. 
Valjakkoajosta tehtyyn kyselyyn saatiin 160 vastausta. Merkittävimmät kansainväliset tulokset löytyvät 
kohdassa 4.4.  
 
Vikellys 
Komitean puheenjohtajana toimi Tytti Nikunen, jäseninä Oona Pekkala, Aime Nederström-Alanko, Emma 
Pakkanen, Mirva Martikainen ja Mervi Elg sekä hallituksen edustajana Carina Nyholm. Komitea kokoontui 
vuoden aikana useita kertoja virtuaalisesti ja järjesti kesäkuussa kaikille avoimen virtuaalitilaisuuden 
vikellyksen maajoukkuetoiminnan kehittämisestä. Lajiseminaari toteutettiin etäseminaarina 
loppuvuodesta. 
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Vikellyksen tapahtumavuoteen covid-19 pandemia vaikutti merkittävästi. Suurin osa vikeltäjistä harjoittaa 
lajia ryhmissä, joissa lähikontakteilta ei voi välttyä. Näin ollen kevään ja loppuvuoden rajoitukset vaikuttivat 
huomattavasti harjoitteluun. Myös kilpailukausi typistyi. Kansainväliset kilpailut, mukaan lukien Ruotsissa 
järjestettäväksi ajatellut EM- ja MM-kilpailut ja Suomeen suunnitellut PM-kilpailut, peruuntuivat 
pandemian vuoksi. Kotimaan kilpailuja pystyttiin kuitenkin järjestämään kiitettävästi, ja myös Suomen 
mestaruuksista kilpailtiin Ypäjällä elokuussa.  

 
Islanninhevoset, askellajiratsastus 
Askellajiratsastuksella ei ole omaa lajikomiteaa, vaan liitto tekee yhteistyötä Suomen 
Islanninhevosyhdistyksen (SIHY) kanssa. SIHY:n alaisuudessa toimii 20 paikalliskerhoa, joissa on jäseniä 
1138 kpl. SIHY:llä on jäsentalleja 8 kpl sekä SRL:n hyväksynnän saaneita islanninhevosiin erikoistuneita 
harrastetalleja 12 kpl. 
 
Liitto tuki askellajiratsastuksen valmennus- ja arvokilpailutoimintaa. Aluevalmennus toteutettiin 
yhteistyössä SIHY:n kanssa koronarajoitusten puitteissa. Ohjaaja- ja toimihenkilökoulutukset peruuntuivat. 
SM-kilpailuita ei voinut toteuttaa, sillä ulkomaalaiset tuomarit eivät päässeet matkustusrajoitusten vuoksi 
Suomeen. Askellajiratsastuksessa kilpailtiin lajimestaruuksista, ja mukana oli 42 ratsukkoa. 
 
Pararatsastus 
Pararatsastuskomitean toiminta on esitelty kohdassa 5.4. 

 
4.3. Huippu-urheilutoiminta 
 
Merkittävin saavutus oli Tokion olympialaisten ja paralympialaisten henkilökohtaisen maapaikan 
saavuttaminen koulu- ja pararatsastuksessa. Paikat hankkivat kouluratsastaja Henri Ruoste ja pararatsastaja 
Katja Karjalainen. Keväällä 2020 FEI myönsi Suomelle Tokion paralympialaisiin liittyvän henkilökohtaisen 
maapaikan eli ns. villin kortin, joka on osoitettu Pia-Pauliina Reitille.  
 
Tokion olympialaiset ja paralympialaiset siirrettiin vuodelle 2021. Muu arvokilpailuedustus on mainittu 
kohdassa 4.4. 
 
Maajoukkueiden johtoryhmät vastasivat käytännön operatiivisesta vastuusta, valmennuksen toteutuksesta 
sekä kansainvälisestä kilpailutoiminnasta. Kansainvälisille kilpailijoille lähetettiin sähköpostitse tietoa 
ajankohtaisista asioista. 
 
Huippu-urheilu toimii erillisellä kansainvälisellä valmennus- ja kilpailubudjetilla sekä Suomen 
olympiakomitean ja paralympiakomitean myöntämillä tuilla. Lajikomiteoiden määrärahat on ohjattu 
kotimaan kilpailu-, valmennus- ja koulutustoimintaan. 

 
Maajoukkueiden johtoryhmät 2020 
Esteratsastus: Mikael Forstén, Ad van de Wetering, Sanna Backlund (U25, nuoret ja juniorit), Marina 
Ehrnrooth (lapset, ponit), Jutta Koivula 
Kouluratsastus: Janne Bergh, Marko Björs, Rien van der Schaft, (U25, nuoret ja juniorit), Kikko Kalliokoski 
(lapset, ponit), Jutta Koivula 
Kenttäratsastus: Elizabeth Winter, Sanna Siltakorpi, Jutta Koivula 
Valjakkoajo: Jouni Heikinheimo, Jutta Koivula 
Matkaratsastus: Nina Mickelsson, Jutta Koivula 
Vammaisratsastus: Janne Bergh, Tanja Takkula, Jutta Koivula 
Vikellys: Karolina Wickholm, Aime Nederström-Alanko, Anni Järvelä, Emma Pakkanen 
Lännenratsastus: Seppo Perkiö, Jutta Koivula 
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Islanninhevosten askellajiratsastus: SIHYn urheilujaosto 
 

4.4. Kilpailumenestys 
 

Arvokilpailutulokset 2020 

MM-kilpailut 

• Valjakkoajo, hevosyksiköt, Talvikki Järvinen – Danser T  sija: 38 
 

EM-kilpailut 

• Kouluratsastus, nuoret, Mea Packalén – Feuerball   sija: 12 

• Kouluratsastus, nuoret, Louise Jönsson – Dayna    sija: 21 

• Kouluratsastus, nuoret, Emmi Salminen – St’ Ophir  sija: 30 

• Kouluratsastus, nuoret, Jenni Kinnunen – Cobain   sija: 46 

• Kouluratsastus, nuoret, joukkue    sija: 8 

• Kouluratsastus, lapset, Venla Lahtinen – Classified   sija: 16 

• Kouluratsastus, juniorit, Veera Paloheimo – Wolle Wolkenstein  sija: 34 

• Kouluratsastus, juniorit, Johanna Similä – Mein Freund  sija: 39 

• Kouluratsastus, juniorit, Tuisku Lamberg – Netstutteriets Bachio  sija: 50 

• Kouluratsastus, juniorit, Sofie Söderbäck – High Bid V.D.T  sija: 56 

• Kouluratsastus, juniorit, joukkue    sija: 10 

• Kouluratsastus, ponit, Pinja Pohjosmäki – Caramba  sija: 23 

• Kouluratsastus, ponit, Roosa Salo – Sir Maximus Welshwarrior  sija: 37 

• Kouluratsastus, ponit, Ruut Mantela – Hillside Arwen  sija: 45 

• Kouluratsastus, ponit, Matilda Piispa – Vasehöjs Kashi  sija: 46 

• Kouluratsastus, ponit, joukkue    sija: 8 
 
Kansainvälinen sijoitus FEI:n maailmanlistalla  
Kansainvälisen Ratsastajainliiton rankinglistalla parhaat suomalaisratsastajat olivat: esteratsastus – Juulia 
Jyläs 788., kenttäratsastus – Elmo Jankari 201., kouluratsastus – Henri Ruoste 48., matkaratsastus – Alina 
Huovinen Garcia 522., pararatsastus – Katja Karjalainen 11., vikellys – Liina Saarela 73. 
Listauksessa on kunkin lajin paras sijoitus, tilanne 31.12.2020. 
 
Askellajiratsastuksen parhaimmat suomalaisratsukot, FEIF ranking 
C4: Arnella Nyman 25., C5: Katie Sundin Brumpton 4., F1: Katie Sundin Brumpton 31., P1: Gerda-Eerika 
Viinanen 38., P2: Gerda-Eerika Viinanen 43., PP1: Katie Sundin Brumpton 18., T1: Katie Sundin Brumpton 
10., T2: Veera Sirén 4., V1: Arnella Nyman 41. 
 

4.5. Kansainväliset kilpailut Suomessa 
 

• Helsinki 28.2.-1.3. esteratsastus CSI1*, CSIYH1* 
 

4.6. Antidoping 
 
Suomessa testattiin vuoden aikana kansallisissa kilpailuissa 72 hevosta. Kansainvälisten kilpailujen 
näytteenotosta Suomessa ja ulkomailla vastasi Kansainvälinen Ratsastajainliitto FEI. Suomen 
yhteyseläinlääkärinä FEIhin toimi Liisa Harmo. 

 
Henrik Arle käänsi liiton toimeksiannosta FEIn ratsastusurheilun antidopingsäännöstön ja hevosten 
kiellettyjen lääkeaineiden säännöstön suomeksi. Eläinlääkäri Liisa Harmo toimi asiantuntijatukena 
käännöksen arvioinnissa. Säännöstö hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 27.9. ja julkaistiin liiton 



Suomen Ratsastajainliitto   Toimintakertomus 2020 

 

 20 

kotisivuilla. Suomen urheilun eettinen keskus SUEK päivitti vuoden aikana ohjeitaan keskitettyyn 
kurinpitoon, antidopingsäännöstöön ja kansainväliseen koulutusstandardiin liittyen. Liiton edustajat 
osallistuivat SUEK:n kouluttajakoulutuksiin. Päivitettyjen ohjeiden mukaista toimintaa alettiin 
jalkauttamaan loppuvuodesta 2020. Liiton päivitetty antidopingohjelma julkaistaan vuonna 2021. 

 
Antidoping-, valistus- ja testaustoimintaa jatkettiin yhteistyössä SUEK:n ja eläinkilpailuiden 
antidopingtoimikunnan kanssa. Antidopingkoulutus sisällytettiin maajoukkuevalmennuksiin sekä 
valmentaja- ja lisenssikoulutuksiin. Sopimusta testinäytteiden tutkimisesta jatkettiin ranskalaisen, FEIn 
käyttämän dopingtutkimuslaboratorion kanssa. Tällä halutaan varmistaa, että tutkimustaso on yhtenevä 
FEIn kanssa. 

 
5. Seura-, talli- ja aluepalvelut 
  
Ratsastajainliiton seura-, talli- ja aluepalvelut tukevat alueita, seuroja ja talleja päivittäisessä toiminnassa, 
harraste- ja vapaaehtoistoiminnan ja liikunnallisuuden lisäämisessä, seura- ja aluetason kilpailutoiminnassa, 
koulutuksissa, lasten ja nuorten toiminnassa, jäsenhankinnassa, toiminnan ja toimintaympäristön 
kehittämisessä sekä edunvalvonnassa. Seura-, talli- ja aluepalvelut olivat mukana SRL100-juhlavuoden 
toteutuksessa.  
 
Vuoden 2020 aikana erityisesti seura-, talli- ja aluepalveluihin kohdistui säästötavoitteita, ja yksi 
henkilötyövuosi jouduttiin vähentämään ja henkilöstöä lomauttamaan. Syksyllä seura- talli- ja 
aluepalvelutiimi muuttui seura- ja tallipalvelutiimiksi. Osa työtehtävistä jaettiin uudelleen ja osa jäi 
vähäisten resurssien vuoksi tekemättä. Kokouskäytännöissä siirryttiin pääosin etäkokouksiin, jotka säästivät 
erityisesti matkakuluja.  
 
Seuroille lähetettiin uutiskirje 1-2 kertaa kuukaudessa. Lisäksi viestittiin liiton verkkosivujen ja 
somekanavien kautta sekä suoraan sähköpostitse. Seuroille toteutettiin keväällä myös seurakysely, johon 
saatiin 257 vastausta. Kyselyssä kartoitettiin mm. seuran toimintoja koronapandemian aikana, seuran 
talousnäkymiä, valmiutta etätoimintojen toteuttamiseen ja ajatuksia tulevaisuuteen liittyen.   
 
2020 alussa alkanut koronaviruspandemia lisäsi talliyrittäjille kohdistuvan sähköpostitse lähetettävän 
tallipostin määrää ratkaisevasti. Yrittäjiä informoitiin sähköpostitse pandemiaan liittyvistä ohjeista, 
suosituksista ja rajoituksista sitä mukaan, kun tietoa ja tulkintoja ohjeista ja suosituksista oli saatavilla. 

Seura- ja tallipalveluiden toimintaa ohjaa seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä, joka vastaa seuratoiminnan 
ja tallijärjestelmän kehittämisestä sekä toimintojen seurannasta. Johtoryhmä laatii vuosittaiset tavoitteet ja 
toimintasuunnitelman. Johtoryhmän toimikausi on kolme vuotta. Ryhmä muodostuu vapaaehtoisista 
luottamushenkilöistä ja liiton toimiston edustajasta. Johtoryhmä kokoontui viisi kertaa. 

Seurapalveluiden rakenteellisesta uudistuksesta johtuen seura- ja tallipalveluiden johtoryhmän toimikausi 
päätettiin 2020 loppuun. Ryhmään avattiin uusi haku joulukuussa 2020.  

 

5.1. Aluepalvelut 
 
Ratsastajainliiton toiminta on jakautunut maantieteellisesti kahdeksalle alueelle. Alueiden tehtäviä ovat 
alueellisten koulutusten ja seurakohtaamisten järjestäminen, kilpailutoiminnan hallinnointi, 
liittovalmennuksen järjestäminen sekä tiedotus. Aluejaosto kattaa toimintansa pääsääntöisesti 
Ratsastajainliitolta saatavilla perus-, harraste- ja seuratoiminnan tuilla sekä kilpailuluvista saatavilla 
maksuilla. Alueet toteuttivat toiminnassaan Ratsastajainliiton SRL100 -teemaa.  
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Aluejaostojen tehtävänä on edustaa liittoa paikallistasolla ja hoitaa alueille nimettyjä tehtäviä. Aluejaostot 
laativat alueiden toimintasuunnitelmat, jotka julkaistiin liiton nettisivuilla. Aluejaostot ovat tili- ja 
raportointivelvollisia hallitukselle.  
 
Liiton aluetoimintaa johtaa alueiden puheenjohtajisto APU, johon kuuluu kahdeksan alueen edustajat. 
Puheenjohtajana toimi Kirsi Siivonen, hallitusta edusti Carina Nyholm ja toimistoa seura-, talli- ja 
aluepalveluiden linjapäällikkö Marja Teljamo (7/2020 asti). Alueiden, hallituksen ja toimiston yhteistyötä 
edistettiin liiton kevätkokouksen yhteydessä pidetyssä tapaamisessa ja muissa keskusteluissa. APU 
kokoontui neljä kertaa. 
 
Harraste- ja seuratoimintaa alueilla toteuttaa erillinen työryhmä. Seura- ja tallipalveluiden alueryhmän 
(SETAP) muodostavat alueiden nimeämät luottamushenkilöt, jotka vastaavat alueellaan seura-, talli-, 
nuoriso-, kuntoliikunta- ja/tai muusta harrastetoiminnasta. Ryhmään kuului lisäksi liiton toimiston edustaja 
ja Nuorten Päättäjien edustaja. SETAP kokoontui kolme kertaa. 
 
Seuraseminaarit, koulutukset ja tapahtumat sekä alue- ja seurakilpailut 
Ratsastajainliitto ja alueet järjestävät vuosittain seuratoimintaa käsitteleviä tilaisuuksia, tallikohtaamisia, 
toimihenkilökoulutuksia sekä lukuisia muita koulutuksia ja seminaareja. Vuonna 2020 alueilla järjestettiin 
yhteensä 94 koulutusta ja/tai tapahtumaa, joihin osallistui yhteensä 3991 henkilöä. Lisäksi alueilla 
järjestettiin 107 koulu-, este-, kenttä-, lännen-, matka-, ja islanninhevosratsastuksen, vikellyksen sekä 
valjakkoajon aluekilpailua. Kilpailuissa oli yhteensä 18.211 lähtöä. Seurakilpailuja järjestettiin 432 ja 
ilmoittautuneita oli 24.121. Lähtöjen tarkka määrä ei ole tiedossa, koska kaikki seurat eivät käytä Equipe-
järjestelmää. Tarkemmat tiedot järjestetyistä kilpailuista, koulutuksista ja tapahtumista löytyvät 
tilastoliitteestä alueittain. 
 
Ratsastajainliiton alueet edistivät hevostaitoja ja hevosten hyvinvointia organisoimalla hevostaitokilpailut 
alueiden kautta. Joka alueella kilpailtiin omasta aluemestaruudesta ja lopuksi eri alueiden 
mestaruustulokset yhdistettiin. Koronapandemian vuoksi kilpailuaika jatkettiin vuodelle 2021. Seurat 
järjestivät myös omia kilpailujaan hevostaidoissa.  
 
Joka vuoden alussa järjestetään alueiden yhteinen viikonloppu, Aluepäivät, johon osallistuu aluejaostojen 
lisäksi liiton toimihenkilöitä ja hallituksen jäseniä. Yhteistapaaminen järjestettiin tammikuun viimeisenä 
viikonloppuna Etelä-Suomen johdolla Kirkkonummella. 
 
Ratsastajainliitto tuki alueellista seuratoimintaa harraste- ja seuratuilla 3.000 eurolla per alue. Tuki 
kohdennettiin mm. nuoriso- ja seurakoulutuksiin, hevoskerhokoulutuksiin, seuratapaamisiin, 
seuratoimijoiden koulutuksiin sekä hevostaitokurssien ja -kilpailujen järjestämiseen. Tukiin liittyvää hakua, 
raportointia ja maksatusta kehitettiin vuoden 2019 aikana. Uusi, selkeytetty toimintapa otettiin käyttöön 
vuoden 2020 aikana. 
 

5.2. Seurapalvelut 
 
Ratsastajainliiton tärkeänä tehtävänä on luoda mahdollisuuksia seurojen kehittymiselle. Tavoitteena on 
vahvistaa ratsastuksen vetovoimaisuutta, seurajäsenyyden houkuttelevuutta ja vapaaehtoisena toimimisen 
mahdollisuuksia. Liitto ja alueet järjestävät yhteistyössä seuratoimijoiden koulutuksia. Liitto kannustaa 
seuroja monipuoliseen yhteistyöhön muiden ratsastus- ja urheiluseurojen sekä jäsentallien kanssa.  

 
Ratsastusseurat, tallit ja alueet voivat esitellä ja markkinoida toimintaansa Ratsastajainliiton seura- ja 
tallihakureissa ja liiton messuosastoilla eri tapahtumissa. Jäsenyydestä kiinnostuneet löytävät seurahakurin 
avulla itselleen sopivan ratsastusseuran haluamaltaan paikkakunnalta. Tallihakurissa ovat mukana liiton 
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jäsentallit ja heidän tarjoamansa palvelut. Ratsastusseuran jäseneksi on helppo liittyä lomakkeella, joka 
löytyy liiton nettisivuilta. 

 
Seurat, tallit ja alueet voivat tilata liitosta käyttöönsä esitteitä, oppaita ja muuta koulutus- ja 
tiedotusmateriaalia. Materiaalin avulla ne voivat kertoa ratsastus- ja hevosharrastuksen monista 
mahdollisuuksista. Ratsastusseurojen jäsenyyttä markkinoitiin sähköisillä ja painetuilla esitteillä mm. 
tapahtumissa. Jäseneduista tiedotettiin säännöllisesti Hippos-lehdessä, nettisivuilla ja sosiaalisessa 
mediassa. Seurojen jäsenille tarkoitetun Jäsenhuoneen suunnittelu ja pilotointi tehtiin vuonna 2020, ja se 
lanseerattiin vuodenvaihteessa. Ratsastajainliitto jatkoi yhteistyötä Helsinki International Horse Show’n 
kanssa Hyvässä Seurassa-kampanjalla. 
 
Jäsenhankintakampanjaa toteutettiin syyskauden jäsenhinta-alennuksen (-50 %) yhteydessä. 
Loppuvuodesta toteutettiin juhlavuoden teemalla jäsenhankintakampanja. Tarjosimme kampanjaan 

osallistuville seuroille kampanjamateriaalia julisteiden sekä jaettavien esitteiden muodossa. Kampanjaan 

osallistui 32 seuraan, ja niiden joukosta arvottiin kuusi seuraa, jotka voittivat Tallink Siljan 1.000 euron 

barterit. 

 
Seurakehittäminen 
Ratsastajainliiton seurakehittämisen tavoitteena on seurojen toiminnan monipuolistaminen ja 
kokonaisvaltainen kehittäminen. Tarkoituksena on auttaa ja innostaa seuratoimijoita, luoda 
toimintamalleja ja työkaluja seuran toiminnan tukemiseksi, jakaa kokemuksia, vinkkejä ja huolehtia myös 
seurojen vapaaehtoisista. Seurakehittämisen avulla on mahdollista välittää tietoa ja osaamista liiton 
jäsenistön keskuudessa ja organisaation sisällä. Seurakehittäminen parhaimmillaan lujittaa myös 
ratsastusseurojen yhteyttä aluejaostoon ja Ratsastajainliittoon. Ratsastuksen seuratoimintaa on myös 
tärkeä tehdä näkyväksi laajalle yleisölle, ei pelkästään jo lajin parissa toimiville. Seurakehittämisen pitkän 
aikavälin tavoitteena on saada ratsastuksen seuratoiminta kasvamaan ja kukoistamaan sekä vaikuttaa 
seura- ja vapaaehtoistoiminnan elinvoimaisuuden säilymiseksi yhteiskunnassa. 
 
Poikkeuksellinen koronavuosi vaikutti myös koko seuratoimintaan, seurakehittämisvalmennukseen ja 
kaikkeen muuhun seurojen kanssa käytävään vuorovaikutukseen. Monia jo suunniteltuja tapaamisia ja 
toimintoja joko järjestettiin etänä tai niitä siirrettiin tulevaisuuteen.  
 
Seurakehittäjät 
Liitossa toimi vuonna 2020 seitsemän valtakunnallista, vapaaehtoista ratsastuksen seurakehittäjää. 
Seurakehittäjät vastaavat liiton seurakehittämisvalmennuksesta, ratsastuksen Tähtiseurojen auditoinneista 
ja tekevät seurakäyntejä. Ratsastusseurat voivat tilata veloituksetta Ratsastajainliiton seurakehittäjän 
vierailemaan omassa seurassaan. Seurakehittäjän vierailut liittyivät esimerkiksi tavoitteiden eteenpäin 
viemiseen ja seuraamiseen. Yksittäisillä seurakehittämiskäynneillä pohdittiin yhdessä, millaista on hyvä 
seuratoiminta ja mitkä ovat kyseisen seuran vahvuudet ja mahdolliset kehittämiskohteet. Seurakehittäjät 
osallistuivat loppuvuodesta myös seuratoiminnan uutiskirjeiden laatimiseen. 
 
Seurakehittäjät saavat säännöllisesti tietoa Ratsastajainliiton ajankohtaisista asioista. Kehittäjät osallistuvat 
aktiivisesti liiton tapahtumiin ja koulutuksiin, ja osaamista ylläpidetään vuosittain koulutusten avulla. 
Yhteiset tapaamiset ja seurakäynneistä keskustelu ryhmän sisällä ovat myös tärkeä osa seurakehittäjien 
toimintaa. 
 
Seurakehittäjät tekevät ehdotukset Vuoden 2020 ratsastusseurasta, seuratoimijasta ja digiseurasta. Hallitus 
vahvistaa palkittavat saatujen ehdotusten ja perusteluiden pohjalta.  
 
Seurakehittäjät järjestivät joulukuussa yhdessä SRL:n toimiston kanssa seurawebinaarin. Ilmainen ja kaikille 
avoin webinaari oli suunnattu erityisesti seuratoimijoille ja seurojen jäsenille. Webinaarin aiheina olivat 
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seurakyselyn anti, seuratoiminnan toimenpiteet vuonna 2021 ja aluetoiminta seurojen tukena. Lisäksi kaksi 
Tähtiseuraa, Luhtajoen Ratsastajat ja Sairilan Ratsastajat esittelivät omaa toimintaansa. Aiheina olivat 
erityisesti seurojen välinen yhteistyö ja lasten- ja nuorten toiminta. Olympiakomitean seuratoimintayksikön 
johtaja Jaana Laurila kertoi aiheesta “Innostusta vapaaehtoistoimintaan”. Webinaari oli seurattavissa SRL:n 
Facebook-sivuilla ja Youtube-kanavalla sekä Haven Livessä. Webinaaria on katsottu tähän mennessä 3.600 
kertaa. 
 
Seurakehittäjät tuottivat edeltävänä vuonna Nuorten Päättäjien kanssa Innostu ratsastuksen 
seuratoiminnasta -piirrosvideon. Vuonna 2020 sitä jaettiin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja seuroille 
lähtevissä viesteissä. Videota esitettiin myös Ratsastajainliiton ständillä GoExpo Horse -messuilla. Myös 
seurakehittäjät olivat messuilla kävijöiden tavattavissa.  

 
Tähtiseurat 
Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee 
suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta, seuratoimintaa.  Tähtimerkki myönnetään tunnustuksena 
urheiluseuralle, jonka toiminta täyttää määritellyt laatutekijät seuran valitsemalla osa-alueella. Osa-alueita 
eli kohderyhmiä on kolme: lapset ja nuoret, aikuiset ja huippu-urheilijat. Auditoitavia laatutekijöitä ovat 
johtaminen ja hallinto, urheilutoiminta, seuran ihmiset ja aineelliset resurssit. 

 
Ratsastuksella oli 29 Tähtiseuraa vuoden 2020 lopussa. Vuoden aikana myönnettiin viisi uutta aikuisten 
Tähtimerkkiä. Aikuisten Tähtimerkin saivat Kajaanin Ratsastusseura, Imatran Ratsastajat, Luhtajoen 
Ratsastajat, Kymenlaakso Riding Club ja Sairilan Ratsastajat. 
 
Tähtiseurat auditoidaan kolmen vuoden välein. Vuonna 2020 auditoitiin kahdeksan Tähtiseuraa. 
Seurakehittäjät voivat halutessaan laskuttaa auditoinneista pienen auditointipalkkion. Perusteluna tähän 
ovat kunkin auditointikäynnin vaatima useamman päivän etukäteistyö ja tarvittava koulutus ja osaaminen. 
Auditointeja toteutettiin vuonna 2020 myös etäyhteydellä. 

 
Ratsastajainliitto tukee Tähtiseurojen toimintaa tarjoamalla niille etuja ja alennuksia 
koulutusmateriaaleista. Tähtiseurat saavat kaikista liiton myyntituotteista 20 prosentin alennuksen. Liitto 
kustantaa Tähtiseurojen kaksi osallistujaa Olympiakomitean Tähtiseura-päiville vuosittain. Vuoden 2020 
Tähtiseurapäivät peruttiin Olympiakomitean toimesta. Lisäksi Tähtiseurat saavat alennuksia 
osallistumismaksuista liiton erikseen ilmoitettuihin seuraseminaareihin, tapahtumiin ja koulutuksiin. 
 
Seurakehittämisvalmennus 
Uusi seurakehittämisvalmennuskausi alkoi avoimella haulla vuonna 2019. Valmennukseen valittiin 
Ruoveden Ratsastajat ry, Western Riders Finland ry, Koljonvirran Ratsastajat ry, Varkauden 
Urheiluratsastajat ry ja Ankkurilahden Ratsastajat ry. Osaan seuroista ehdittiin tehdä ensimmäinen 
valmennuskerta, mutta koronapandemian takia valmennuskautta päätettiin jatkaa vuodelle 2021. 
Ratsastusseurat saavat valmennuksessa oman kehittämistyönsä ohella vertaistukea muilta valmennukseen 
osallistuvilta seuroilta yhteisen tapaamisen merkeissä. Valmennuksessa seuroille nimetään kaksi 
henkilökohtaista seurakehittäjää, jotka tekevät kaksi kehittämiskäyntiä seuran toimintaympäristöön. 
Seurakehittäjät sparraavat omia seurojaan koko valmennusjakson ajan.  

  
Seuratoiminnan rakenteellinen uudistus 
Syksyllä aloitettiin seuratoiminnan rakenteellinen uudistus. Seura- ja tallipalvelut eriytettiin, ja perusteilla 
oli uusi valtakunnallinen seuratoiminnan ohjausryhmä, joka jatkossa toimii Ratsastajainliiton hallituksen 
alaisuudessa. Ryhmään oli avoin haku loppuvuodesta 2020 ja ohjausryhmän toiminta alkaa vuonna 2021. 
 
Seuratuki 
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain seuratoiminnan kehittämistukia liikunta- ja 
urheiluseuroille. Harkinnanvarainen erityistuki on suunnattu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen 
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lisäämiseen sekä monipuolisesti organisoidun liikunnan kehittämiseen. Ratsastajainliitto kannustaa 
ratsastusseuroja valtakunnallisen tuen hakemiseen. Vuonna 2020 ei yhdellekään ratsastusseuralle 
myönnetty tukea. 

Nuoret Päättäjät – lasten ja nuorten äänen kuulumiseksi ratsastusharrastuksessa 
Ryhmä koostuu kuudesta 20–29-vuotiaasta ratsastusnuoresta, jotka nostavat nuorten ääniä kuuluviin lajin 
parissa. Ryhmän tavoitteena on edistää lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia kaikilla päätöksenteon 
tasoilla valtakunnallisesti; niin seuroissa, alueilla kuin kansallisesti. Nuoret Päättäjät -ryhmä toteutti vuoden 
aikana nuorisotoiminnan Nuorten Äänellä 2020 -strategiaa, jonka visiona on ”Ratsastuksen ytimessä on 
hevonen, joka innostaa ja yhdistää. Ratsastusyhteisössä jokaisella nuorella on mahdollisuus kokeilla, 
osallistua ja vaikuttaa.” Ryhmän toimikausi on kolmivuotinen, ja uusi ryhmä aloitti toimintansa huhtikuussa 
2020. Nuoret Päättäjät -ryhmän edustajia on mukana useissa liiton työryhmissä. 

Nuoret Päättäjät -ryhmä 2020 
Heidi Pakarinen (Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä (JORY) & #ratsastus -sometyöryhmä) 
Maria Salomaa (Seurakehittäjät) 
Julia Häkkinen (Talent) 
Linda Kukkonen (SETAP) 
Eveliina Elo (Reilu Peli) 
Sofia Roos (Hevostellen ohjausryhmä) 
 
Nuoret Päättäjät osallistuivat tammikuussa Aluepäiville. He suunnittelivat ja vetivät siellä nuorisovastaavien 
ja Setap-vastaavien yhteisen työpajan yhdessä liiton seuratoiminnan kehittäjän kanssa. Nuoret Päättäjät 
kouluttivat ESRA:n nuorisotiimin kaappaamaan liiton Instagram-tilin, ja tiimi kaappasi sen Aluepäivillä. 
Alkuvuoden ja kevään aikana oli tarkoitus kouluttaa myös muita tiimejä kaappaamaan liiton Instagram, 
mutta koronapandemian aiheuttaman toiminnan seisahtumisen myötä ei valmiuksia siihen ollut.  
 
Nuorten Päättäjien uuden ryhmän toiminnan käynnistämisvaiheessa vallitsevalla koronatilanteella oli suuri 
vaikutus yhteiskunnan toimintoihin, eikä jo suunniteltua toimintaa päästy laajamittaisesti toteuttamaan. 
Myös kaikki kokoukset jouduttiin pitämään etänä, muutamaa hybridikokousta lukuun ottamatta. Nuorten 
Suurleiriä suunniteltiin kesälle yhdessä alueiden nuorisovastaavien kanssa, mutta sekin jouduttiin 
perumaan koronapandemian vuoksi. Ryhmän jäsenet tapasivat ensi kertaa toisensa vasta lokakuussa 
yhteisen viikonlopun merkeissä. Viikonlopun aikana Nuoret Päättäjät myös vierailivat Back on Trackin 
maahantuonnissa. He osallistuivat peruuntuneen Helsinki International Horse Show´n tilalle järjestettyyn 
Krafftin ja BoT:in isännöimään nettitapahtumaan. Tapahtumassa Nuoret Päättäjät pääsivät kertomaan 
toiminnastaan ja osallistuivat BoT-muotinäytökseen.  

Loppuvuodesta 2020 Nuoret Päättäjät olivat mukana APU:n ja hallituksen yhteiskokouksessa, liiton omassa 
Satulahuone-podcastissa ja Pysy Kyydissä Facebookin livelähetyksessä, jossa he toivat nuorten ääntä 
kuuluviin ja kertoivat ryhmän toiminnasta. Ryhmän yksi jäsenistä vieraili hevosensa kanssa myös 
vanhainkodilla, ja siitä tehtiin tarina liiton Instagramiin. Siinä Nuoret Päättäjät haastoivat liiton jäseniä 
hyödyntämään hevosia hyvän mielen tuojina tulevana vuonna. Hippos-lehdessä (6/2020) oli esittely 
ryhmän edustajista. Satulahuone podcast-yhteistyö sai jatkoa ja vuoden 2021 jaksoissa tullaan kuulemaan 
lisää nuorisotiimien toiminnasta. Nuoret Päättäjät tekivät ehdotuksen Vuoden 2020 ratsastusnuoresta 
hallitukselle. Nuorten Päättäjien blogi muuntui koko nuorisotoiminnan blogiksi ja sai uuden nimen: Nuorten 
Äänellä.  

Nuorten Päättäjien ideoima Innostu ratsastuksen seuratoiminnasta -piirrosvideo saatiin valmiiksi sovitussa 
aikataulussa edeltävänä vuonna. Vuoden 2020 aikana linkkiä jaettiin seurojen ja tallien käyttöön ja liiton 
somekanavissa. Video pyöri myös GoExpo Horse-messuilla liiton osastolla koko messujen ajan. 

Alueelliset nuorisotiimit 
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Vuoden 2020 alussa kaikilla liiton alueilla oli omat nuorisotiimit. Alueelliset nuorisotiimit koostuvat 13–29-
vuotiaista nuorista sekä nuorista aikuisista, jotka tuovat lasten ja nuorten ääntä kuuluviin omalla 
panoksellaan, taidoillaan ja ennen kaikkea yhdessä Nuorten Päättäjien kanssa. Nuorisotiimit järjestävät 
tapahtumia alueen nuorille, innostavat seuroja nuorisotoimintaan ja somettavat aktiivisesti tuoden alueen 
nuorisotoiminnalle myönteistä näkyvyyttä. Nuorisotiimejä luotsaa aluejaoston nimeämä nuorisovastaava. 

Nuorisotiimien välistä yhteydenpitoa pyrittiin ylläpitämään mahdollisuuksien mukaan. Nuorten Päättäjien 
ja nuorisotiimien yhteistapaaminen suunniteltiin Hevoset-messuille, mutta se siirtyi messujen 
peruuntumisen vuoksi. Idea nuorisotiimien ja Nuorten Päättäjien yhteistyöelimestä (NAPU) syntyi. NAPU 
koostuu Nuorten päättäjien ja Nuorisotiimien edustajista. Nuorisotiimeillä oli mahdollisuus tavata Nuoret 
Päättäjät verkon välityksellä lokakuussa. Tapaamisen jälkeen tiimeillä oli mahdollisuus jäädä 
keskustelemaan NAPU:sta. Sen toiminta käynnistettiin varsinaisesti vuoden vaihteessa.  

Kaikki nuorisotiimin jäsenet ja nuorisovastaavat saivat yhteisen tunnisteen: Nuorten äänellä -haalarimerkin, 
jonka he voivat kiinnittää esimerkiksi nuorisotiimien omaan vaatteeseen, esimerkiksi huppariin.  

Etelä-Suomen ja Lounais-Suomen nuorisotiimit olivat aktiivisesti mukana GoExpo Horse -messuilla liiton 
osastolla auttamassa ja järjestämässä toimintaa messukävijöille ja kertomassa nuorisotiimien toiminnasta.  

Kohtaa hevonen lukemalla: Penny & Friends-yhteistyö Stabenfeldtin kanssa 
Lasten ja nuorten matalan kynnyksen kilpailutoiminnan yksi yhteistyönmuoto on Penny & Friends -kilpailut. 
Näissä kilpailuissa Ratsastajainliiton jäsentalleille- ja seuroille tarjotaan mahdollisuutta järjestää matalan 
kynnyksen kilpailuja ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Lajeina este- ja kouluratsastus, hevostaidot ja 
keppihevoset. Jokainen osallistuja palkitaan ruusukkeella ja kunniakirjalla, joita varataan lähes 3 000 
lapselle ja nuorelle. Lisäksi jokaisessa kilpailussa palkitaan myös kilpailun tsemppari Penny & Friends -
tuotepalkinnolla. Ratsastajainliitto toimittaa kisajärjestäjille valmiit järjestämisohjeet, radat sekä Penny & 
Friendsin sponsoroimat palkinnot. Vuonna 2020 kilpailuita ei voitu järjestää koronatilanteen vuoksi. 

Yhteistyöhön kuuluu myös lukupiirit kesäleireillä, jossa mukaan hakeneet jäsentallit saavat Stabenfeldtin 
hevoskirjoja käyttöönsä leiriläisille ja kirjoihin liittyviä oheistehtäviä keskustelun tueksi. Lukupiirien 
tavoitteena on lisätä lukuintoa. Leirit sekä talliympäristö tarjoavat siihen hyvät puitteet, kun yhteisenä 
kiinnostuksen kohteena on hevoset. Myöskään lukupiirejä ei pystytty toteuttamaan. Sen sijaan ”Kohtaa 
hevonen lukemalla” -lukunurkkaus toteutettiin Ratsastajainliiton messuosastolla Go Expo Horse –messuilla. 

Keppihevosrata ja Kepparitanssi 
Ratsastajainliiton keppihevosestekalusto oli lainattavissa tai vuokrattavissa eri tapahtumiin. Suomen 
Voimisteluliiton kanssa kehitettiin uusi liikuntamuoto kepparitanssi. Sitä pilotoitiin kymmenessä seurassa. 
Kepparitanssi oli myös lava-ohjelmana GoExpo Horse -messuilla.  

Hevoskerhon ohjaajakoulutus 
Seurat ja alueet järjestivät viisi hevoskerho-ohjaajan peruskurssia, joille osallistui 77 henkilöä. Useat 
suunnitellut koulutukset jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi. Ajatuksia ja alustavia suunnitelmia 
hevoskerhon ohjaajakurssin toteuttamisesta verkossa oli, mutta ne eivät edenneet toteutukseen asti 
resurssipulan vuoksi. Koulutuksia järjestävät seurat ja alueet saavat liiton koulutusmateriaalin edulliseen 
pakettihintaan. Hevoskerhon ohjaajakoulutuksia pitää Ratsastajainliiton kouluttama kouluttaja. 

 

5.3. Tallipalvelut 

 
Jäsentallit ovat merkittävässä roolissa Ratsastajainliiton toiminnassa. Huomattava osa ratsastajista 
harrastaa liiton jäsentalleissa ja aloittaa harrastuksensa niissä. Jäsentallien toiminta pohjautuu 
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tallijärjestelmään, jonka kriteeristö perustuu vahvaan ammatilliseen osaamiseen, hevosten hyvinvointiin, 
turvalliseen toimintaan sekä laadukkaaseen asiakaspalveluun.  
 
Yhteiskunnalliset ilmiöt koskevat myös hevosalaa. Liiton tallijärjestelmää arvioidaan ja kehitetään 
jatkuvasti, jotta se vastaa nykyaikaisen hevosalan tarpeita. Tallijärjestelmä tukee yhteiskunnan kehittymistä 
tarjoamalla jäsentallien kautta tasa-arvoisia, voimaannuttavia talliyhteisöjä, jotka tukevat yksilön kasvua ja 
kehitystä kaikissa ikävaiheissa sosiaalisesta asemasta riippumatta.  
 
Vuonna 2020 talliyrittäjille järjestettiin verkossa kaksi virtuaalista tallikohtaamista (VIRTA). Huhtikuun 23. 
päivä käytiin tallien kanssa läpi tilannetta ja koronapandemian vaikutuksia tallitoimintaan (VIRTA 1). 
Toukokuun 20. päivä (VIRTA 2) psykologi Anna Andersen koulutti talliyrittäjiä stressinhallinasta. Tapaamiset 
saivat hyvää palautetta ja niitä jatketaan vuonna 2021. Verkossa järjestettävät tilaisuudet lisäävät 
koulutuksien ja tapaamisten saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. 
 
Ratsastajainliitto tukee ja ohjeistaa jäsentallien toimintaa koulutusten, edunvalvonnan ja tallineuvojien 
asiantuntijapalveluilla ja tuottaa materiaaleja tallien toiminnan kehittämiseksi. Tallineuvojat käyvät liiton 
jäsentalleille tarpeen mukaan ja tallit voivat myös pyytää käyntiä niin halutessaan. 2020 tallikäyntejä ei 
pystytty tekemään entisessä laajuudessa koronapandemiasta johtuen. Yrittäjiin oltiin yhteydessä 
puhelimitse ja Teams-tapaamisissa.  
 
Jäsentalleilla on mahdollisuus markkinoida palvelujaan tapahtumissa yhdessä Ratsastajainliiton kanssa. 
Koronapandemiasta johtuen vain Go Expo Horse -messu toteutui, Hevoset 2020 - messut ja Helsinki Horse 
Show siirrettiin ja tallien markkinoinnin painopistettä siirrettiin sosiaaliseen mediaan.  
 
Ratsastuskouluoppilaiden valtakunnalliset mestaruuskilpailut oli tarkoitus järjestää heinäkuun alussa 
Ypäjällä kolmen ratsastusseuran yhteistyössä. Kilpailut siirrettiin vuodelle 2021.  
 

 

5.4. Pararatsastus ja erityisryhmien ratsastus 
  
Kilpailu-, valmennus-, alue- ja leiritoiminta 
Vaikka vuonna 2020 korona rokotti kilpailujen määrää, pidettiin pararatsastuksessa seitsemän 
seurakilpailua, kolme aluekilpailua ja neljä kansallista kilpailua. Henkilökohtaiset Special Olympics -
mestaruudet pidettiin 26.-27.9. Virolahdella. Lajeina olivat kouluratsastus ja working trail -
tehtävärataluokat. SO-mestaruudet Unified-joukkueilla järjestettiin 1.11. Huittisissa. 
Ratsastuskouluoppilaiden valtakunnalliset mestaruuskilpailut siirrettiin vuoteen 2021. Suomenratsujen 
kuninkaallisissa 5.9. Ypäjällä oli jälleen myös pararatsastusluokka. Mäntyharjulla järjestettiin 18.-19.9. 
Woikoski Dressage Derby, jossa pidettiin pararatsastuksen SM-kilpailut. Aluemestaruudet 
pararatsastuksessa päästiin ratkomaan vain yhdellä alueella kilpailujen peruuntumisen ja päällekkäisyyksien 
vuoksi.  
 
Pararatsastuskomitea tuki kilpailujärjestäjiä tuomarituella. Vuoden aikana järjestettiin kaksi 
luokittelutilaisuutta, alkuvuodesta Oulussa ja syksyllä Ypäjällä. Kaikille ratsastusalueille oli valittuna 
pararatsastuksen aluevastaavat vuona 2020. Alueiden pararatsastusvastaavat kokoontuivat etäyhteydellä 
kerran, ja mukana olivat edustajat kolmelta alueelta. Maajoukkueella oli kolme valmennusleiriä. 
 
Tapahtumat ja koulutus 
Tampereen Hevoset-messujen siirtyessä vuodella eteenpäin, myös pararatsastustoimijoiden tapaaminen 
peruttiin. Pararatsastuksen aluetoimijat järjestivät etäkokouksia vuoden aikana. Lionsien Vermo-
toimikunnan kokouksia ei pidetty vuonna 2020, mutta tänä vuonna yhteistyötä jatketaan aiempaan tapaan. 
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Pararatsastajan avustajakursseja oli tarkoitus järjestää, mutta ne siirrettiin koronan takia vuoteen 2021. 
Myös pararatsastuksen ohjaajakurssin alkamista siirrettiin vuoteen 2021. Pararatsastuksen lajiseminaari 
järjestettiin 23.11. etäkokouksena. Seminaariin osallistui ennätykselliset 18 osallistujaa. 
 
Tiedotus 
Ratsastajainliiton nettisivuille on koottu kattava tietopaketti pararatsastuksesta. Sivuilla on myös toiminta- 
ja tapahtumakalenterit sekä tiedotteita ajankohtaisista asioista. Pararatsastuskomitean ylläpitämä SRL 
Pararatsastus Facebook-ryhmä toimii aktiivisena yhteydenpitokanavana, ja siihen kuuluu yli 500 jäsentä. 
 
Henkilöjäsenten etuuksiin kuuluva Hippos-lehti toteutettiin myös näkövammaisille tarkoitetussa 
elektronisessa muodossa. Numerot ovat luettavissa Näkövammaisten keskusliiton tiedonhallintapalveluista 
saatavalla ilmaisella ”Windows luetus” -ohjelmalla. 
 
 

6. Edunvalvonta, yhteiskunta ja olosuhteet 

 

6.1. Hevosalan edunvalvonta 
 
Suomen Ratsastajainliiton yhteiskunnallinen merkitys edunvalvojana kaikissa hevostalouteen liittyvissä 
asioissa on vahva. Liitto valvoo jäsenseurojensa, -talliensa ja ratsastajien etuja ja edistää hevosten 
hyvinvointia. Liitto on jatkuvassa vuoropuhelussa ministeriöiden ja muiden sidosryhmien kanssa alan 
toimintaedellytysten kehittämiseksi ja turvaamiseksi.  
 
Sidosryhmien kanssa järjestetään säännöllisiä tapaamisia, tehdään yhteistyössä viestintää ja vaihdetaan 
informaatiota. Liitto on mukana erilaisissa hankkeissa yhteistyökumppanina ja ohjausryhmien jäsenenä 
sekä tekee aktiivista yhteistyötä oppilaitosten kanssa. 
 
2020 edunvalvonnan painopiste on ollut ratsastustoiminnan ja hevosten hyvinvoinnin turvaamisessa 
koronakriisin aikana. Poikkeusoloissa erityisen tärkeitä keskustelun ja vaikuttamisen teemoja ovat olleet 
terveysturvallinen toiminta talleilla ja hevosista huolehtiminen muuttuvien rajoitusten keskellä.  Liitto 
osallistui aktiivisesti neuvotteluihin viranomaisten kanssa ja hevosmyönteisten tulkintojen laadintaan. 
Lisäksi panostettiin ohjeistukseen, neuvontaan ja tiedotukseen sekä vahvan yhteistyöverkoston 
rakentamiseen kriisitilanteen tueksi. Liitto oli mukana perustamassa hevosalan valmiusryhmää, joka 
koordinoi apua talleille erityisesti Uudenmaan sulkutilan aikana. Koordinoinnissa olivat liiton lisäksi mukana 
Suomen Hippos, Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry, Suomen Ravivalmentajat ry sekä Maa- ja 
metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK. 

Mahdollisuuksien hevonen 

Hevosalan toimijat ovat muodostaneet Mahdollisuuksien hevonen -yhteistyöverkoston. Se kokoontuu 
säännöllisesti ja ottaa kantaa ajankohtaisiin alan kysymyksiin, laatii koko hevosalalle suuntaviivat sekä 
päättää yhteisistä kehittämiskohteista. Tarkoituksena on myös tuoda hevosalan yhteiskunnallinen merkitys 
valtiovallan ja suuren yleisön tietoon.  

Yhteistyöverkoston pääasiallinen vetovastuu on ollut Ratsastajainliitolla ja Suomen Hippoksella. Käytännön 
työtä hoitaa Hippolis ry, jossa Ratsastajainliitto on perustajajäsenenä. Verkostossa ovat mukana myös MTK, 
Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto, Suomen Eläinsuojeluyhdistys, 
ProAgria, Hevostietokeskus, Ypäjän Hevosopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Suomen Ravivalmentajat ry 
ja maa- ja metsätalousministeriö. 

Mahdollisuuksien hevonen -verkoston painopisteet 
• EU:n ja kansalliseen lainsäädäntöön vaikuttaminen 
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• Hevoskasvatus ja jalostustoiminta 
• Hevosten hyvinvointi 
• Hevosalaa koskeva tukipolitiikka 
• Hevosalan rahoitusmahdollisuudet 
• Verotus 
• Ympäristökysymykset ja maankäyttöpolitiikka 
• Hevosyrittäjien hyvinvointi 
• Hevosalan tutkimus, koulutus ja neuvonta 
• Hevonen ihmisen hyvinvoinnin edistäjänä 
• Hevosalan nuorisotyö 
 
MTK hevosverkosto 
MTK:n hevosverkoston toiminta käynnistyi 1.1.2020. Verkostossa on edustus SRL:sta, Suomen Hippoksesta, 
SCL:sta ja MTK:sta. MTK:n hevosverkosto on edunvalvontaverkosto, jonka tehtävänä, tarkoituksena ja 
tavoitteena on edistää hevostalouden toimintaedellytyksiä sekä kannattavuutta ja parantaa maaseudun 
hevosyrittäjyyden mahdollisuuksia. Verkosto toimii hevosalan yleisenä elinkeinopoliittisena edunvalvojana 
ja tekee edunvalvontatyötä mm. liittyen kaikkeen hevosalaa- ja taloutta koskevaan EU:n ja kansalliseen 
lainsäädäntöön. 
 
Vuonna 2020 MTK:n hevosverkosto laati hevosalan yhteisen vetoomuksen Suomen hallitukselle toiminnan 
turvaamiseksi poikkeusoloissa.  
 
Hankkeet 
Vuonna 2020 liitto oli mukana seuraavissa hevosalan hankkeissa: 

• Hevostellen  

• Hevoset- ja työ 

• Kestävän hevosmatkailun tiekartta Kanta-Hämeessä 

• Reilusti urheiluryhmässä -Trygg idrott för alla 
 
Hankkeiden vetäjinä ovat Hippolis, Työtehoseura, Hämeen Ammattikorkeakoulu, Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto ja Folkhälsan. 
 
Rajat Räiskeelle -kansalaisaloite 
Ratsastajainliitto oli mukana eduskunnalle luovutetussa kansalaisaloitteessa, jonka tarkoituksena on 
ilotulitteiden kuluttajakäytön rajoittaminen. Liiton näkökulma oli eläinten hyvinvoinnin edistäminen. 
Kansalaisaloitteessa oli mukana useita muita järjestöjä, joiden intresseissä on ihmisten, eläinten ja 
ympäristön hyvinvointi.  
 
Ulkoilufoorumi 
Ulkoilufoorumi on luonnonsuojelujärjestöjen ja muiden luontoa käyttävien liittojen kanssa yhdessä 
perustama eturyhmä. Ulkoilun edistämisen yhteistyöverkostoon kuuluu 18 kansalaisjärjestöä, joiden 
toiminnassa ulkoilulla on keskeinen merkitys. Ulkoilufoorumin päämääränä on ylläpitää ja kehittää ulkoilun 
edellytyksiä, turvata jokamiehenoikeuksien säilyminen vähintään nykyisessä laajuudessaan, edustaa 
ulkoilun intressitahoja yhteisesti valtioneuvoston, viranomaisten ja muiden järjestöjen suuntaan, vahvistaa 
ulkoilun asemaa yhteiskunnan eri toiminta-alueilla sekä edistää kestävän kehityksen mukaista ulkoilun 
harrastusta.  
 
Maankäyttö ja jokamiehenoikeus 
Ratsastuksen kannalta on erittäin tärkeää, että kaavoituksessa varataan riittävästi alueita hevostoimintaa 
varten etenkin lähelle taajamia.  
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Hevosala puolustaa voimakkaasti hevosen kanssa liikkumisen kuulumista jokamiehenoikeuksiin ja vastustaa 
oikeuksien rajoittamista. Toiminnassa hyödynnetään ympäristöministeriön julkaisemaa kirjaa 
jokamiehenoikeuksista. Ratsastajainliitto on antanut useita lausuntoja maankäyttöön liittyvissä asioissa. 
Niissä on korostettu ratsastuksen merkitystä suurta osaa suomalaisia koskettavana harrastuksena ja 
liikuntamuotona, sekä kuntien velvollisuutta huolehtia siitä, että ratsastusta voi harrastaa tasa-arvoisesti 
kunnan alueella.  

 
Ratsastajainliitto on ollut mukana kehittämässä reittiverkostoja Suomessa. Tarkoitus on varmistaa, että 
hevosilla voidaan liikkua luonnossa paikallisesti, ja yhdistää ratsastusreittejä kunnissa ja kuntien rajalla.  
 
Eläinlääkintä, kasvatus ja hevosen hyvinvointi  
Suomen Ratsastajainliitto, Suomen Hippos, Hippolis, Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ja Suomen 

Hevosenomistajien Keskusliitto ovat tuottanut yhteisen Hevoseni.fi-sivuston, jolla tarjotaan tietoa hevosen- 

ja tallinpidosta. Sivustolta voi ladata Hevosenomistajan oppaan. Kohderyhmänä ovat hevosenomistajat 

sekä tallinpitäjät, erityisesti uudet hevosen hankkijat. Hippolis vastaa sivujen sisällöstä ja käytännön 

päivittämisestä.  

Ratsastajainliitto on jatkuvassa vuoropuhelussa Ruokaviraston kanssa. Sidosryhmätapaaminen järjestetään 

kerran vuodessa, siinä käsitellään hevosalaa koskevia ohjeistuksia ja määräyksiä sekä ennakoidaan 

lainsäädäntöön tulevia muutoksia.  

Seura- ja harraste-eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta 
Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta toimii maa- ja metsätalousministeriön apuna 
eläinten hyvinvoinnin pitkäjänteisessä kehittämisessä ja toimijoiden yhteistyön edistämisessä. 
Neuvottelukunta voi tehdä ehdotuksia seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin kehittämiseksi ja antaa 
lausuntoja merkittävistä hankkeista ja esityksistä. Neuvottelukunnan puitteissa eläinten hyvinvointiin 
liittyviä ajankohtaisia ja yhteiskunnallisesti merkittäviä teemoja voidaan käsitellä laajapohjaisessa 
keskustelu- ja yhteistyöfoorumissa. Hevosalaa neuvottelukunnassa edustaa Suomen Hippoksen 
eläinlääkäri. 
 
Maa- ja metsätalousministeriön erityisavustus 
Maa- ja metsätalousministeriö myönsi Ratsastajainliitolle 170.000 euron erityisavustuksen, johon on saatu 
varat hevosurheilun pelitoiminnan kautta. Avustus kohdistettiin mm. kilpailujärjestelmän kehittämiseen, 
hevosten dopingvalvontaan ja kilpailukaluston kunnossapitoon. Pelitoiminta ja sen organisoituminen on 
hevosurheilun ja -jalostuksen kannalta tärkeä kysymys. SRL on osallistunut mm. sisäministeriön kuulemis- ja 
keskustelutilaisuuksiin rahapelitoimintaa koskevan sääntelyn uudistamishankkeessa. 
 
Hevosalan ammattitutkinnot ja koulutus 

Ratsastajainliitto oli mukana uudistamassa hevostalouden perustutkintoa vuonna 2020. Liiton edustaja 

osallistui hevosalan oppilaitosten edustajien kanssa yhteistyöstöpalavereihin, joissa vuonna 2021 voimaan 

tulevan perustukinnon sisältöä ja näyttöjä kehitettiin. Hevosalalle ja ratsastukselle on välttämätöntä, että 

ammatillinen osaaminen säilyy vahvana ja sitä kehitetään yhteistyössä oppilaitosten kanssa.  

Hevosalan oppilaitosten kanssa tehdään yhteistyötä harrasteohjaaja-nimikkeen käytössä, 

hevosharrasteohjaaja-nimikkeen myöntää Ratsastajainliitto. Oppilaitosyhteistyötä toteutetaan myös 

tarjoamalla koulutusmateriaalia, pitämällä asiantuntijaluentoja, osallistumalla jatko- ja 

täydennyskoulutusten suunnitteluun ja tarjoamalla opinnäytetöiden aiheita ja toimeksiantoja. 2020 liiton 

toimeksiannosta tehtiin kolme AMK-opinnäytetyötä. 

Oppilaitosyhteistyötä tehdään myös yli toimialarajojen. Kolme Hämeen ammattikorkeakoulun hevosalan 

liiketoiminnan opiskelijaa suoritti trainee-jakson Ratsastajainliitossa keväällä 2020. Syksyllä liitto teetti kaksi 

Diili-projektia ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla.  
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I- ja II-tason valmentajakoulutukset on siirretty kokonaan Ypäjän Hevosopiston Valmennuskeskuksen 
toteutettaviksi sen saatua virallisen valmennuskeskuksen statuksen. Myös ammattivalmentajatutkinnon 
koulutusoikeus saatiin valmennuskeskukselle, koulutus käynnistyi vuonna 2018. Ratsastajainliitto tekee 
yhteistyötä myös muiden hevosalan oppilaitosten kanssa valmentajakoulutuksen osalta. 
 
Huippu-urheilun muutostyöryhmän suunnitelmien mukaan Urheiluakatemioiden merkitys kasvaa 
tulevaisuudessa. Ratsastuksen saamista mukaan urheiluakatemioiden ohjelmiin on pidetty ensiarvoisen 
tärkeänä. Ratsastuksen urheiluakatemiatoiminta on tarkoitus aktivoida tulevaisuudessa. 
Urheiluakatemiatoiminnan tavoitteena on edistää lajissaan huipulle pyrkivien ja jo huipun saavuttaneiden 
urheilijoiden opiskelua ja ammattiin valmistumista, päivittäisvalmentautumista ja urheilun asiantuntijoiden 
saatavuutta. 
 
Hevosavusteinen toiminta 
Hevosavusteinen toiminta (Equine Assisted Activities EAA) kuuluu Green Care -kehyksen alle, jonka 
edelläkävijöitä Suomessa hevosavusteinen toiminta on. 
Hevosella nähdään olevan tulevaisuudessa yhä merkittävämpi rooli ihmisen hyvinvoinnin edistämisessä ja 
ylläpitämisessä virkistys-, liikunta-, hyvinvointi-, sosiaali- ja kuntoutuspalveluissa. Hevosavusteista toimintaa 
käytetään ennaltaehkäisevässä työssä ja avohuollon tukitoimissa, toimintakyvyn ylläpidossa, ikäihmisten 
aktivoinnissa, lastensuojelussa ja perhekodeissa.  

Liitto tukee hevosavusteisen toiminnan kehittymistä Suomessa osallistumalla alan koulutuksen 
kehittämiseen, tukemalla sidosryhmiä ja osallistumalla vuoropuheluun sekä mahdollistaen hevosavusteista 
toimintaa tarjoavien tallien liittymisen jäseneksi.  
 
Jäsenyys eri organisaatioissa 
Suomen Ratsastajainliitto on Urheilutyönantajat ry:n jäsen. Urheilutyönantajat ry on PALTA ry:n jäsen. 
Liitolla on edustaja Hevosopisto Oy:n hallituksessa sekä edustajat Ulkoilufoorumin 
valmistelutoimikunnassa. 
 
Ratsastuskenttien kunnostus 
Ratsastuskenttien kunnostusprojekteja tuetaan. Liitto antaa kilpailukaudella kunnostus- ja konsultointiapua 
kilpailujen järjestäjille keskeisten kilpailukenttien saattamiseksi sellaiseen kuntoon, että ne vastaavat 
ratsastajien ja hevosten vaatimuksia. Apu on järjestäjille ilmainen. 
 
Turvallisuuden edistäminen 
Ratsastajainliitto työskentelee yhteistyössä Tukesin kanssa ratsastuspalvelujen turvallisuuden 
edistämiseksi. Turvallisuutta edistetään myös liiton muiden sidosryhmien ja yhteistyökumppanien kanssa. 
 
Juridinen neuvonta 
Hevosalaa tuntevat asianajajat ovat antaneet liiton jäsenille puhelinneuvontaa hevosalaan ja 
yhdistystoimintaan liittyvissä juridisissa kysymyksissä.  
 
Teosto ja Gramex 
Liitto on mukana Olympiakomitean solmimissa, kaikkia lajiliittoja koskevissa Gramex- ja Teosto-
sopimuksissa. Sopimukset kattavat keskitetysti kilpailujärjestäjien, jäsenseurojen ja -tallien järjestämät 
kilpailut ja tapahtumat kulloinkin voimassa olevien sopimusehtojen mukaisesti.   
 
Hippolis ry:n toiminta 
Hippoliksen tarkoituksena on hevosalan ja -harrastuksen toimintaedellytysten kehittäminen ja edistäminen 
Suomessa sekä alan perinteiden vaaliminen. Yhdistys kokoaa ja tuottaa tietoa hevosalasta 
taustaorganisaatioiden edunvalvonnan tueksi ja toteutti edunvalvontaa sovituin osin. Ratsastajainliitto on 
yhdistyksen perustajajäsen. 
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Koronapandemian aikana Hippolis toteutti talleilla suunnatun kaksivaiheisen kyselyn pandemian 
vaikutuksista tallien toimintaan. Kyselyssä kartoitettiin asiakastilannetta, sen kehittymistä, 
investointihalukkuutta ja tulevaisuudennäkymiä. 
 

6.2. Olosuhteet ja turvallisuus 

 
Turvallisuus 
Turvallisuus on keskeinen teema Ratsastajainliiton kaikessa toiminnassa. Ratsastusharrastuksen kasvu 
etenkin aikuisratsastajien osalta sekä hevostaitojen puute ovat vaikuttaneet ratsastustapaturmien 
määrälliseen kasvuun. Liitto käy jatkuvaa keskustelua vakuutuskumppaniensa kanssa vahinkojen määristä, 
luonteesta ja syistä. Analysoinnin tavoitteena on ennaltaehkäistä vahinkoihin johtavien tilanteiden 
syntymistä neuvonnan ja opastuksen keinoin.  
 
Ratsastajainliitto tarjosi jäsenilleen jäsenetuna kattavan vakuutusturvan. Liitto haluaa varmistaa kaikkien 
harrastajien, vapaaehtoistoimijoiden sekä jäsenseurojen ja -tallien perusvakuutusturvan.  
Ratsastusseurojen jäsenet on vakuutettu harrastukseen liittyvien tapaturmien varalta. Green Card -ohjelma 
antaa vakuutusturvan liiton jäsentalleilla niille säännöllisesti ratsastaville henkilöille, jotka eivät ole 
ratsastusseurojen jäseniä. Ratsastajainliitto on vakuuttanut kaikki liiton toiminnassa mukana olevat 
harrastajat ja toimihenkilöt sekä tapahtumissa toimivat talkoohenkilöt ryhmävakuutuksin. 
 
Jäsentallien ja -seurojen toiminnan vastuu on katettu vastuuvakuutuksella. Vastuuvakuutus kuuluu 
ratsastusseurojen ja jäsentallien jäsenetuihin. Seurojen ja jäsentallien vapaaehtoistyöntekijät vakuutettiin 
tapaturmien varalta. Tapaturmavakuutuksissa ei ole omavastuuosuutta. 
 
Ratsastajainliiton jäsentallien satunnaiset ratsastajat, kuten leiriläiset, kokeilijat ja alkeiskurssilaiset, on 
vakuutettu ryhmävakuutuksin. Liiton valmentajia ja toimihenkilöitä varten on otettu vastuuvakuutus. 
Liitolla on myös oikeusturvavakuutus ja liiton hallituksella sekä johdolla vastuuvakuutus.  
 
Ratsastajainliiton vuokrattavassa kilpailukalustossa käytetään FEIn hyväksymiä turvakannattimia.  
 
 

7. Markkinointi ja viestintä 

 

7.1. Varainhankinta, markkinointi ja suhdetoiminta 
 
Ratsastajainliitto toimii aktiivisesti sekä kansainvälisissä että kotimaisissa yhteisöissä suomalaisen 
ratsastuksen edistämiseksi kilpaurheilu- ja harrastemuotona. Liitto on Kansainvälisen Ratsastajainliiton, 
FEIn, ja Euroopan ratsastajainliiton, EEF:n, jäsen. Pohjoismaiden ja Baltian maiden ratsastajainliittojen 
kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.  
 
Ratsastajainliitto oli näkyvästi esillä Go Expo Horse -messuilla, ja lisäksi aluejaostot esittelivät liiton 
toimintaa paikallisissa tapahtumissa.  Valitettavasti muut isot hevosalan tapahtumat peruttiin vuonna 2020 
koronapandemian vuoksi.  
 

7.2. Yhteistyösopimukset 
 
Liitolla oli erilaisia yhteistyösopimuksia noin 160.000 euron arvosta, jotka koostuivat rahallisesta tuesta 
sekä palveluvastineista eli ns. barter-sopimuksista.    
 
Sarjakilpailujen yhteistyösopimuksia solmittiin ja jatkettiin seuraavasti: 
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• Esteratsastuksen Grand Prix -sarjat: LähiTapiola oli GP-sarjojen pääyhteistyökumppani.  

• Hankkijan kanssa jatkettiin Racing Trophy -sarjaa 5- ja 6-vuotialle estehevosille, Racing noviisisarjaa 
4- ja 5-vuotiaille estehevosille, Racing Masters -kilpailua 7-vuotiaille estehevosille sekä 
kouluratsastuksen 5-v, 6-v ja 7-v Supreme Horse Care -sarjoja. Hankkija on lisäksi mukana SM-
kilpailuissa ja GP-sarjassa.  

• Vapo Oy oli kumppanina mukana Tähtikilpailuissa. Vapo antoi turvekuiviketta alennuksella 
tähtikilpailujärjestäjien käyttöön.  

• Avant Tecno tuki nuorten hevosten kenttäratsastuksen sarjaa. Avant on aiemmin tukenut liittoa 
kilpailujen järjestämiseen tarvittavan kaluston osalta. 

• Asianajotoimisto Fennon kanssa jatkettiin yhteistyötä. Fennolaw-este oli käytössä mm. GP-sarjassa. 

• Digital Office Company Oy (ent. Xerox) oli mukana Tähtikilpailujen yhteistyökumppanina. Liitto saa 
tarvittaessa kopiokoneita käyttöönsä kilpailuihin ja kopiokonepaperia liiton toimistolle. 

• Suomessa järjestettävien kansainvälisten kilpailujen järjestäjien kanssa (Helsinki International 
Horse Show) toimittiin vuonna 2017 solmitun sopimuksen pohjalta.  

• Haven Yhtymän kanssa tuotettiin livelähetyksiä kesän tähtikilpailuista. 
 

 

7.3. Viestintä 
 
Tiedotus jäsenistölle, jäsenseuroille ja -talleille, jaostoille, alueille, kansallisen tason toimihenkilöille sekä 
urheilijoille toteutettiin sähköpostitse sekä jäsen-, seura- ja kilpailutiedotteiden, Hippos-lehden, 
nettisivujen kautta. Liitto näkyi myös sosiaalisen median kanavissa, käytössä olivat Facebook, Instagram, 
YouTube ja Twitter. Sosiaalisen median kanavat kasvattivat edelleen suosiotaan ja SRL:lla oli seuraajia esim. 
Facebookissa reilu 24.000 ja Instagramissa reilu 17.000. 

  
Viestinnällä tuotiin esiin ratsastusta urheilu- ja kilpalajina sekä kansallisesti merkittävänä liikuntamuotona 
ja harrastuksen. Ratsastuksen merkitystä tuotiin esiin päättäjille lajin yhteiskunnallisen aseman 
kohottamiseksi. Viestintä tuki markkinointia taloudellisen ja muun tuen hankinnassa lajille sekä 
kampanjoiden toteutuksessa. 
 
Uutisia ja sosiaalisen median nostoja julkaistiin ratsastuksen kiinnostavista aiheista, merkittävistä 
kansainvälisistä urheilutuloksista sekä kotimaassa järjestetyistä Tähtikilpailuista, kuten olympialajien SM-
kilpailut ja GP-finaali. Kansainvälisessä kilpailu-uutisoinnissa pääpaino oli kauden arvokilpailuissa. 
Koronatilanteen vuoksi peruttiin suurin osa kansainvälisistä mestaruuksista ja Tokion kesäolympialaiset 
siirrettiin vuodella eteenpäin. Tiedotusvälineille kerrottiin myös ajankohtaisista kotimaisista kilpailuista, 
suomalaisista kansainvälisissä kilpailuissa, hevosalan tapahtumista ja televisio-ohjelmista.   

 
Koronavuosi näkyi viestinnässä selkeästi. Tarve nopealle viestinnälle ohjeista, suosituksista, rajoituksista ja 
hyvistä käytännöistä oli suuri sekä kilpailu- että harrastetoiminnassa. Saadun palautteen ja alan yleisen 
kehityksen perusteella viestinnässä ja käytännön toimissa onnistuttiin hyvin. Tehdyt linjaukset palvelivat 
sekä terveysturvallisuutta että talli- ja kisatoiminnan elinvoimaisena pitämistä. 

 
Tapaamisrajoitusten johdosta ja juhlatapahtumien peruuntuessa myös SRL100-juhlavuoden toteutuksesta 
tuli vahvasti viestinnällinen. Juhlavuosi näkyi erityisesti somessa, livelähetyksissä ja sähköisissä 
tapahtumissa. Keväällä käynnistettiin matalan kynnyksen edullisesti tuotettavat Facebookin livelähetykset 
SRL100-juhlaluennoilla. Ne saivat jatkoa SRL100 Pysy kyydissä -makasiinilähetyksistä loppuvuoden ajan, 
mukana ajankohtaisia asioita ja haastateltavia. Lisäksi julkaistiin hienoin vastaanoton saaneet juhlavuoden 
omat Kohtaa hevonen ja Hevonen ei arvota -videot yhteistyössä OptiParin kanssa. Toteutuneista 
tapahtumista viestinnällisesti hyvän huomion saivat Tulevaisuusfoorumi helmikuussa, GP-finaali hienoine 
lajinäytöksineen elokuussa sekä sähköinen Urheilufoorumi marraskuussa.  
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Kilpailuista Haven Yhtymän kanssa yhteistyössä livenä striimattiin olympialajien SM-kilpailut sekä 
esteratsastuksen LähiTapiola GP-sarja. Myös järjestötoiminnassa tehtiin uusia avauksia. Syksyllä nähtiin 
livelähetykset hallitusvaalien ehdokaspaneelista, syyskokouksesta, Urheilufoorumista ja Seurawebinaarista. 
SRL:n tuottamilla lähetyksillä oli kaikkiaan 234.000 katsojaa, ja Havenin kaikki ratsastusurheilun lähetykset 
tavoittivat 699 157 katsojaa, kun mukaan lasketaan lähetysten katsojaluvut kaikissa kanavissa. 

 
Ratsastajainliiton kotisivulla ratsastus.fi oli 388.500 käyttäjää (223.206 vuonna 2019). Istuntoja oli 
1.060.000 ja sivun katseluja 2.156.000.  
 
Facebookissa katsottiin SRL:n videoita minuutteina 422.800, kasvua edelliseen vuoteen 546 %. Yli yhden 
minuutin videon katseluja oli 41.300 ja yli kolmen sekunnin 504.900, kasvua 257 %. SRL:n Facebook-sivuilla 
oli 24.500 tykkääjää (23.000 vuonna 2019).  Facebook tavoitti 641.500 henkilöä, missä oli kasvua edelliseen 
vuoteen 117 %. Linkin klikkauksia oli 194.000, kommentteja 6.000 ja jakoja 5.500. 

 
Hevosten hyvinvoinnin edistämiseksi ylläpidettiin alan yhteistä sivustoa hevoseni.fi, joka tarjoaa kattavasti 
tietoa tallinpitäjille ja hevosenomistajille. Projektia koordinoi Hippolis ja siinä ovat mukana 
Ratsastajainliiton ohella Suomen Hippos, Suomen Hevosenomistajien keskusliitto ja Suomen 
Eläinsuojeluyhdistysten liitto.  

 
Tiukkoja koronavuoden säästötoimia toteutettiin siirtämällä viestintävastaavan rekrytointi keväästä 2020 
vuoden 2021 alkuun ja hoitamalla viestintä ja Hippos-lehden toimittaminen yhdellä henkilöresurssilla. 
 
Hippos-lehti  
Ratsastajainliiton virallinen jäsen- ja tiedotuslehti Hippos ilmestyi seitsemän kertaa, vuosikerta oli 73:s. 

Ratsastajainliitto julkaisi lehden, ja sen kustansi RideMedia Oy. Lehden päätoimittaja oli Jutta Koivula 

numeroissa 1–2 ja Sonja Holma numeroissa 3–7. Vuoden viimeinen numero oli SRL100-juhlavuoden 

satasivuinen juhlanumero. 

 

Hippos-lehden tuotantotapa kilpailutettiin ja lehden paino- ja postituskuluille haettiin verottajalta 

ennakkopäätös vapauttamisesta ALV-verotuksesta, millä saavutetaan jatkossa huomattavat säästöt. 

Samalla käynnistettiin lehden ulkoasu-uudistus, joka toteutui vuoden 2021 alussa. 

 
Ratsastusseurojen täysjäsenet saivat Hippoksen jäsenmaksuun sisältyvänä jäsenetuna. Jäsenkortit 
postitettiin lehden numero 2 mukana.  
 
Hippoksen keskipainos oli noin 38.000 kappaletta. Hippos on Suomen Aikakauslehtien liiton jäsen.  
 
 

8. Talous 
 
Tilikauden tulos ja liiton taloudellinen asema 31.12.2020 esitellään tilinpäätöksessä, joka sisältää 
tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot kirjanpitolain mukaisesti. Eri tilien sisällöstä annetaan tarvittaessa 
selvitys kevätkokouksessa. Liiton ja alueiden kirjanpidot on yhdistetty. 
 
Tuloslaskelma – toiminnallinen tulos 
Varsinaisen toiminnan kulujäämä oli -2.915.431,59 eur (edell.vuonna -3.420 377,35 eur). Ratsastajainliiton 
perustoiminta rahoitettiin varainhankinnan tuotoilla 2.389.423,83 eur (edell.vuonna 2.566.110,10 eur) ja 
yleisavustuksilla 880.500,00 eur (edell.vuonna 865.716,42 eur). Tilikauden ylijäämä on 353.762,20 euroa. 
Liiton maksuvalmius on hyvä. 
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Taloudellinen asema 31.12.2020 
Taseen varallisuuden muutokset tilikaudella  
Aineellisiin hyödykkeisiin on tullut tilikaudella 476,79 euron lisäys. Avustuksen alaisen kaluston 
menojäännöksestä on tehty 10 % poistot, muusta kalustosta on tehty 25 % menojäännöspoisto, yhteensä 
23.306,60 eur. Aineellisten hyödykkeiden menojäännös ilman alueiden kalustoa on tilikauden lopussa 
198.490,39 eur.  
 
Aineettomien oikeuksien lisäys sisältää ohjelmistojen (KIPA ja jäsenrekisteri) ja järjestelmien hankintoja 
194.122,30 euroa. Näihin on saatu maa- ja metsätalousministeriön avustusta 70.000,00 euroa. 
Aineettomista oikeuksista on tehty 5 vuoden tasapoistot eli 86.386,10 euroa. Aineettomien oikeuksien arvo 
kirjanpidon mukaan tilikauden lopussa on 193.302,85 euroa. 
 
Rahoitusomaisuus oli 994.782,91 euroa (2019: 625.863,02). Muihin saamisiin on kirjattu maa- ja 
metsätalousministeriön avustus (170.000 euroa), josta on päätös, mutta maksatus tapahtuu vasta vuonna 
2021. Liiton rahoitusasema on siten parantunut viime vuodesta. 
 
Taseen loppusumma on 1.747.858,03 euroa, josta oman pääoman osuus on 1.458.016,04 euroa (2019: 
1.116.645,09) ja vierasta pääomaa on tilikauden lopussa 289.841,99 euroa (2019: 310.424,75).  
 
Hallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien tulostilille. 
Valmennus- ja koulutustoimintaan liittyvät palkkiot ovat henkilöstökulujen yhteydessä. Liitto ostaa 
talouspalvelut tilitoimisto Rantalainen Oy:ltä. 
  
 
 

9. Aluejaostojen toiminta 
 
Liiton aluejaostojen toimintakertomukset löytyvät kokonaisuudessaan erillisestä liitteestä. Aluejaostoja on 
yhteensä kahdeksan. Vuosi 2020 oli aluejaostojen 26. toimintavuosi. Alueilla järjestettiin vuoden aikana 104 
koulutusta tai tapahtumaa, joissa oli osallistujia yhteensä 9042. Alueiden kirjanpito on osa Suomen 
Ratsastajainliiton kirjanpitoa. 

 

9.1. Etelä-Suomi (ESRA) 
 
Yleistä  
 
Toimintavuotena ESRA:an kuului 148 (vuonna 2019: 152) ratsastusseuraa, joissa oli yhteensä 15314 (15278) 
jäsentä. Alueella toimi 80 (87) SRL:n jäsentallia, näistä 50 (54) oli ratsastuskouluja. 
 
Hallinto 
ESRA:n aluejaostossa toimi puheenjohtajan lisäksi 8 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Lisäksi jaoston 
apuna toimi 2 jaoston ulkopuolista lajivastaavaa ja ratapiirrosten tarkastaja. Jaosto kokoontui 6 kertaa 
vuonna 2020. Koronapandemian vuoksi osa kokouksista järjestettiin etäyhteydellä. 
 
Varsinaiset jäsenet 
Cecilia Gundersby (RCS), esteratsastuskilpailut, materiaalit, kalusto (2019-2020) 
Tarja Koskinen (FALK), talous, esteratsastusvalmennus (2019-2020) 
Mari Lieskoski (LuhRa), kokoussihteeri, nuoriso (2019-2020) 
Susanna Marttila (K-HR), vikellys, kouluratsastuskilpailut (2019-2020) 
Elina Oksanen (AiR), kenttäratsastus (2020-2021) 
Suvi Ranttila (UHU), tiedotus- ja tapahtumat (2020-2021) 
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Tittamaria Törmänen (KLR), varapuheenjohtaja, seura- ja harrastetoiminta (2020-2021) 
Sari Ukkonen (HyvUra), kouluratsastusvalmennus, pararatsastus (2020-2021) 
Anne Waldén (DC), puheenjohtaja, tiedotus, talous (2019-2020) 
 
Varajäsenet (2020) 
Kati Honkanen (Riemu), valjakkoajo  
Marjaana Tengman (RiRa), koulutus 
 
Lajivastaavat ja asiantuntijat 
Anita Kaakkola (SIHY), askellajiratsastus, islanninhevoset 
Maria Mustonen (WRF), lännenratsastus 
Teppo Hakala, ratapiirrosten tarkistus 
 
Nuorisotiimi 
Micaela Andersin (KRK) 
Roosa Haataja (KRt) 
Veera Loitokari (EQ) 
Viivi Koskinen (FALK) 
Reetta Pakkala (L-ER) 
Helmi Westergren (EnRa) 
 
ESRA:n kevättapaaminen oli tarkoitus järjestää 14.3.2020 SRL100 -juhlavuoden kunniaksi gaalan merkeissä, 
mutta se jouduttiin perumaan viime hetkellä koronapandemiarajoitusten tullessa voimaan. 
Kevättapaamisen yhteydessä on yleensä palkittu edellisen vuoden eri lajien ratsukkokohtaiset 
rankingvoittajat sekä muut edellisenä vuonna menestyneet ratsukot. Palkinnot lähetettiin palkittaville tällä 
kertaa postitse. 
 
ESRA:n syyskokous pidettiin 24.10.2020 Nurmijärvellä ja se lähetettiin myös Facebookissa livenä. 
Edustettuna paikan päällä oli 9 seuraa ja yhteensä 11 osallistujaa. Liiton tervehdyksen kokoukseen toi SRL:n 
hallituksen jäsen Petri Pesonen. Kokouksen päätteeksi kuultiin Stella Hagelstamin luento hevosen 
motivoimisesta.  
 
Puheenjohtaja Anne Waldén edusti ESRA:a SRL:n aluejaostojen yhteisen toimielimen, aluepuheenjohtajis-
ton (APU) kokouksissa. Seura- ja tallipalvelun aluetyöryhmän (SETAP:in) kokouksissa ESRA:a edusti 
Tittamaria Törmänen. 
 
Nuorisotiimi 
Nuorisotoimintaa ESRA:ssa ovat järjestäneet nuorisovastaava ja nuorisotiimi. Vuonna 2020 nuorisotiimissä 

oli 6 jäsentä. Keväällä tiimiin haettiin uusia jäseniä mm. nuorten itse tekemän rekrytointivideon avulla. 

Nuorisotiimi kävi tammikuussa SRL:n somekoulutuksen ja he olivat mukana ESRA:n järjestämillä aluepäivillä 

huolehtien SRL:n Instagram-tilin päivittämisestä aluepäivien aikana. Lisäksi heillä oli oma ohjelmaosuus, 

johon he olivat järjestäneet osallistavan näytelmän sekä Korumies Arvi Martikaisen puhumaan 

kiusaamisesta ja sen ehkäisemisestä. Helmikuussa tiimi oli mukana Go Expo Horse –messuilla SRL:n 

messuosastolla auttamassa ja kertomassa alueen nuorisotoiminnasta. 

 

Tiimi kokoontui 6 kertaa etänä, kokouksissa oli mukana myös alueen nuorisovastaava. Koronavuoden takia 

toiminta painottui paljon someen. Nuorisotiimillä on oma Instagram tili, jossa mm julkaistiin SRL100-

juhlavuoden kunniaksi ”100 hevosta”. Lisäksi Instagramissa oli My Dayt - eli tiimiläiset kertoivat omista 

päivistään. Syyskuussa 5.9. järjestettiin keppareiden aluemestaruudet, joissa oli kaksi avointa luokkaa ja 

kaksi mestaruusluokkaa. SRL on perustanut nuorille oman NAPU:n, jossa nuorisotiimeistä valitut 

keskustelevat ajankohtaisista asioista, ESRA:n tiimillä on ollut siellä oma edustajansa mukana. 
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Seura- ja harrastetoiminta 
Vuonna 2020 alueella oli 5 ratsastuksen Tähtiseuraa. Alue jakoi seuroille seura- ja harrastetukia yhteensä 
2.400 euroa. Koronarajoitusten vuoksi ei voitu järjestää yhteistä seuratapaamista alueen seuroille. 
 
Kilpailutoiminta 2020 
ESRA:n alueella järjestettiin yhteensä 10 (83) koulu-, este-, lännen- ja askellajiratsastuksen aluetason 
kilpailua. Kilpailuissa oli yhteensä 184 (600) alueluokkaa ja niissä 3520 (5555) lähtöä. Seuratason kilpailuja 
järjestettiin 142 (292). Lisäksi alueella järjestettiin useita kansallisen tason kilpailuja.  
  
Aluetason kilpailijoilta vaadittiin D-kilpailulupa, joka haettiin omalta ratsastusseuralta. D-lupia lunastettiin 
944 (1008) kpl. A-, B-, tai kansainvälisiä kilpailulupia, jotka sisälsivät myös D-kilpailuluvan, myönnettiin 
alueella 829 (904) kpl. E-kilpailulupia lunastettiin 1532 (1725) kappaletta.  
 
Alue tuki aluemestaruuskilpailujen järjestäjiä koulu-, este- ja kenttäratsastuksessa (henkilökohtainen ja 
joukkuemestaruus) mestaruusmitalein ja -ruusukkein sekä rahallisella tuella 800€/kilpailu. Lisäksi 
aluemestaruuden voittajille lahjoitettiin palkintoloimi. Lisäksi lahjoitettiin mestaruusmitalit, -ruusukkeet ja 
voittajaloimi myös ESRA:n alueella järjestettyihin valtakunnallisiin aluemestaruuskilpailuihin 
lännenratsastuksessa. Alueiden välisiin joukkuemestaruuskilpailuihin osallistuville joukkueille lahjoitettiin 
satulahuovat ja loimet. SRL100 -juhlavuoden kunniaksi jaettiin myös 6 kpl palkintoloimia erikseen 
nimetyissä eri lajien SRL100 -juhlaluokissa. 

 
Valmennustoiminta 2020 
  
Esteratsastuksen aluevalmennus/liittovalmennus 
Valmentaja: Juho Norilo 
Paikka: Ratsastuskeskus Aino, Järvenpää 
Kuivaleiri 19.1.2020, osallistujia 22 
Valmennus 26.1.2020, 19 ratsukkoa 
Valmennus 15.-16.2.2020, 17 ratsukkoa 
14.-15.3.2020 valmennus peruuntui edellisenä iltana voimaan tulleiden koronarajoitusten vuoksi.  
Hakemuksia syksyllä alkaneelle uudelle valmennuskaudelle tuli 41 kpl, joista maajoukkueeseen valittiin 16 
ratsukkoa ja alueen liittovalmennukseen jäi 31 ratsukkoa. 
Katsastus 3.-4.10.2020, 31 ratsukkoa 
Valmennus 21.-22.11.2020, 29 ratsukkoa 
Valmennus 12.-13.12.2020, 24 ratsukkoa 
  
Kouluratsastuksen aluevalmennus/liittovalmennus  
Valmentaja: Kerstin Nyberg 
Paikka: Stable Nova, Hyvinkää 11.-12.1.2020, 8.-9.2.2020, 26.-27.9.2020, 7.-8.11.2020 
Paikka: Ratsutila Kawerda, Karkkila 5.-6.12.2020 
Aluevalmennusrenkaisiin on kuulunut 22 ratsukkoa (A-poni 1, Ak-poni 3, B-poni 2, Bk-poni 3, Ak-lapsi 1, B-
lapsi 2, A-jun 1, B-jun  4, Bk-jun 4, Bk-U25 1). 
Kevätkaudella 2020 pidettiin valmennukset: 11.-12.1.2020 (osallistujia 15), 8.-9.2.2020 (osallistujia 13),  
7.-8.3.2020 valmennus jouduttiin peruuttamaan useiden sairastumisten takia. 
Syyskaudella 2020 pidettiin valmennukset: 26.-27.9.2020 (katsastus 1, osallistujia 29), 7.-8.11.2020 
(katsastus 2, osallistujia 18, joista katsastettavia 5), 5.-6.12.2020 (katsastus 3, osallistujia 23, joista 
katsastettavia 6). 
  
Kenttäratsastuksen aluevalmennus/liittovalmennus           
Valmentaja: Elmo Jankari 
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Kevätkaudella 2020 Etelä-Suomen alueen kenttäratsastusvalmennuksiin on osallistunut yhteensä 25 
ratsukkoa. Valmennustapahtumia järjestettiin yhteensä 4kpl. 
Alkuvuodesta 2020 valmennettavat treenasivat reippain mielin Ypäjällä sekä tammi- että helmikuussa. 
Kenttäkilpailu-rataharjoitus saatiin vedettyä läpi maaliskuussa juuri ennen koronarajoituksia.  
Loppukevään valmennukset olivatkin sitten tauolla koko kevään.  
Sääntökoulutus järjestettiin kuitenkin etänä maaliskuussa ja viimeinen kauden 2019-2020 
valmennustapahtuma pidettiin loppujen lopuksi Ypäjällä heinäkuussa.  
Uuden kauden 2020-2021 katsastukset järjestettiin syyskuussa Ypäjällä ja hakijoita oli ennätysmäärä. 
Liittovalmennukseen valittiin mukaan 35 ratsukkoa ja ensimmäiset valmennusviikonloput järjestettiin 
marras- ja joulukuussa Ypäjän hevosopistolla. Molempina viikonloppuina harjoituksiin kuuluivat 
lajiharjoitteluna myös maastoesteet Haimi-hallissa. 
  
Askellajiratsastuksen (SIHY) liittovalmennus 
Liittovalmentaja on Sirpa Brumpton. SIHY:n aluevalmennuskoordinaattorina toimi Taru Toikkanen elokuulle 
2020 asti, minkä jälkeen koordinaatorina on toiminut Tiina Harrinkari. 
Vuonna 2020 on toiminut kaksi valmennusryhmää, Keski-Suomen (9-10 ratsukkoa) ja Etelä-Suomen (7-8 
ratsukkoa). Keväällä Etelä-Suomessa järjestettiin 1 valmennus ja Keski-Suomessa 2 valmennusta. Keväällä 
peruuntui yksi valmennus molemmissa ryhmissä koronarajoitusten takia. Syksyllä molemmissa ryhmissä oli 
2 valmennuskertaa.  
 
Pararatsastus 
Alueellista valmennusta pararatsastuksen osalta ei järjestetty Etelä-Suomen alueella vuonna 2020. 
  
Valjakkoajo   
Valjakkoajon aluevalmennus järjestettiin valtakunnallisesti. Valmentajana toimi Ben Simonsén. 
  
Vikellys 
Kaikkien alueiden yhteisiä aluevalmennuksia on Etelä-Suomen alueella koronatilanteesta johtuen pidetty B-
kehitysrenkaalle yhden kerran, johon osallistui 15 vikeltäjää. Valmentajana toimi Anni Järvelä. 

 
Koulutustoiminta 2020 
SRL:n aluetoimijoiden aluepäivät 24.-26.1.2020 Kirkkonummi, yhteensä n. 100 osallistujaa 
Lisenssikoulutus (stewardit, ratamestarit, estetuomarit) 29.2.2020 Messukeskus (järjestäjänä SRL) 
Kipa2/Equipe koulutus 9.2.2020 Riihimäki, 30 osallistujaa 
Kipa2/Equipe koulutus 8.3.2020 Riihimäki, 25 osallistujaa  
Sääntökoulutus 16.2.2020 Riihimäki, 17 osallistujaa 
Sääntökoulutus kenttäratsastajille 24.3.2020 etäkoulutus, 27 osallistujaa  
Lisäksi tuettiin kahta seurojen järjestämää sääntökoulutusta 
Hevoskerho-ohjaajan peruskurssi 26.-27.9. Husö, 20 osallistujaa 
Osa suunnitelluista koulutuksista jouduttiin perumaan koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi. 
 
Viestintä 
ESRA:n ulkoisesta ja sisäisestä tiedotuksesta vastasi alueen tiedotusvastaava sekä puheenjohtaja. 
Valmennusvastaavat osallistuivat aluevalmennusten tiedottamiseen. Facebook –sivujen ylläpidosta 
vastasivat alueen puheenjohtaja ja jaoston nimeämät vastuuhenkilöt. Tiedotus toteutettiin 
sähköpostitiedotteiden, alueen internetsivujen, sekä Facebookin ja Instagramin avulla. ESRA käyttää 
tiedotuksessa apunaan SRL:n rekisteritietoja. 
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9.2. Häme 
 
Yleistä 
Toimintavuonna Hämeeseen kuului 65 ratsastusseuraa (66), joissa oli yhteensä 5884 jäsentä (6131). 
Alueella toimi 49 (56) jäsentallia, joista 33 (36) ratsastuskoulua. 
 
Hallinto ja toimihenkilöt 
Hämeen kevään suunnittelukokous oli tarkoitus järjestää 26.3. Hotelli Vanajanlinnassa Hämeenlinnassa, 
mutta se peruutettiin koronavirustilanteen vuoksi. Aineisto julkaistiin kuitenkin alueen www-sivuilla ja 
Facebookissa.  
 
Hämeen syyskokous pidettiin 26.10. Hämeenlinnassa Hotelli Aulangolla. Kokouksessa oli edustettuna 8 
jäsenseuraa ja 2 ratsastuskoulua, läsnäolijoita oli 17. Kokoukseen oli mahdollista osallistua myös etänä, 
osallistujia oli 6. Suomen Ratsastajainliiton hallituksen jäsen Salla Varenti kertoi ennen kokousta liiton 
ajankohtaisista asioista. Ennen kokousta palkittiin myös vuoden 2019 ranking-voittajat ja 
hevostaitomestarit. Vuosikokous ehdotti Suomen Ratsastajainliiton hallituksen vahvistettaviksi varsinaisiksi 
jäseniksi viittä jäsentä kaksivuotiskaudeksi ja yhtä varajäsentä yksivuotiskaudeksi. Liiton hallitus hyväksyi 
jaoston esityksen.  
 
Jaosto kokoontui vuonna 2020 yhdeksän (kahdeksan) kertaa. 
 
Varsinaiset jäsenet:  
Marissa Henttinen (KauRat), puheenjohtaja, seurojen ja tallien yhteistyö, hevostaidot 9(9) 
Pekka Pusa (KaRa), varapuheenjohtaja, SETAP, valjakkoajon lajivastaava, ATU-kalenteri 9(9)  
Tarja Kallio (RaVe), sihteeri, kilpailutoiminta, este- ja kouluratsastuksen lajivastaava 9(9) 
Antero Salja (TRS), tapahtumat, lännen- ja matkaratsastuksen lajivastaava 8(9) 
Iissa Kivistö (KaRa), valmennusvastaava 6(9)  
Anne-Mari Vaskela (UrHu), SETAP 5(9)  
Riikka Pyykkö (TaRi), pararatsastuksen lajivastaava 7(9)  
Tommi Avelin (HämRa), vikellyksen lajivastaava 6(9)  
Maarit Pitkänen (TwR), nuorisovastaava, hevostaidot, sosiaalipedagoginen hevostoiminta 4(9)  
Piia Nikka (LR-Team), kilpailutoiminta, kenttäratsastuksen lajivastaava 6(9)  
 
Varajäsenet: 
Marja Nuuttila (NaUra), koulutukset ja luennot 8(9)  
Sari Passaro (LR Team), tapahtumavastaava 6(9)  
 
Jaoston ulkopuolelta: 
Mila Munsterhjelm (HäkRa), rahastonhoitaja 

Nelli Eskola (TRS), aluevalmennusten käytännön järjestelyt 

Reijo Suutari (KaRa), turvallisuusvastaava 

Sergey Frolov, esteratojen tarkastusvastaava 

Pertti Pauli, esteratojen tarkastusvastaava 

 
Vuotuinen alueiden tapaaminen järjestettiin 24.-26.1. Etelä-Suomen alueen toimesta Majvikissä. Hämeen 
alueelta tapahtumaan osallistuivat Piia Nikka, Tommi Avelin, Marja Nuuttila, Anne-Mari Vaskela, Maarit 
Pitkänen, Antero Salja, Pekka Pusa ja Marissa Henttinen. Aluepäivien teema noudatteli SRL100-juhlavuotta. 
 
SRL Häme oli edustettuna Suomen Ratsastajainliiton aluejaostojen yhteisen toimielimen, alueiden 
puheenjohtajiston kokouksissa. Alueiden puheenjohtajisto (APU) kokoontui yhteensä neljä kertaa. Hämettä 
kokouksissa edusti alueen puheenjohtaja Marissa Henttinen. 
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SRL100-juhlavuosi 
Hämeen aluejaosto järjesti SRL100-juhlavuoden kunniaksi kuvakilpailun, jonka kilpailuaikana oli lokakuu. 
Kilpailussa oli kaksi kategoriaa: kategoria 1 ei omalla hevosella osallistuville ja kategoria 2 omalla hevosilla 
osallistuville. Palkintoina oli SRL100-juhlaruusukkeita ja SRL100-aiheisia muita tuotepalkintoja. Kilpailuun 
osallistuneiden kuvista teetettiin myös kalenteri, joka jaettiin kaikille Hämeen alueen ratsastusseuroille ja 
talleille sekä kilpailun voittajille. Lisäksi SRL100-juhlaruusukkeilla palkittiin ratsukoita Hämeen alueen 
ratsastuskouluoppilaiden mestaruuksissa. 
 
Nuoriso-, seura- ja harrastetoiminta 
Alueen nuorisovastaavana toimi Maarit Pitkänen ja SETAPissa aluetta edusti Pekka Pusa. 
 
Alueella toimi vuonna 2020 kaksi Tähtiseuraa, Hämeen Ratsastajat ry ja Tawast Riders ry. 
 
SRL Häme hevostaitojen aluemestarit 2020 
Hevostaitojen aluemestaruuskilpailun kilpailuaika toimintakertomusvuonna oli aluksi 26.10. - 31.12.2020. 
Hämeen alueen seuroille myönnettiin 100 euron järjestämistuki. Teoriakoe tehtiin sähköisellä kaavakkeella 
ja käytännön tehtävät suoritettiin seurojen järjestämissä osakilpailuissa. Vallinneen koronavirustilanteen ja 
siihen liittyvien suositusten vuoksi kilpailuaikaa jatkettiin 31.3.2021 asti. Hevostaitojen aluemestarit 
2020/2021 palkitaan vuonna 2021. 
 
Kilpailut 
Hämeen alueella järjestettiin 13 (68) aluetason kilpailua este-, koulu-, kenttä- ja pararatsastuksessa. 
Kilpailuissa oli yhteensä 173 (391) aluetason luokkaa, joissa oli kaikkiaan 2826 (7694) lähtöä. Seuratason 
kilpailuja järjestettiin 52 (207) este-, koulu-, kenttä-, lännen- ja pararatsastuksessa.  
 
Aluetason kilpailijoilta vaadittiin aluekilpailulupa, jonka hinta oli 30 euroa. Vuonna 2020 lunastettiin 464 
(549) aluelupaa. Alueluvan sisältäviä A-, B- ja kv-lupia lunastettiin 253 (272). Seurakilpailulupia lunastettiin 
569 (771).  
 
SRL Häme lahjoitti loimet aluemestareille sekä mitalit kolmelle parhaalle ja ruusukkeet. Alueen 
seurajoukkueiden koulu- ja estemestaruuskilpailuihin Häme lahjoitti voittaneille joukkueille loimet sekä 
kolmelle parhaalle joukkueelle mitalit ja ruusukkeet. Häme lahjoitti alueiden välisissä 
joukkuemestaruuskilpailuissa aluetta edustaneille ratsukoille satulahuovat.  
 
Hämeen alue sponsoroi kilpailun järjestäjiä; aluemestaruuskilpailuja 200 eurolla/laji (este-, koulu- ja 
kenttäratsastus). Hämeen alueen seurojen joukkuemestaruuskilpailuja (koulu/este) alue sponsoroi 200 
eurolla. 
 
Valmennus 
Hämeen este-, kenttä- ja kouluratsastuksen valmennus on alueella tapahtuvaa liittovalmennusta. 

Valmennusten käytännön järjestelyistä vastasi Nelli Eskola. 

 
Pararatsastuksen valmennus on alkanut Hämeessä vuonna 2018. Valmennusta koordinoi alueella Riikka 

Pyykkö ja valmentajana toimii Marissa Henttinen. (kts. kohta Pararatsastus) 

 

Esteratsastus 

Valmentajana toimi Marja ”Tytteli” Tetri-Rantanen ja valmennuspaikkana oli Ypäjän Hevosopisto. 

Esteratsastuksessa järjestettiin viisi kahden päivän valmennusleiriä (6). Valmennuksiin osallistui yhteensä 

128 (225) ratsukkoa. 
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Valmennukset: 

● Ypäjä 25.-26.1. (osallistujia 21) 

● Ypäjä 15.-16.2. (osallistujia 16)  

● Ypäjä 6.3. (osallistujia 13) 

● Ypäjä 18.-19.4. (peruttu) 

● Ypäjä 31.7. (peruttu) 

● Ypäjä 17.-18.10. (katsastus) (osallistujia 27) 

● Ypäjä 31.10.-1.11. (katsastus) (osallistujia 26) 

● Ypäjä 28.-29.11. (osallistujia 25) 

● Ypäjä 27.-28.12. (peruttu) 

 
Kenttäratsastus 

Valmentajana toimi kevätkaudella Seppo Laine ja syyskaudella Maija Yli-Huhtala. Valmennuspaikkana oli 

Ypäjän Hevosopisto. Kenttäratsastuksessa järjestettiin seitsemän (8) kahden päivän valmennusleiriä ja yksi 

yhden päivän leiri. Valmennuksiin osallistui yhteensä 103 (192) ratsukkoa.  

 

Valmennukset: 

● Ypäjä 11.-12.1. (osallistujia 12),  

● Ypäjä 1.-2.2. (osallistujia 12),  

● Ypäjä 13.-14.3. (osallistujia 10),  

● Ypäjä 4.-5.4. (peruttu) 

● Hattula 13.6. (osallistujia 10) 

● Ypäjä 26.-27.9. (Häme ja Lounais-Suomi) (katsastus) (osallistujia 22) 

● Ypäjä 17.-18.10. (Häme ja Lounais-Suomi) (osallistujia 20) 

● Ypäjä 28.-29.11. (Häme ja Lounais-Suomi) (osallistujia 17) 

● Ypäjä 27.-28.12. (Häme ja Lounais-Suomi) (peruttu) 

 
Kouluratsastus 

Valmentajana toimi Anu Korppoo ja valmennuspaikkana oli Ypäjän Hevosopisto. Kouluratsastuksessa 

järjestettiin kahdeksan (10) kahden päivän valmennusleiriä. Valmennuksiin osallistui yhteensä 257 

(528) ratsukkoa. 

Valmennukset: 

● Ypäjä 10.-12.1. (osallistujia 25) 

● Ypäjä 7-9.2. (osallistujia 31) 

● Ypäjä 28.2.-1.3. (osallistujia 35)  

● Ypäjä 17-19.4. (peruttu) 

● Ypäjä 23.-24.6. (Häme, Keski-Suomi ja Pohjanmaa) (osallistujia 27) 

● Ypäjä 3.-4.8. (Häme, Keski-Suomi ja Pohjanmaa) (osallistujia 26) 

● Ypäjä 12.-13.9. (katsastus, osallistujia 37) 

● Ypäjä 2.-4.10. (osallistujia 45) 

● Ypäjä 27.-29.11. (osallistujia 31) 

● Ypäjä 27.-28.12. (peruttu) 

 
Valjakkoajo 
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Aluevalmennukset järjestettiin lajikomitean toimesta valtakunnallisina valmennuksina. Vuonna 2020 

valmennuksia ei ollut Hämeen alueella.  

 

Pararatsastus 

Vuoden aikana ei järjestetty aluevalmennusta koronatilanteen vuoksi. 

 

Kilpailuja Hämeen alueella vuonna 2020 oli kuusi (4 seura- ja 2 aluetasolla). Hämeen alueen ratsastajia 

kilpailuissa yhteensä 6. 

 

Vikellys 

Vikellyksen alueellisesta valmennuksesta on vastannut vikellyskomitea. Valmennuksessa (ts. maajoukkueen 

B-rengas ja B-kehitysrengas) rinkiin kuuluvat tallit hoitivat valmennusten käytännön järjestelyt itse. 

 

Kilpailuja järjestettiin alueella kauden aikana Tampereella Niihama Ridingissa, Hämeenlinnassa Aulangon 

Ratsastuskoululla sekä Urjalassa Hessi-Tallilla. Vikellyksen SM-kilpailut järjestettiin Ypäjän Hevosopistolla 

29.-30.8.2020.  Aluemestaruudet järjestettiin ensimmäistä kertaa 8.-9.8.2020 Hämeenlinnassa käydyssä 

kilpailussa. 

 

Koulutus ja tapahtumat 
Aluejaosto järjesti tai oli mukana järjestämässä 17 (21) koulutusta/tapahtumaa, joissa oli yhteensä 973 
(365) osallistujaa. 
 
Tapahtumat: 

● 11.3. Hevosihmisten leffailta, Lahti Kino Iiris (esteetön tila), ennakkonäytös Aika jonka sain, paikalla 

Olga ja Tuukka Temonen sekä lapset, osallistujia 80 

● 13.3. Tampere Niagara, ensi-ilta Aika jonka sain, osallistujia 50 

● Ratsastajaravit Teivo, peruttu (koronavirustilanne) 

● Tampereen Hevoset-messuja ei saatu järjestettyä useista yrityksistä huolimatta 

(koronavirustilanne) 

● Haista Hevonen -tapahtumaa ei saatu järjestettyä (koronavirustilanne) 

Tapahtumissa (kaksi elokuvailtaa) yhteensä 130 ihmistä. 

 

Yhteisluennot Tampereella (SHKL ry, Hämeen Hevosenomistajain yhdistys ry, Hämeen hevosjalostusliitto ry, 

Teivon ravikeskus, SRL Häme): 

● Kilpahevosen suuterveys, Teivon ravikeskuksessa Kati Tuomola 20.1., osallistujia 41 

● Hevosen mieliala ja miten se vaikuttaa sen oppimiseen Teivon ravikeskuksessa, Susanna 

Hämäläinen 9.3., osallistujia 47 

● Hevosjuridiikkaa, asianajaja Antti Linna 20.4. etäyhteydellä, osallistujia 75 

● Nuoren hevosen valmentaminen, FT Susanna Kinnunen 19.10. etäyhteydellä, osallistujia 310 

● Paras mahdollinen palautuminen, FT Susanna Kinnunen 16.11. etäyhteydellä, osallistujia 161 

Yhteensä 634 osallistujaa viidessä koulutuksessa 

 

SRL Hämeen järjestämät koulutukset: 

● 8.2. Kipa/EquipeApp vanhoille Equipen käyttäjille, Tampere, kouluttajana Marja Nuuttila, 

osallistujia 19 

● 9. - 10.2. Stewardi-kurssi uusi oikeus, Mänttä, kouluttajana Sari Ukkonen (peruttu, ei riittävästi 
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osallistujia) 

● 12.2. Kipa/EquipeApp vanhoille Equipen käyttäjille, Lahti, kouluttajana Marja Nuuttila, osallistujia 

17, joista 2 etäyhteydellä    

● 22.2. Estetuomareiden, ratamestareiden ja stewardien lisenssikoulutus, Tampere ABC Lahdesmäki, 

kouluttajana Dan Björklöf, osallistujia 37, joista 24 etäyhteydellä 

● 7.3. Kipa2/EquipeApp uusille käyttäjille, Hämeenlinna Hotelli Vaakuna, kouluttajana Marja Nuuttila, 

osallistujia 19, joista 2 etäyhteydellä 

● 8.3. Turvallisuuspäällikkökoulutus, Hämeenlinna Aulangon Ratsastuskoulu, kouluttajana Reijo 

Suutari, osallistujia 4  

● 9.3. Estetuomareiden, ratamestareiden ja stewardien lisenssikoulutus, Lahti GreenStar Hotel, 

kouluttajana Osmo Metsälä, osallistujia 14, joista 2 etäyhteydellä 

● 21.3. Sääntökoulutus kilpailijoille etäyhteydellä, kouluttajana Marja Nuuttila, osallistujia 15 

● 22.3. Sääntökoulutus kilpailijoille, Tampere, kouluttajana Mila Munsterhjelm (peruttu) 

● 22.3. Kerho-ohjaajan koulutus, Nastola Ratsutalli Uusmattila, kouluttajana Karoliina Laari (siirretty 

v. 2021) 

● 18 - 19.4. EA1-koulutus, Korpikylä, kouluttajana Mika Riento (siirretty v. 2021) 

● 2.11. klo 17.30-20.30 Hyvä hallinto etäyhteydellä, osallistujia noin 60 

● 9.-10.11. klo 9-16 Ensiapukurssi, Aulanko, osallistujia 12 

● 11.10. klo 10-18 Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi, Lahti Takkula, osallistujia 12 

Koulutuksissa (10 kpl) yhteensa 239 osallistujaa.  

 
Viestintä 
Tiedotus toteutettiin alueen Facebook-sivuilla. Lisäksi Suomen Ratsastajainliiton kautta lähetettiin alueen 

seuroille ja talleille sähköisiä tiedotteita. Aluejaoston kokousmuistiot julkaistiin SRL:n, Hämeen alueen 

internetsivustolla. SRL Hämeen valmennettaville oli Facebookissa jokaisella lajilla oma suljettu ryhmä. 

Ryhmässä alueen valmennuksiin osallistujat saivat tietoa valmennuksia koskien.  

 

SRL Hämeellä on sähköpostiosoite srlhame@ratsastus.fi. Osoite on tarkoitettu yleiseen käyttöön mm. 

palautteisiin, tiedottamiseen jne. Sosiaalisen median seuraajia SRL Hämeellä oli seuraavasti: Facebook 2202 

(2 037), Instagram 704 (531), Twitter 152 (140). 

 
 

9.3. Itä-Suomi 
 
Yleistä 
Toimintavuonna Itä-Suomen alueeseen kuului 43 (41) ratsastusseuraa, joissa oli yhteensä 3019 (3158) 
jäsentä. Alueella toimi 43 (44) SRL:n jäsentallia, joista 28 (28) oli ratsastuskouluja. 
 
Jäsenet 
Sanna Ruotsalainen, puheenjohtaja, alueiden puheenjohtajisto, Kipa2/EquipeApp-kouluttaja 
Tarja Lehto, varapuheenjohtaja, kalustovastaava 
Kaisa Ikonen, rahastonhoitaja, seuratoiminta, SETAP  
Petra Tapanila-Nokelainen, kokoussihteeri 
Satu Kosunen, kilpailukalenteri, kilpailukutsujen tarkistus (koulu, este, kenttä), Kipa2/EquipeApp-kouluttaja 
Vilma Kröger, tiedotus 
Kirsi Niskanen, varajäsen, pienet lajit 
Piia Nissinen, nuoret, harraste  
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Merja Rautiainen 
Jaana Seppänen, alueen valmennusvastaava, pararatsastusvastaava, SETAP varajäsen 
Petra Tapanila-Nokelainen, varajäsen, lajivastaava kouluratsastus 
Pasi Kauppinen, IT-vastaava 
Mari Suhonen, ratsastuskouluoppilaat 
 
Jaoston ulkopuolelta 
Milla Heikkinen, lajivastaava kenttäratsastus ja esteratsastus 
Olli Niskasaari, esteratojen tarkistus 
Nuorisotiimi: Sanna Sarkkinen, Eevis Ratilainen, Senni Ikäläinen, Karita Halonen, Pinja Marin, Heidi Marin, 
Aino Eronen, Henna Tiilikainen, Milla Oravainen sekä vetäjät Celina Virtanen ja Piia Nissinen. 
Harrastetiimi: Johanna Saastamoinen, Celina Virtanen, Titta Pastinen, Erika Sivonen, Paula Vesa, Essi 
Kusmin sekä vetäjä Piia Nissinen. 
 
Jaosto kokoontui toimintavuonna 8 kertaa, joista 5 etäkokouksia. Nuorten tiimi kokoontui kerran 
ryhmäyttämisleirille sekä 3 kertaa etäkokouksina. Harrastetiimi kokoontui yhden kerran etäkokouksena. 
 
Itä-Suomen kevättapaaminen oli tarkoitus järjestää 25.3.2020 Kuopiossa, mutta se jouduttiin perumaan 
koronaviruspandemian vuoksi. Syyskokous pidettiin 29.10.2020 Kuopiossa. Kokouksessa oli edustettuina 
valtakirjoilla 4 seuraa ja 2 jäsentallia, ja osallistujia oli 9 henkilöä läsnä sekä 5 henkilöä etäyhteydellä. 
 
Itä-Suomi oli edustettuna SRL:n aluejaostojen yhteisen toimielimen, alueen puheenjohtajiston, kokouksissa. 
APU kokoontui yhteensä neljä (4) kertaa ja Itä-Suomea niissä kaikissa edusti pj Sanna Ruotsalainen. Seura- 
ja tallipalveluiden aluetyöryhmään (SETAP) kuului Kaisa Ikonen. Aluejaostojen yhteistapaaminen pidettiin 
Etelä-Suomen järjestämänä Kirkkonummella 24.-26.1. Tapaamiseen osallistui Itä-Suomesta 7 jaoston 
jäsentä. SRL:n Tulevaisuusfoorumiin 15.2.2020 osallistui jaostosta 2 jäsentä. 
 
Seura- ja harrastetoiminta 
Suomen Ratsastajainliiton jäsen- ja seurapalveluiden toiminnan painopisteenä on seuratoimijoiden 
kouluttaminen sekä vapaaehtoisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen. Itä-Suomen alue on järjestänyt 
koulutuksia ja tilaisuuksia tasaisesti kalenterivuoden aikana. Lisenssi- ja sääntökoulutukset ovat 
painottuneet keväälle. Maaliskuussa järjestettäväksi suunnitellun kevättapaamisen yhteydessä oli tarkoitus 
järjestää palkitsemistilaisuus, jossa olisi muistettu vuoden 2019 menestyneitä ratsastajia ja seuroja. 
Kevättapaamisen peruunnuttua koronaviruspandemian vuoksi, palkittavien lista julkaistiin vain alueen 
internet-sivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Palkitsemisessa huomioitiin perinteiseen tapaan sekä 2-tason 
rankingissa pärjänneitä kilpailijoita, ratsastuskouluoppilaita että 3-5- ja KV- tasolla menestyneitä 
kilpailijoita. Harrastetiimin oli tarkoitus toteuttaa seuroihin jalkautuminen, mutta tämä jouduttiin 
perumaan koronaviruspandemian vuoksi. 
 
Vuoden 2020 teemana oli “SRL100”, ja tätä huomioitiin esimerkiksi somejulkaisuissa ja -arvonnoissa sekä 
tapahtumien ja koulutusten järjestelyissä. Tarkoituksena oli järjestää valtakunnallinen ratsastavan nuorison 
suurleiri kesäkuussa (nuorten tiimi), kauppakeskuskiertuetapahtuma elokuussa, seuratreffit syksyllä ja 
alueen SRL100-juhlagaala joulukuussa, mutta ne jouduttiin perumaan koronaviruspandemian vuoksi. 
Järjestetyt koulutukset ja tapahtumat on lueteltu kohdassa koulutus.  
 
Alueella toimi kaksi Tähtiseuraa, Iron Team Riders Rautalammilla sekä Suonenjoen Vasama Riders 
Suonenjoella. 
 
Kilpailutoiminta 
Itä-Suomen alueella järjestettiin 16 (43) aluekilpailua este-, koulu- ja kenttäratsastuksessa. Kilpailuissa 
ratsastettiin yhteensä 111 (207) alueluokkaa, joissa oli yhteensä 1954 (2842) lähtöä. Seurakilpailuja 
järjestettiin 70 (180) este-, koulu- ja kenttäratsastuksessa. 
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Aluetason kilpailijoilta vaadittiin aluekilpailulupa, jonka hinta oli 30 euroa. Lupa haettiin omalta 
ratsastusseuralta. Aluekilpailulupia lunastettiin yhteensä 372 kpl (434), alueluvan sisältäviä kansallisia A- ja 
B- sekä kansainvälisiä lupia 125 kpl (141). Seurakilpailulupia lunastettiin 339 kpl (410).  
 
Aluejaosto jakoi seurojen käyttöön kilpailun koronasuunnitelman pohjan. 
 
Aluejaosto antoi aluemestaruuksien kultamitalisteille 100 € kunniapalkinnot. Alue kustansi kaikkien 
aluetason mestaruuskilpailujen mitalistien ruusukkeet (SRL100-painatuksella) ja mitalit. Lisäksi kaikkien 
mestaruuksien kultamitalistit palkittiin SRL100-loimin juhlavuoden kunniaksi. 
 
Valmennustoiminta 
Alueella järjestettiin alueellista liittovalmennusta koulu-, este- ja kenttäratsastuksessa. Valmentajina 
toimivat Tuomas Jauhiainen (este), kevätkaudella Ville Vaurio / syyskaudella Jasmin Sikström (koulu) ja 
Kristiina Purdy (kenttä). Estevalmennuksia 4 valmennusta ja 1 katsastus, yhteensä 10 päivää, yht. 81 
ratsukkoa. Kouluvalmennuksia 5 valmennusta ja 1 katsastus, yhteensä 12 päivää, yht. 138 ratsukkoa. 
Kenttävalmennuksia 1 valmennus ja 1 katsastus, yhteensä 4 päivää, yht. 13 ratsukkoa.  
 
Koulutus  
Itä-Suomen aluejaosto järjesti 11 koulutustilaisuutta ja tapahtumaa, joissa oli yhteensä 566 osallistujaa. 
 

● 1.2. Pisteet kotiin kouluradalta -klinikka, 58 osallistujaa 
● 1.-2. V-IV koulutuomareiden lisenssikoulutus/skaalantarkastus, 14 osallistujaa 
● 21.2. Estetuomareiden, ratamestareiden ja stewardien lisenssikoulutus, läsnä 18 osallistujaa ja 

etänä 14 osallistujaa 
● 22.-23.2. Estetuomarikurssi, 9 osallistujaa 
● 22.-23.2. Ratamestarikurssi, 8 osallistujaa 
● 6.3. Aika jonka sain- elokuvan yksityisnäytös, 135 osallistujaa 
● 7.3. Kipa2/EquipeApp-koulutus, läsnä 4 osallistujaa ja etänä 17 osallistujaa 
● 25.4. Kipa2/EquipeApp-koulutus, etänä 13 osallistujaa 
● 1.11. Hevosalan yrittäjien sparrauskoulutus – buustia yrittämiseen!, etänä 13 osallistujaa 
● 22.11. SRL syyskokouksen etäpiste, 7 osallistujaa 
● 5.12. Kilpailunjärjestäjäpalaveri ja v. 2021 aluekilpailukalenterin suunnittelu, etänä 14 osallistujaa 
 

Yhteistyökoulutukset, joita aluejaosto on tukenut harrastetukien kautta: 
● 2.2., 16.2., 1.3., Ratsastajille joogaa, Suonenjoen Vasama Riders 
● 13.-15.3. Aira Toivolan ratsastuspilateskurssi, Keski-Karjalan Urheiluratsastajat ry 

 
 
Viestintä 
Itä-Suomen alueen tiedotus hoidettiin pääasiassa alueen internetsivujen www.ratsastus.fi/alueet/ita-suomi 
ja seuroille lähetettävien sähköpostitiedotteiden kautta. Lisäksi alueella oli Facebook-ryhmä ”SRL Itä-
Suomi”, jossa oli vuoden lopussa noin 1200 jäsentä sekä Facebook-sivu ”Itis aluejaosto”, jossa oli vuoden 
lopussa noin 350 seuraajaa. Alueella oli myös Instagram-tili ”@itisratsastus”, jossa oli vuoden lopussa noin 
500 seuraajaa. 
 
 

9.4. Kaakkois-Suomi 
 
Yleistä  
Toimintavuonna Kaakkois-Suomen alueeseen kuului 48 (47) ratsastusseuraa. Jäseniä alueen seuroissa oli 
yhteensä 3501 (3617). Alueella toimi 31 (34) SRL:n jäsentallia, joista 17 (21) oli ratsastuskouluja.  

http://www.ratsastus.fi/alueet/ita-suomi
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Hallinto ja toimihenkilöt  
Jaostoon kuului toimintavuonna puheenjohtajan lisäksi 9 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Jaosto 
kokoontui 8 kertaa. Kokouksista 2 pidettiin Kouvolassa, 1 Kotkassa, 1 Lappeenrannassa ja 4 etäkokouksina.  
 
Titta Ahola (Kouvolan Ratsastajat ry), puheenjohtaja, talous 
Varsinaiset jäsenet 
Sirkku Häkkänen (Kotkan Kilparatsastajat ry), varapuheenjohtaja, estevalmennusvastaava 
Anita Palo (Etelä-Karjalan Urheiluratsastajat ry), kokoussihteeri (eronnut 10/2020) 
Tuija Poutanen (Hubertusseura ry), kouluvalmennusvastaava 
Sirpa Airaksinen (Haminan Ratsastajat ry), kenttävalmennusvastaava, nuorisotoiminta 
Anna Sergejeff (Suurpyölin Tallin Ratsastajat ry), SETAP-jäsen 
Saara Lampinen (Valkealan Ratsastajat ry), nuorisovastaava 
Hanna Anttonen (Woikoski Helios Dressage ry), kouluvalmennus 
Anne Halonen (Mäntyharjun Ratsastajat ry), tiedotus- ja markkinointi 
Tiina Viljanen (M-Riders Mikkeli ry), tiedotus- ja markkinointi 
Varajäsenet 
Osmo Metsälä (Etelä-Karjalan Urheiluratsastajat ry), kilpailukutsut, palkinnot 
Jaana Reponen (Etelä-Karjalan Urheiluratsastajat ry), lajivastaava ei-olympialajit 
 
Kaakkois-Suomen alueen syyskokous pidettiin 17.10.2020 Lappeen raviradalla, Lappeenrannassa. Paikalla 
oli valtakirjalla edustettuna 15 seuraa ja 3 yhteisöjäsentä.  
 
Aluepuheenjohtajiston kokouksissa Kaakkois-Suomen aluetta edusti Titta Ahola. Seura- ja tallipalveluiden 
aluetyöryhmässä aluetta edusti Anna Sergejeff. 
 
Kaakkois-Suomen aluetta EsRan järjestämässä aluetapaamisessa Kirkkonummen Majvikissa edustivat Titta 
Ahola, Sirkku Häkkänen, Sirpa Airaksinen, Anne Halonen, Hanna Anttonen, Saara Lampinen, Tuija Poutanen, 
Anita Palo, Anna Sergejeff, Tiina Viljanen ja Osmo Metsälä, joka oli paikalla myös liiton edustajana. 
 
Seura- ja harrastetoiminta 
Seurojen kanssa yhteistyössä järjestettiin ja tuettiin rahallisesti: 
• Kaakon Gaala, Mikkeli 99 osallistujaa 
• Hätäensiapukurssi, Hamina, 14 osallistujaa 
• Alueen seuratapaaminen nuorisoteemalla, Kouvola, 27 osallistujaa 
• Biomekaniikka ratsastuksessa -luento, Mikkeli, 53 osallistujaa 
• Hevosen biomekaniikka -verkkoluento, Mikkeli, 32 osallistujaa 
 
Alueen toimintaa esiteltiin myös Lappeenrannan kansallisissa kouluratsastuskilpailuissa kesäkuussa. Useita 
tapahtumia jouduttiin perumaan Covid-19 -pandemian vuoksi. 
Alueella toimi kahdeksan Tähtiseuraa: Kotkan Ratsastajat, Kymenlaakso Riding Club, Imatran Ratsastajat, 
Mikkelin Ratsastusseura, Mäntyharjun Ratsastajat, Ratsastusseura Capriole, Ravijärven Ratsastajat ja 
Sairilan Ratsastajat. 
 
Nuorisotiimi 
Kaakon nuorisotiimissä oli 11 jäsentä Kouvolan, Kotkan, Haminan ja Kirjavalan alueelta. Tiimi kokoontui 
kaksi kertaa, joista toinen pidettiin etäkokouksena. Koko vuoden ajan yhteyttä pidettiin tiiviisti WhatsApp-
ryhmä kautta. 
 
Tiimillä on Instagram-tili "Kaakkonuorisotiimi", jossa tiimin jäsenet järjestivät kilpailuja, julkaisivat 
joulukalenterin sekä tekemiään haastatteluja. Nuorisotiimi haastatteli ratsastusalan vaikuttajia, kilpailijoita 
ja tuomareita mm. GoExpoHorse-tapahtumassa, Kaakon koulu - ja esteratsastuksen 
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aluemestaruuskilpailuissa ja Lappeenrannan kansallisissa kouluratsastuskilpailuissa. Lisäksi tiimiläiset 
osallistuivat Kotkan Meripäivien virtuaaliseen avajaiskulkueeseen tekemällään ratsastusaiheisella videolla. 
 
Kilpailut 
Kaakkois-Suomen Ratsastuksen alueella järjestettiin 20 (30) aluetason kilpailua este- ja kouluratsastuksessa. 
Kilpailuissa oli 119 (163) luokkaa ja näissä 1385 (1753) lähtöä. Seuratason kilpailuja järjestettiin 21 (86) 
este- ja kouluratsastuksessa.  
 
Aluetason kilpailijoilta vaadittiin aluekilpailulupa, jonka hinta oli 30 €. Aluelupia lunastettiin 299 (343). 
Alueluvan sisältäviä A-, B- ja kansainvälisiä lupia lunastettiin 103 (122), ja seuratasolla vaadittuja seuralupia 
231 (310) kpl. 
 
Alue tuki seuroja aluemestaruuskilpailujen järjestämisessä kustantamalla mestaruusmitalit ja ruusukkeet, 
sekä kouluratsastusmestaruuskilpailuissa korvaamalla osan tuomarikuluista ja joukkuemestaruuskilpailuja 
tuettiin palkintorahoissa.  
 
Mäntyharjun Nurmaalla (Woikoski) järjestettiin vuoden 2020 kouluratsastuksen SM-kilpailut, joissa oli 
ennätysmäärä osallistujia. 
 
Valmennus 
Liittovalmennusta järjestettiin este-, koulu- ja kenttäratsastuksessa. 
 
Estevalmennus 
Valmentajana toimi Tuomas Jauhiainen. Valmennuspaikkoina RC Lappeenranta ja yhden kerran Harjussa 
yhteisleirinä. Valmennuksia oli keväällä kaksi kertaa; RC Lappeenrannan valmennuksessa 12 osallistujaa ja 
Harjun yhteisleirillä 12 osallistujaa. Syyskaudella valmennuksia oli 3 kertaa RC Lappeenrannassa, joista 
ensimmäisessä osallistujia oli 10, toisessa 12 ja kolmannessa 11 osallistujaa (3 ratsukkoa 1 päivän). Yksi 
valmennusviikonloppu peruttiin Covid-19 virustilanteen takia. 
 
Kouluratsastus  
Valmentajana toimi Ville Vaurio. Vuoden aikana järjestettiin 5 kouluvalmennusta. Kevään valmennuksista 
yksi oli Woikoskella (23 osallistujaa) ja yksi Harjussa (18 osallistujaa). Syksyllä kolmessa valmennuksessa 
Woikoskella oli yhdessä 12 osallistujaa ja kahdessa 15 osallistujaa. Kaksi valmennusviikonloppua peruttiin 
Covid-19 virustilanteen takia. 
 
Kenttävalmennus 
Valmentajana toimi Elmo Jankari. Valmennuspaikkana oli Harjun Oppimiskeskus, paitsi kauden 2020-2021 
valmennuskatsastukset pidettiin Woikoskella. Kolme valmennusviikonloppua peruttiin Covid-19 
virustilanteen takia. Kevätkaudella valmennusrenkaassa pidettiin kaksi valmennusta (15 ja 14 osallistujaa) ja 
syyskaudella yksi valmennus (19 osallistujaa) ja katsastuksessa (21 osallistujaa).   
 
Koulutus  
Vuoden 2020 aikana järjestettiin seuraavat koulutukset: 
• Kipa- ja Equipe -koulutus, Kouvola (22 osallistujaa) 
• Estetuomareiden, ratamestareiden ja stewardien lisenssikoulutus, Lappeenranta (13 osallistujaa) 
Katso myös seuratoiminta-kohta. 
 
Viestintä 
Kaakkois-Suomen alueen tiedotus hoidettiin Facebookin ja nettisivujen avulla sekä Instagamin avulla. 
Lisäksi alue julkaisi tapahtumatietoja liiton sähköisessä tiedotteessa. Kaakkois-Suomen alue käyttää 
tiedotuksessa apunaan SRL:n rekisteritietoja. 
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9.5 Keski-Suomi 
 
Yleistä 
Toimintavuonna alueella oli 19 (18) ratsastusseuraa, joissa oli yhteensä 1562 (1572) jäsentä. Alueella toimi 
22 (22) Ratsastajainliiton jäsentallia, joista 12 (13) oli ratsastuskouluja.  
 
Hallinto 
Jaoston kuului 9 varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Jaosto kokoontui kuusi kertaa.  
 
Varsinaiset jäsenet 
Heidi Leiniäinen (JsR), puheenjohtaja, toiminnan ja talouden suunnittelu, 2-tason koulukutsujen julkaisu 
Eija Sevon (HanRa), varapuheenjohtaja, sihteeri 
Pirjo "Pirre" Heinonen (KoRa), seuravastaava (Setap), rahastonhoitaja 
Jonna Salkinoja (KeSeRa), pararatsastus 
Jenny Mäkelä (JsR), kouluratsastusvastaava 
Sanna Kirvesoja (ÄseRa), nuorisovastaava 
Minttu Vesterinen (K-S Ura) tapahtuma- ja koulutusvastaava 
Riikka Antikainen (KoRa), esteratsastusvastaava 
Hanna Leskinen (JsR), palkintovastaava 
 
Varajäsen 
Jaana Manninen (JsR) 
 
Jaoston ulkopuolelta 
Ulla Lehtolainen (ÄseRa), kenttävastaava 
Tanja Lampinen (RIERAT), pienlajivastaava (matkaratsastus) 
Tiina Pellinen (HanRa), 2-taso estekutsujen julkaisu 
 
Kevättapaaminen jouduttiin perumaan korona-tilanteen takia. 
Keski-Suomen alueen syyskokous pidettiin 9.11. Jyväskylässä, jossa palkittiin vuoden 2019 ranking 
menestyjät paikalla 13 äänivaltaista edustajaa.  
 
Keski-Suomi oli edustettuna SRL:n aluejaostojen yhteisen toimielimen, aluepuheenjohtajiston, kokouksissa. 
Keski-Suomea aluepuheenjohtajiston kokouksissa edusti Heidi Leiniäinen. 
Seura- ja tallipalveluiden työryhmän (SETAPin) kokouksissa aluetta edusti Pirjo Heinonen. 
Keski-Suomen alueelta aluekohtaamiseen osallistuivat Heidi Leiniäinen, Eija Sevón, Minttu Vesterinen, 
Sanna Kirvesoja, Jomppa Salkinoja, Jenny Mäkelä, Hanna Leskinen, Jaana Manninen ja Pirjo Heinonen.  
 
 
Seura- ja harrastetoiminta 
Alueella toimi 1 tähtiseura, Keurusseudun Ratsastajat ry. Alue on Keski-Suomen Liikunta ry:n KesLi:n jäsen. 
 
Vuonna 2020 seurojen järjestämä toiminta oli koronan takia vähäistä, eikä seura- ja harrastetukia haettu 
alueelta. 
 
Kilpailu 
Keski-Suomen alueella järjestettiin 5 (27) aluetason kilpailua este- ja kouluratsastuksessa. Kilpailuissa oli 
yhteensä 38 (118) luokkaa ja niissä ratsastettiin 637 (1347) lähtöä. Seuratason kilpailuja järjestettiin 17 (49) 
este- ja kouluratsastuksessa.  
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Keski-Suomen alueella lunastettiin 30 euroa maksavia aluekilpailulupia 177 (202). Alueluvan sisältäviä A-, B- 
ja kansainvälisiä lupia oli 76 (68). Seuratasolla vaadittavia seuralupia lunastettiin 161 (178). 
 
Kouluratsastuksen hallimestaruus, esteratsastuksen halli- sekä joukkuemestaruus jäi koronan takia 
kokonaan ratkomatta vuonna 2020. 

 
Valmennus 
Aluevalmennuksia pidettiin kouluratsastuksessa, kouluvalmentaja toimi Anu Korppoo. 
 
7.-8.3.  14 ratsukkoa 
26.-27.9. 18 ratsukkoa 
7.-8.11. 16 ratsukkoa 
5.-6.12. 20 ratsukkoa  
 
Koulutus/tapahtumat 
9.11. Syyskokous, 13 osallistujaa 
  
Viestintä 
Keski-Suomen alueen tiedotus hoidettiin internet-sivujen ja sähköisten seuratiedotteiden sekä Facebook-
sivujen avulla. Keski-Suomen Ratsastusjaosto käyttää tiedotuksessa apunaan SRL:n rekisteritietoja. Alueen 
internet -sivuilla julkaistiin myös seurojen ja tallien tapahtumatiedotteita. 
 
 

9.6. Lounais-Suomi 
 

Yleistä 
Toimintavuonna L-SR:n kuului 85 (86) ratsastusseuraa, joissa oli yhteensä 5609 (5813) jäsentä. Alueella 
toimi 54 (57) SRL:n jäsentallia, joista 27 (29) ratsastuskoulua. 
 
Jaosto kokoontui 9 kertaa. 
 
Varsinaiset jäsenet 
Kirsi Siivonen (URAT), puheenjohtaja, talous, some 
Juha Säntti (PRRC), varapuheenjohtaja, kenttäratsastuksen lajivastaava 
Ulla Tamminen (AURAMA), SETAP-edustaja, valmennusvastaava (kenttä), keppihevoset, vesimatto 
Maarit Teuri (SRS), valmennusvastaava (este ja koulu) 
Tupuna Kangas-Männistö (JAZZ T), tallivastaava 
Minna Brandt (SRC), kilpailuvastaava, cup -pisteiden lasku ja ranking, kutsujen tarkastus (este+koulu) 
Nea Molander (LURA), esteratsastuksen lajivastaava 
Tarja Järviö (LURA), kokoussihteeri, koulutukset, pararatsastuksen lajivastaava, some, seura- ja 
harrastevastaava 
Eliisa Merivirta (SRC), nuorisovastaava 
 
Jaoston ulkopuolelta 
Tomas Kiviranta (SRC), estekilpailujen ratapiirrosten tarkastus 
Minna Oksanen (SuMaRa), matkaratsastuksen lajivastaava 
Marika Almgren-Haikarainen (COW), lännenratsastuksen lajivastaava 
Riina Vihanto (PARA), kouluratsastuksen lajivastaava 
Kalle Nykänen (NR), kilpailukutsujen tarkastaja (kenttä) 
Sanna Järvelä (SRS), valjakkoajon lajivastaava 
Nan Björklöf (ÅHSF), Ahvenanmaan yhteyshenkilö 
Dan Björklöf (KMR), ATU-ajanottolaitteiden vuokraus 
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Mervi Jaakola (LARA), nettivastaava 
 
Lounais-Suomen alueen sääntökomitea: Aisa Aarnio-Wihuri, Minna Brandt, Kirsi Siivonen, Ulla Tamminen, 
Riina Vihanto, ja Venla Väätänen 
 
Lounais-Suomen SRL100 –työryhmä: Nan Björklöf, Tarja Järviö, Anne Kostin, Eliisa Merivirta, Riikka 
Mustonen, Teija Peräkylä, Kirsi Siivonen, Minna Säntti ja Jenna Tammi 
 
SRL Lounais-Suomen nuorisotiimi: Nonna Paalanen, Vilma Putko, Jessica Pätsikkä, Jenna Tammi ja Laura 
Väisänen 
 
L-SR:n kevään suunnittelukokous pidettiin 4.3.2020 Säkylässä, osallistujia oli 57. Syyskokous pidettiin 
26.10.2020 Säkylässä. Kokouksessa oli edustettuina valtakirjoin 22 ratsastusseuraa / jäsentallia, osallistujia 
oli 32.  
 
SRL Lounais-Suomi oli edustettuna SRL:n aluejaostojen yhteisen toimielimen, alueen puheenjohtajiston 
(APU), kokouksissa. APU kokoontui yhteensä 4 kertaa. Kokouksessa SRL Lounais-Suomea edusti alueen pj 
Kirsi Siivonen (4). SRL Lounais-Suomen puheenjohtaja oli myös APU:n puheenjohtaja.  
Lounais-Suomen aluejaostosta osallistui Majvikissa Kirkkonummella 24.-26.1. järjestetyille aluepäiville 8 
henkilöä. 
 
Seura- ja harrastetoiminta 
 
Kirsi Siivonen oli SRL:n aluetoiminnan puheenjohtaja. Lisäksi hän oli alueiden edustajana SRL:n Reilu Peli –
työryhmässä ja SRL100 –työryhmässä. Ulla Tamminen kuului seura- ja tallipalveluiden aluetyöryhmään. 
 
Jaoston edustajat kokoontuivat vuoden aikana useita kertoja Turun Hippoksen ja Varsinais-Suomen 
hevosjalostusliiton kanssa. Tapaamisissa mm. ideoitiin yhteisiä koulutuksia ja tapahtumia. Lisäksi  jaosto 
kokoontui mm. 4H-yhdistyksen, Hippoliksen ja sponsorien edustajien  kanssa ja osallistui Turun 
tapahtumajärjestäjien virtuaaliseen infopäivään. Jaoston edustajat Eliisa Merivirta ja Kirsi Siivonen olivat 
mukana HEPO - Hevosenlanta polttoon –hankkeen hanketyöryhmässä asiantuntijoina. 
 
Alueella järjestettiin useita seura- ja harrastetoimintaan liittyviä luentoja ja tapahtumia (kts. Koulutus). 
Koulutustarjonnassa huomioitiin erityisesti hevosen hyvinvointiin liittyvät teemat (mm. hevosen 
valmennusfysiologia, biomekaniikka, ruokinta, ensiapu, tartuntatautien ehkäisy, lihashuolto jne).  
 
Vuonna 2020 järjestettiin mm. seuroille avoin ideakilpailu, estejumppaa kouluratsastajille (Salla Varenti), 
kohtaaminen talliyrittäjille sekä keppareiden supertapahtuma. Lisäksi järjestettiin luennot mm. hevosen 
mielialasta, suorituskyvystä ja erilaisista karsinoiden kuivikevaihtoehdoista. SRL:n juhlavuoden kunniaksi 
alue järjesti hevoskulkueet Porissa ja Raumalla sekä Ponit Kupittaalla – tapahtuman Turussa. 
 
Lounais-Suomen alueella on aktiivinen nuorisotiimi, joka mm. tuo aluetoimintaan nuorten näkemystä. Tiimi 
oli käytettävissä esimerkiksi erilaisten tapahtumien järjestämisessä ja markkinoinnissa. Nuorisotiimi 
osallistui Helsingissä Go Expo Horse –messuille, jossa tiimi hoiti mm. SRL:n ständiä. Tiimi kuvasi uuden 
lajiesittelyvideon ja oli mukana SRL:n Liikkuva viikko –videoissa. Nuorisotiimi oli järjestämässä Ponit 
Kupittaalla -tapahtumaa, jossa tiimiläiset mm. pitivät lapsille ja nuorille suunnattua hevosaiheista 
askartelupistettä. Tiimi osallistui alueella järjestettyihin hevoskulkueisiin ja päivitti aktiivisesti Instagram -
tiliään. Nuorisotiimi suunnitteli ja toteutti  SRL Lounais-Suomen somekanavissa joulukalenterin. Osa tiimin 
suunnittelemista tapahtumista siirrettiin koronapandemian vuoksi vuodelle 2021. 
 
Nuorisotiimi kokoontui säännöllisesti vuoden aikana, suurimmaksi osaksi etänä. Tiimi tai tiimin edustajat 
osallistuivat myös kolmeen aluejaoston kokoukseen. Alkuvuonna Sofia Roos SRL Lounais-Suomen 
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nuorisotiimistä valittiin SRL:n Nuoriin Päättäjiin. Lounais-Suomesta Nuoriin Päättäjiin valittiin myös Eveliina 
Elo. Jenna Tammi edusti Nuorisotiimiä alueen SRL100 –työtyhmässä. Keväällä nuorisotiimiin haettiin uusia 
jäseniä.  
 
Alueen keppihevosesteet oli varattu useaan isoon tapahtumaan, mutta koronapandemian vuoksi lähes 
kaikki ko. tapahtumat peruuntuivat. Keppihevosesteet olivat kuitenkin mukana Ponit Kupittaalla -
tapahtumassa. 
 
Aluejaosto tarjosi seuroille seurakäyntejä ja etäseurakäyntejä. Aluejaoston edustaja oli mukana Raision 
Ratsastajien  45v. juhlissa.   
 
SRL Lounais-Suomen syyskokouksessa palkittiin ehdotusten perusteella alueen Vuoden Hevosenhoitajia (4 
kpl) sekä Vuoden Tsemppari. 
 
Alueella oli vuonna 2020 seitsemän Tähtiseuraa: Kaarinan Kenttäratsastajat ry, Luoteis-Satakunnan 
Ratsastajat ry, Ratsastusseura Jazz T ry, Ratsastusseura MeRaTa ry, Ratsastusseura MT-Team ry, Salon 
Ratsastusseura ry, ja Turun Urheiluratsastajat ry. 
 
SRL100 
Ratsastajainliiton juhlavuoden tapahtumista Lounais-Suomessa vastasi alueellinen SRL100 –työryhmä. SRL 
Lounais-Suomi järjesti Ratsastajainliiton juhlavuoden kunniaksi Turussa Ponit Kupittaalla –tapahtuman. 
Tapahtumassa oli mm. ponien match show ja pukukilpailu, talutusratsastusta, askartelupiste, 
keppihevosesteet sekä keppihevosten match show. Tapahtumasta oli artikkeli mm. Hippos - ja 
Hevosmaailma –lehdissä. 
 
SRL Lounais-Suomi järjesti Porissa ja Raumalla hevoskulkueet. Porin hevoskulkueessa oli mukana 34 
hevosta ja Rauman kulkueessa 25 hevosta. Kulkueista kuvattiin videot, jotka julkaistiin alueen 
somekanavissa. 
 
SRL Lounais-Suomi palkitsi alueelta henkilöitä, jotka ovat merkittävästi edistäneet ratsastusurheilua. 
Palkinnon saivat Venla Väätänen, Marita Törnroth, Heikki Mikola, Mia Loponen, Maija Yli-Huhtala, Kirsi 
Lehtonen, Heikki Anttinen ja Olavi Vainikainen. Heidän haastattelunsa julkaistiin alueen www-sivuilla sekä 
Facebook- ja Instagram -tileillä. 
 
Juhlavuosi näkyi myös kilpailuissa. Alueen sponsoroimia SRL100-juhlaluokkia kilpailtiin ympäri aluetta eri 
lajeissa (ko, re, ke ja va). SRL100 -ravilähdöt ravattiin niin Metsämäessä kuin Porissakin. Alueen 
somekanavilla juhlavuosi näkyi mm. SRL100 -arvontoina. Lisäksi Facebookissa ja Instagramissa julkaistiin 
alkuvuonna vanhoja hevos- ja ratsastusaiheisia kuvia Lounais-Suomesta. 
 
Kilpailutoiminta 
Lounais-Suomen alueen seurat järjestivät 19 (48 v. 2019) aluetason kilpailua koulu-, este-, ja 
matkaratsastuksessa. Kilpailuissa oli yhteensä 121 aluetason luokkaa (228), joissa oli kaikkiaan 2000 (3257) 
lähtöä. Seuratason kilpailuja järjestettiin 69 (175) koulu-, este-, kenttä- ja matkaratsastuksessa.   
 
Vuonna 2020 lunastettiinverkkokaupasta 505 aluekilpailulupaa (548 v. 2019). Alueluvan sisältäviä 
kansallisia A-, B- ja kv-lupia lunastettiin 253 (302). Seurakilpailulupia lunastettiin 585 (727).  
 
Alueelliset mestarit ja aluerankingvoittajat on lueteltu alla. Alueellisten mestaruuskisojen lisäksi Lounais- 
Suomessa järjestettiin mm. esteratsastuksen LähiTapiola GP ja LähiTapiola Future Challenge nuorten GP 
sekä  kouluratsastuksessa LähiTapiola Small Tourin osakilpailu Salossa.  
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Lounais-Suomessa on alueellinen kilpailutoimikunta, joka kokoontui alkuvuonna laatimaan mm. alueellisten 
cupien säännöt.  
 
Lounais-Suomessa järjestettiin seuraavat aluecupit:  

- Suomen Ratsutarvike estealuecup  
- Suomen Ratsutarvike koulualuecup 
- Suomen Ratsutarvike nuorten hevosten estecup  
- Suomen Ratsutarvike nuorten hevosten koulucup 

Lisäksi SRL Lounais-Suomi järjesti yhdessä Loimaan Ratsastajien, Punkin tallin ja Taica Horsesin kanssa 
seuratason hallimaastoestesarjan,  Tulevaisuuden Tähdet Cupin. 

 
Lounais-Suomen alue maksoi kaikkien aluemestaruuksien mitalit ja ruusukkeet sekä henkilökohtaisiin 
mestaruuksiin voittajille loimet. Lisäksi alue tuki mestaruuskilpailujen järjestäjiä maksamalla mm. 
tuomareiden, ratamestareiden ja stewardien matkakulut sekä ajanottolaitteistot. Lounais-Suomen alue 
palkitsi myös aluerankingin perusteella parhaat ratsukot pokalein ja kunniakirjoin sekä voittajat 
lahjakortein. Lisäksi muistettiin lounaissuomalaisia EM- kilpailuihin osallistuneita poniratsastajia. Alue tuki 
seuroja taloudellisesti vammaisratsastusluokkien, esteratsastuksen taitoarvosteluluokkien sekä 4-vuotiaille 
avoimien kouluratsastusluokkien järjestämisessä.  
 
Alueen jäsenseurat ja -tallit saivat lainata maksutta mm. alueen ATU-laitteistoa sekä vesihautaa ja 
ponnahduselementtejä. 
 
Valmennustoiminta 
Kouluratsastus 
Kouluvalmentajana toimi keväällä Kerstin Nyberg. Kaksipäiväisiä valmennuksia ehdittiin pitämään 2. Korona 
takia keväällä ei pystyttä pitämään muita valmennuskertoja. Valmennukset pidettiin Ypäjällä. Kaikki kerrat 
yhteen laskien oli 23 valmennuskäyntiä. Syksyllä Lounais-Suomen ratsukot yhdistettiin Hämeen 
valmennusryhmään.  
 
Esteratsastus 
Estevalmentajana toimi Christine Procope. Kaksipäiväisiä valmennuksia pidettiin kuusi. Valmennukset 
pidettiin Ypäjällä ja Salossa. Valmennettavia oli 9-16 ratsukkoa/valmennus, kaikki kerrat yhteen laskien 151 
valmennuskäyntiä.  
 
Kenttäratsastus 
Kenttävalmentajana toimi Maija Yli-Huhtala  Valmennuksia pidettiin Huittisissa ja Ypäjällä. Kevätkaudella 
valmennuksia pidettiin kaksi kertaa, joista toisella järjestettiin yksi valmennustunti ja toisella kaksi tuntia. 
Yksi valmennus jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Valmennuskäyntejä kevään aikana 
kertyi yhteensä 19. Syyspuolella alkaneelle kaudelle Lounais-Suomen kenttävalmennusrengas yhdistettiin 
Hämeen renkaan kanssa. Tälle yhdistetylle liittovalmennusrenkaalle pidettiin kolme valmennuskertaa, joilla 
jokaisella järjestettiin kaksi valmennustuntia. Yksi valmennus jouduttiin perumaan COVID 19 -pandemian 
vuoksi. Valmennuskäyntejä syyspuolella kertyi yhteensä 54.  
 
Koulutus 
SRL Lounais-Suomi järjesti yhteensä 39 koulutus- ym. tilaisuutta. Osa tapahtumista järjestettiin yhdessä 
alueen seurojen tai muiden hevosalan toimijoiden kanssa (yhteistyöseura sulkeissa). Koulutustapahtumissa 
oli yhteensä 971 osallistujaa. Lisäksi alueen järjestämissä hevoskulkueissa, Ponit Kupittaalla- tapahtumassa 
ja ratsastajaraveissa oli yhteensä yli 5000 osallistujaa.  Alue oli myös yhteistyökumppanina Turun 
Metsämäessä 9.10. järjestetyssä Aika jonka sain – drive-in-näytöksessä (280 katsojaa ravintolassa ja 85 
autoa autokatsomossa). 
 
9.1. Hevosen biomekaniikka ja varusteiden vaikutus hevoseen/Heli Hyytiäinen, Turku (52 osallistujaa) 
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18.1. Hevoskerho-ohjaajan peruskurssi, Pori  (22 osallistujaa) 
18.1. Koulusteward-kurssi, Kaarina  (6 osallistujaa) 
29.1. Hevosen valmennusfysiologia ja valmennus/Seppo Hyyppä, Huittinen (21 osallistujaa) 
30.1. Tallikohtaaminen, Kaarina (13 osallistujaa) 
3.2.  Hevosen mieliala/Susanna Hämäläinen, Luvia (13 osallistujaa) (LURA) 
5.2. Kipa- ja Equipe –koulutus, Kaarina (28 osallistujaa) 
6.2. Kipa- ja Equipe –koulutus, Luvia (11 osallistujaa) 
6.2. Tiineiden tammojen ja varsojen ruokinta/Elena Autio, Turku (24 osallistujaa) 
8.2. Lisenssikoulutus re-tuomarit ja ratamestarit, Kaarina + etäyhteydellä Pori (22 osallistujaa) 
8.2. Lisenssikoulutus stewardit (perus, ko ja re), Kaarina + etäyhteydellä Pori (17 osallistujaa) 
10.2. Hevosen mieliala/Susanna Hämäläinen, Kaarina (21 osallistujaa) 
10.2. Turvallisuuspäällikkökoulutus, Kaarina (5 osallistujaa) 
11.2. Sääntökoulutus, Pori (10 osallistujaa) 
12.2. Sääntökoulutus, Turku (25 osallistujaa) 
13.2. Sääntökoulutus, Rauma  (31 osallistujaa) (RARA) 
2.3. Sääntökoulutus, Uusikaupunki (35 osallistujaa) (WAHU) 
4.3. Kohti parempaa suorituskykyä/Emilia Frisk, Säkylä (57 osallistujaa) 
5.3. Hevosen ensiapu ja haavojen hoito/ell. Annemari Jokela, Tartuntatautien ehkäisy tallilla,/ell. Heli 
Haukioja, Istunta/Kati Haula, Pori (72 osallistujaa) 
7.3. Hevoskerho-ohjaajan peruskurssi, Turku (13 osallistujaa) (TUR) 
8.3. Estejumppaa kouluratsastajille –klinikka/Salla Varenti, Paimio (31 osallistujaa) (PARA) 
15.3. EA1-kurssi, Paimio (11 osallistujaa) (PARA) 
5.4. Minna Tallbergin luentopäivä, etänä (27 osallistujaa) 
24.5. Kipainfo ratsastajille ja kisajärjestäjille, etänä (37 osallistujaa) 
1.6. Equipe-info, etänä (15 osallistujaa) 
18.6. Kipa- ja equipe-etäkioski, etänä (6 osallistujaa)  
15.8. Aika jonka sain –elokuvan yksityisnäytös, Loimaa (85 osallistujaa)  (AuRaMa, LoimURa, LoiRa, MT-
Team, YR) 
23.8. Keppareiden Supertapahtuma,  Somero (80 osallistujaa) (SSHU) 
30.8. Ponit Kupittaalla –tapahtuma, Turku  (n. 700 osallistujaa) 
24.9. Talli-vanhempainilta, Loimaa (35 osallistujaa) (LoimURa) 
26.9. Valokuvauskurssi, Turku (6 osallistujaa) 
27.9. SRL100-hevoskulkue, Pori (n. 2000 osallistujaa) 
2.10. Ratsastajaravit, Turku (495 osallistujaa) 
18.10. Ratsusennujen raviponi-ilta, Rusko (3 osallistujaa) 
12.11.Ratsuhevosten lihashuollon tarpeen arviointi ja lihasongelmat/Sanna Ihasalo, etänä (95 osallistujaa) 
24.11. Ratsastajaravit, Pori  (379 osallistujaa) 
1.12. Puru vai turve? –luento, etänä  (42 osallistujaa) 
6.12. SRL100 Hevoskulkue, Rauma (n. 1500 osallistujaa) 
9.12. Kilpailukalenteri-ilta, etänä (21 osallistujaa) 
 
Lisäksi alueen seurat järjestivät mm. sääntökoulutuksia, luentoja ja retkiä. Näistä tiedotettiin seurojen 
ilmoitusten perusteella myös alueen internet-sivuilla. 
 
Viestintä 
Lounais-Suomen alueen tiedotus hoidettiin sähköpostitiedotteiden ja alueen Internet-sivujen avulla. SRL 
Lounais-Suomi käyttää tiedotuksessa apunaan SRL:n rekisteritietoja. Aluejaoston kokousmuistiot julkaistiin 
SRL Lounais-Suomen www-sivuilla. 

 
SRL Lounais-Suomi julkaisi kesäkuun alusta lähtien uutiskirjettä, joka lähetettiin jäsenseurojen jäsenille 
sähköpostitse n. 3 viikon välein. Syyskuusta lähtien uutiskirje julkaistiin myös ruotsiksi. Uutiskirjeet on 
luettavissa myös alueen www-sivuilla. 
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Alueella on facebook-profiili, jolla oli vuoden lopussa 2529 (2095) tykkääjää. Alueen omalla instagram-tilillä 
oli vuoden lopussa 1003 (624) tykkääjää. Jäsenten mielipiteitä kysyttiin mm. erilaisilla Forms-kyselyillä. 
Laajempi jäsenseurojen jäsenille suunnattu tyytyväisyyskysely tehtiin toukokuussa. Tulokset julkaistiin 
alueen uutiskirjeessä. 
 
SRL Lounais-Suomen nuorisotiimillä on oma Instagram- ja Youtube-tili sekä sähköpostiosoite. 
 
 

9.7. Pohjanmaa 
 
Yleistä 
Toimintavuonna Pohjanmaan alueeseen kuului 44 ratsastusseuraa (vuonna 2019 45), joissa oli yhteensä 
3152 jäsentä (3229). Alueella toimi 29 (31) SRL:n jäsentallia, joista 20 (21) oli ratsastuskouluja.  
 
Hallinto 
Jaostoon kuului Pohjanmaan alueen syyskokouksen valitsemina puheenjohtajan lisäksi yhdeksän varsinaista 
jäsentä ja kaksi varajäsentä. Lisäksi jaoston ulkopuolella on toiminut neljä jäsentä. Jaosto kokoontui 
kymmenen kertaa. 
 
Jaosto 
Pirjo Tammela (IR), puheenjohtaja, talous, kalustovastaava, alueiden puheenjohtajisto 
Maria Rikala (KuRat), varapuheenjohtaja, kenttäratsastusvastaava, este- ja kenttäratsastuksen 
kilpailukutsut 
Nina Grankvist (E-PUR), SETAP-jäsen, koulutukset 
Jonna Potila (J-TEAM), kouluratsastusvastaava, kouluratsastuksen kilpailukutsut, cup kilpailut koulu, setap 
varajäsen 
Matti Sorvari (E-PUR), tallipalvelut, kilpailupaikkojen turvallisuus 
Tiia Husa (LaRat), esteratsastusvastaava, seremoniat, palkinnot 
Aino-Maria Hakala, tiedotus, rahastonhoitaja 
Johanna Rasmus (FäR), säännöt, sihteeri 
Teija Haikonen (MYRat), sihteeri, cup-kilpailut este 
Sanni Hanhisalo (K-GR), nuorisovastaava 
  
Varajäsenet 
Tarja Seurujärvi (Kars), kouluvalmennusvastaava 
Eveliina Havinen (RaTi), kouluvalmennukset 
 
Jaoston ulkopuolelta 
Sanna Koskiluhta (VH), vammaisratsastus 
Tove Söderholm (Korsholms), valjakkoajo 
Tiina Jokela (MYRat) matkaratsastus 
Katja Edsvik (NHV) vikellys 
 
Olli Niskasaari (Lidrid Team), esteratojen tarkistus 
Anu Tuomi (IR), esteratojen tarkistus 
 
Alueen kevään suunnittelukokousta ei pidetty. Alueen syyskokous pidettiin 31.10. Hotelli Almassa 
Seinäjoella etäyhteysmahdollisuudella. Kokouksessa oli edustettuna valtakirjoilla 6 seuraa ja tallia, 
osallistujia oli 13, joista 7 paikan päällä ja 6 etänä. 
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Pohjanmaa oli edustettuna SRL:n alueiden puheenjohtajiston kokouksissa. Alueiden puheenjohtajisto 
kokoontui yhteensä 4 kertaa. Pohjanmaata kokouksissa edustivat puheenjohtaja Pirjo Tammela.  
 
Pohjanmaan aluejaostosta osallistui Kirkkonummella Majvikissa 24.-26.1.2020 järjestetyille aluepäiville 9 
henkilöä. 
 
Seura ja harrastetoiminta 
Alueen seura- ja tallipalveluvastaavana toimi Nina Grankvist. SRL:n seura- ja tallipalveluiden alueryhmään 
nimettiin Pohjanmaan edustajaksi Nina Grankvist ja varalle Jonna Potila. 
 
Alue tuki seurojen järjestämiä, kaikille avoimia tapahtumia seura- ja harrastetuella. Tapahtumat on lueteltu 
kohdassa koulutus. Alueella toimi 3 Tähtiseuraa. 
 
Tarkoitus oli pitää viisi seuratapaamista aamiaistarjoiluin viidellä eri paikkakunnalla. Tapaamiset 
peruuntuivat pandemian vuoksi. Korvaavana toimintana laadittiin yhteinen kyselypohja ja soitettiin alueen 
seuroille. Puheluissa kysyttiin mm. millaista toimintaa seuroilla on ja miten pandemia on vaikuttanut siihen. 
Lisäksi käytiin läpi, miten hyvin seuroissa tunnetaan alueen ja liiton toimintaa ja mitä seurat toivoisivat 
aluejaostolta. 
 
Nuorisotiimi 
Nuorisotiimi piti suunnitteluviikonlopun Siirilän tilalla Seinäjoella 7.-8.2.2020. Tämän lisäksi tiimi kokoontui 
kuusi kertaa, joista viisi oli etäkokouksia ja yksi livekokous. Alueen nuorisotoiminnasta toteutettiin 
kartoituskysely, johon vastasi yhteensä 91 henkilöä. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää nuorisotoiminnan 
tilannetta seuroissa ja alueella ja vastausten pohjalta lähteä kehittämään toimintaa. 
 
Nuorisotiimi järjesti keppihevosten estealuemestaruuskilpailut 18.7.2020 Härmän raviradalla. Kilpailuissa 
oli 40 osallistujaa. Joulukuussa nuorisotiimi toteutti joulukalenterin Instagramissa. 
 
Kilpailutoiminta 
Vuonna 2020 Pohjanmaan alueen seurat järjestivät 18 (v. 2019: 35) aluetason kilpailua koulu-, este-, 
kenttä- ja matkaratsastuksessa. Kilpailuissa oli yhteensä 170 (187) aluetason luokkaa, joissa oli kaikkiaan 
4363 (3562) lähtöä. Seuratason kilpailuja järjestettiin 32 (61) koulu- ja esteratsastuksessa.  
 
Vuonna 2020 lunastettiin 290 aluelupaa (v. 2019: 352). Alueluvan sisältäviä A-, B- ja kv-lupia lunastettiin 
127 (123). Seurakilpailulupia lunastettiin 190 (187).  
 
Pohjanmaan alueen mestaruudet kisattiin este-, kenttä ja kouluratsastuksessa. Este- ja 
kouluhallimestaruuksissa ja joukkuemestaruuksissa, este-, kenttä- ja kouluratsastuksen henkilökohtaisissa 
mestaruuksissa kolme parasta ratsukkoa/joukkuetta palkittiin mitalein ja ruusukkein sekä voittajat alueen 
loimilla. Alueella järjestettiin myös ratsastuskoulujen ja harrastetallien mestaruus, aikuismestaruus ja 
taitomestaruus. 
 
Alueella järjestettiin poniratsukoille Ponipokaali -kilpailu, jossa kilpailtiin koulu- ja esteratsastuksessa. 
Lisäksi alue kannusti seuroja järjestämään 2-tason kilpailuissa vaativia koululuokkia, 120 cm-esteluokkia 
sekä nuorten hevosten ja poniratsukoiden luokkia myöntämällä järjestäjälle tukea ao. luokan 
toteuttamiseksi.  
 
Vuoden 2020 aluecupit siirrettiin pandemian takia järjestettäväksi vuonna 2021. 
 
Alue palkitsee vuonna 2021 järjestettävässä palkitsemistilaisuudessa vuoden 2020 aluejoukkueiden välisten 
mestaruuskilpailujen mitalijoukkueet sekä alueen ratsastajia, jotka menestyivät valtakunnallisissa ja 
kansainvälisissä mestaruuskilpailuissa. 
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Valmennus 
Este- ja kenttäratsastus 
Valmentaja Maija Yli-Huhtala 
Este- ja kenttäratsastuksessa järjestettiin 4 kaksipäiväistä valmennusta, 1 yksipäiväinen valmennus sekä 
kaksipäiväinen kuivaleiri etäyhteydellä, yhteensä 11 valmennusvuorokautta. Valmennuksiin osallistui 
yhteensä 108 ratsukkoa. 
Esteratsastuksessa oli B-kehitysrenkaassa 8 ratsukkoa, A-/B-renkaissa 6 ratsukkoa.  
Kenttäratsastuksessa oli B-kehitysrenkaassa 2 ratsukkoa, A/B-renkaissa 1 ratsukko. 
  
Kouluratsastus 
Valmentaja Anu Korppoo 
Kouluratsastuksessa järjestettiin 5 kaksipäiväistä valmennusta, 1 yksipäiväinen valmennus sekä 
kaksipäiväinen kuivaleiri etäyhteydellä, yhteensä 13 valmennusvuorokautta. Valmennuksiin osallistui 
(valmennuskerrat yhteensä) 124 ratsukkoa. B-kehitysrenkaassa/aluerenkaassa oli 10 ratsukkoa ja A-/B-
renkaissa oli 9 ratsukkoa.  
 
Koulutukset 
Pohjanmaan alue järjesti yhteensä 8 koulutus/tilaisuutta, joissa oli 107 osallistujaa.  
- C-ratamestarikoulutus 1-2.2.2020 Ilmajoella. Kouluttaja: Johanna Mikkola, 11 osallistujaa 
- Estetuomarien, ratamestarien ja stewardien lisenssikoulutus 1.2.2020 Ilmajoella. Kouluttajat: Anu Tuomi 
ja Pia Myrskog, 20 osallistujaa 
- Sääntökoulutus aloitteleville ratsastajille sekä uusille vapaaehtoistyöntekijöille, kisajärjestäjille. 1.2.2020 
Ilmajoella. Kouluttaja: Jonna Potila, 11 osallistujaa. 
- Sääntökoulutus kilpailijoille 1.2.2020 Ilmajoella. Kouluttaja: Jonna Potila, 32 osallistujaa. 
- Kilpailujärjestäjän koulutus 2.2.2020 Ilmajoella. Kouluttaja: Jonna Potila, 7 osallistujaa. 
- C-puheenjohtajatuomarikoulutus 2.2.2020 Ilmajoella. Kouluttaja: Anu Tuomi, 5 osallistujaa.  
- Equipe app ja kipa2 koulutus 2.2.2020 Ilmajoella. Kouluttaja: Marjo Moilanen, 18 osallistujaa.  
- ATU ja Equipe app koulutus 13.4.2020 Seinäjoella. Kouluttaja: Tiia Husa, 3 osallistujaa. 
 
Viestintä 
Tiedotus hoidettiin sähköpostitse lähetettävän seuratiedotteen (Pohjan Potku), tapahtumakohtaisten 
sähköpostitiedotteiden sekä alueen internetsivujen avulla. Pohjanmaan aluejaosto ylläpitää aktiivisesti 
Facebook ja Instagram- sivuja, joita käytettiin apuna tiedotuksessa ja erityisesti kilpailutulosten 
uutisoinnissa. 
 
 

9.8. Pohjois-Suomi 
 
Yleistä 
Toimintavuonna Pohjois-Suomen alueeseen kuului 51 (53) ratsastusseuraa, joissa jäseniä yhteensä 3734 
(3849). Alueella toimi 37 (39) SRL: jäsentallia, joista 22 (23) oli ratsastuskouluja. 
 
Jaosto 2020: 
Olli Niskasaari, puheenjohtaja, esteratsastus, yritysyhteistyö 
Satu Myllykangas, koulutus (este), estekutsujen tarkistus, kokoussihteeri, SRL100, SETAP-varahenkilö 
Ulla Alanko, vpj., SETAP, tiedotus, Equipe 
Susanne Orelma-Törmänen, kenttäratsastus (sis. Aluevalmennus) 
Ossi Moilanen, kalusto, Equipe 
Anita Valkama, ratsastuskoulut ja yritysyhteistyö 
Sari Kemppainen, tiedotus, tapahtumat 
Merja Koistinen, tapahtumat, SRL100 
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Tiina Heikkilä, rahasto, Netvisor, hanketyö, nuorisotoiminta, yrittäjät 
Heidi Hautamäki, nuorisotoiminta, kouluratsastuksen aluevalmennus 
Hanna Niskasaari, esteratsastus (sis. Aluevalmennus), pienet lajit 
Mari Päivärinta, koulukutsujen tarkistus, koulutus (koulu), pararatsastus, tiedotus, Equipe 
 
P-SR:n hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa, osittain etänä ja osittain kokoonnuttiin yhteen. Kevään 
suunnittelukokous jäi koronapandemian vuoksi pitämättä.  
 
SRL:n aluejaostojen yhteisen toimielimen, alueiden puheenjohtajiston, kokouksissa P-SR:sta edusti Olli 
Niskasaari (4/4). Seura- ja tallipalveluiden alueryhmässä P-SR:sta edusti Ulla Alanko. Pohjois- 
Suomen alueelta osallistui Kirkkonummella järjestetyille aluepäiville 9 jäsentä. 
 
Seura- ja harrastetoiminta 
Seura- ja aluepalveluiden työryhmässä P-SR:sta edusti Ulla Alanko. Seura- ja harrastustoiminnan 
osa-alueella P-SR:n tavoite vuonna 2020 oli tukea ja aktivoida alueen seuroja koulutusten ja tapahtumien 
järjestämisessä. Koronapandemian vuoksi seurat olivat kuitenkin suurimmaksi osaksi estyneitä 
järjestämään tapahtumia. Tavoitteena on luoda alueelle toimintaa, joka on lähtöisin jäsenistön toiveista ja 
tarpeista, ja joka myös tuo esille SRL:n vuoden vuosittaista teemaa. Suurin osa P-SR:n alueen tapahtumista 
järjestettiin liiton seura- ja harrastetuen avulla. Seuratoiminnan tapahtumat ja koulutukset on lueteltu 
kohdassa koulutus.  
 
Pohjois-Suomen alueella toimi yksi ratsastuksen Tähtiseura (Kajaanin Ratsastusseura). Kajaanin 
Ratsastusseura sai vuoden aikana myös ensimmäisen aikuisliikunnan Tähtiseura-statuksen. 
 
Nuorisotoiminta 
Nuorisotiimi “Pohjoisen nuoret” kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa Oulussa ja teki elokuussa 
opintomatkan Ypäjälle. Nuoret ylläpitivät ahkerasti omia instagram -sivujaan ja järjestivät sitä kautta 
erilaisia tapahtumia ja toimintaa. Nuorisotiimiin kuului kuusi nuorta eri puolilta Pohjois-Suomea. 
 
Yrittäjät 
Pohjois-Suomen aluejaosto järjesti helmi-maaliskuussa kolme yrittäjätapaamista: Ouluun, Rovaniemelle ja 
Kajaaniin. Lisäksi olimme mukana Hyvinvoiva Hevosyrittäjä -hankkeessa, jonka tiimoilta järjestettiin vuoden 
aikana neljä tapaamista/koulutusta yrittäjille, muut mukana olevat toimijat hankkeessa olivat Pro Agria, 
Diak ja Kamk. 
 
Kilpailutoiminta 
P-SR:n alueella järjestettiin kauden 2020 aikana 6 (26) aluetason kilpailua koulu-, este- ja 
kenttäratsastuksessa. Kilpailuissa oli yhteensä 48 luokkaa (127), joissa yhteensä 640 lähtöä (1530). 
Seuratason kilpailuja järjestettiin 29 (101) este-, koulu- ja kenttäratsastuksessa. 
 
Aluekilpailulupia P-SR:n alueella lunastettiin 268 (312) kappaletta. Alueluvan sisältämiä A-, B- ja 
kansainvälisiä kilpailulupia lunastettiin 143 (159). E-kilpailulupia lunastettiin 408 (442). 
 
Alueen kalustovastaavana toimi Ossi Moilanen. Alueen kilpailujärjestäjille vuokraama kalusto sisältää 
estekontin, ajanottolaitteisto ATU:n ja LA-puhelimia. Kalusto on ollut aktiivisessa käytössä pääsääntöisesti 
Pohjois-Suomen alueen kilpailuissa, joskin kalustoa vuokrataan tarvittaessa myös muille alueille. Estekontti 
myytiin vuoden 2020 aikana. 
 
Valmennustoiminta 
Valmennukset järjestettiin pääsääntöisesti Hylkykarilla Oulunsalossa. Lisäksi valmennustapahtumia oli 
seuraavissa paikoissa: Ruukin maaseutuopisto, Äimärautio Hevosklinikan maneesi, Kuivasjärvi, Hevostalli 
Roininen Liminka. 
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Esteratsastus 
Aluevalmentajana toimi Pinja Immonen. Valmennuksia järjestettiin vuoden aikana 6 kertaa ja niihin 
osallistui 75 ratsukkoa 
 
Kouluratsastus 
Aluevalmentajana toimi Arto-Pekka Heino. Valmennuksia järjestettiin vuoden aikana 6  kertaa ja niihin 
osallistui 76 ratsukkoa 
 
Kenttäratsastus 
Aluevalmentajana toimi Kristiina Purdy. Valmennuksia järjestettiin vuoden aikana 2 kertaa ja niihin 
osallistui 25 ratsukkoa. 
 
 
Koulutus 
P-SR järjesti vuoden 2020 aikana yhteensä 14 erilaista koulutus- ym. tapahtumaa, joissa oli yhteensä noin 
500 osallistujaa. 

 
18.1.2020 Ratsastajan fyysinen harjoittelu  41 osallistujaa 
1.2.2020 Hevoskerho-ohjaajien peruskurssi  10 osallistujaa 
20.2.2020 Aika jonka sain -elokuvanäytös  100 osallistujaa 
21.2.2020 Yrittäjätapaaminen   12 osallistujaa 
22.2.2020    Sääntökoulutus                                    15 osallistujaa                       
22.2.2020    Equipe App ja Kipa2-koulutus                19 osallistujaa 
22.2.2020     Lisenssikoulutus tuomarit, stewardit ja ratamestarit     25 osallistujaa 
4.5.2020 Mervi Pakolan luento Facebook-livessä  230 osallistujaa 
3.-4.6.2020 Equipe App ja Kipa2-koulutus, verkon kautta         15 osallistujaa 
16.6.2020 Anna Kilpeläisen luento, verkon kautta  71 osallistujaa 
10.8.2020 Ratsastaja-ravit Oulun Äimärautiolla 
30.9.2020 Hyvinvoiva Hevosyrittäjä  
28.10.2020  Hyvinvoiva Hevosyrittäjä 
2.12.2020 Hyvinvoiva Hevosyrittäjä 
 
Pohjois-Suomen alue kärsi koronapandemian vaikutuksista koko vuoden ja alueen järjestämää toimintaa oli 
niukasti. Kaikki SRL:n juhlavuoteen suunnitellut tapahtumat jouduttiin valitettavasti peruuttamaan 
pandemiaan liittyvien rajoitusten vuoksi. 

 
Alueen seurat eivät vuonna 2020 järjestäneet yhtään tapahtumaa, jolle olisi maksettu SRL:n seura- ja 
harrastetukea. Kaikki suunnitellut tapahtumat ja niille myönnetyt seura- ja harrastetuet jouduttiin 
perumaan. 
 
Viestintä 
Alueen viestintävastaavana toimivat Ulla Alanko, Mari Päivärinta ja Sari Kemppainen. Tiedotustoiminta 
toteutettiin pääasiassa alueen verkkosivujen (www.ratsastus.fi/pohjois-suomi), Facebook-sivun, 
Instagramin ja kohdennetun sähköpostiviestinnän kautta. 
 
Tiedotuksesta ja viestinnästä vastasivat SRL:n Emmi Kupiainen ja Sanna Hämäläinen www-sivustojen ja 
sähköpostiviestinnän osalta sekä www-sivustojen ja sosiaalisen median osalta Ulla Alanko, Mari Päivärinta 
ja Sari Kemppainen. Sähköpostiviestinnän apuna käytettiin SRL:n rekisteritietoja ja sosiaalisen median 
yleisöä haettiin seurojen ja Pohjois-Suomen vaikuttajien kautta. 
 

http://www.ratsastus.fi/pohjois-suomi
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Vuonna 2020 sosiaalisen median ja yhteisöpalvelujen rooli tiedottamisessa kasvoi edellisten vuosien 
tapaan. SRL Pohjois-Suomi Facebook -sivun seuraajien määrä nousi vuoden 2020 aikana noin 1700 
seuraajaan (1450). Alueen Instagram-tilin (@srlpohjoissuomi) seuraajamäärä oli vuoden 2020 lopussa noin 
700 (590). 
 
Keväällä alueen Facebook-sivulla toteutettiin ”Tullaan tutuksi” -kampanja, jossa esiteltiin Pohjois-Suomen 
alueen hevosihmisiä. Vuoden aikana toteutettiin myös jäsenkysely, johon saatiin 200 vastausta. Vastaukset 
antoivat hyvä pohjan vuoden 2021 toiminnan suunnittelulle. 
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Suomen Ratsastajainliiton Kannatusyhdistys ry 
 
 
TOIMINTAKERTOMUS 2020 
 
 
 
Hallituksen esitys kevätkokoukselle 25.4.2020: 
 
Suomen Ratsastajainliiton Kannatusyhdistyksellä ei ole ollut vuoden 2020 aikana varsinaista toimintaa. 
 
 
 
 
 
Helsingissä 7. päivänä huhtikuuta 2021. 

 
HALLITUS 


