
Aluetoiminnan toimintasuunnitelma 2020 
 
1. Yleistä 
Ratsastajainliiton toiminta on jakaantunut maantieteellisesti kahdeksalle alueelle. Alueilla on omat, 
alueiden ratsastusseurojen ja jäsentallien valitsemat jaostot, joiden tehtävä on edustaa liittoa 
paikallistasolla ja hoitaa alueille nimettyjä tehtäviä. Alueet toimivat Ratsastajainliiton alaisina jaostoina, 
eivätkä ne ole rekisteröityjä yhdistyksiä.  
 
Pohjois-Suomen aluejaostoon kuuluvat puheenjohtaja, 9 varsinaista jäsentä, 2 varajäsentä sekä ulkopuolisia 
asiantuntijoita. Aluejaosto kokoontuu 6-12 kertaa vuodessa. Aluejaostojen apuna toimivat liiton työntekijät 
palvellen alueiden jäsenistöä. 
 
Alueiden puheenjohtajisto (APU) kokoontuu yhteisten asioiden käsittelemiseksi neljä kertaa vuodessa. 
Alueiden vastuuhenkilöitä on myös muissa liiton työryhmissä. Kaikki aluejaostot kokoontuvat kerran 
vuodessa yhteistapaamiseen, jonka järjestelyvastuu kiertää vuosittain. Tapaaminen järjestetään tammikuun 
lopussa. Vuoden 2020 tapaamisen järjestelyistä vastaa Etelä-Suomen alue. 
 
Alueen keskeisimpiä tehtäviä ovat koulutusten ja seurakohtaamisten järjestäminen, alueellisen 
kilpailutoiminnan hallinnointi, alueellisen liittovalmennusten järjestäminen sekä alueellinen tiedotus. 
Lisäksi Pohjois-Suomen alueella toteutetaan omia projekteja ja koulutuksia. Alueet toteuttavat 
toiminnassaan Ratsastajainliiton vuosittaista teemaa. Vuoden 2020 teema on SRL 100 vuotta. 
 
Toimintansa Pohjois-Suomen aluejaosto kattaa pääsääntöisesti kilpailuluvista saatavilla maksuilla ja 
Ratsastajainliitolta saatavilla perustuella sekä harraste- ja seuratoiminnan tuilla. Osan seura- ja 
harrastetoiminnan tuista aluejaosto ohjaa suoraan alueen seurojen ja jäsentallien järjestämään toimintaan. 
 
2. Seura- ja harrastetoiminta 
Pohjois-Suomen aluejaosto vastaa liiton seura- ja harrastetuen myöntämisestä alueella järjestettäviin, 
kaikille avoimiin koulutuksiin ja tapahtumiin SRL:n harrastetukijärjestelmän mukaisesti. Järjestelmä 
määrittelee raamit tilaisuuksille, joihin tukea voidaan myöntää. Järjestäjänä tapahtumissa voi olla 
aluejaosto, seura tai jäsentalli.  
 
Alueiden yhteinen seura- ja tallipalveluiden alueryhmä (SETAP) kokoontuu käsittelemään yhteisiä seura- ja 
harrastetoiminnan asioita 3-4 kertaa vuoden aikana. Pohjois-Suomen SETAP-vastaava tai tarvittaessa 
varahenkilö osallistuu kokouksiin alueen edustajana. 
 
3. Kilpailutoiminta 
Pohjois-Suomen aluejaosto järjestää kilpailujärjestelmää ja -sääntöjä koskevia koulutuksia ja ovat mukana 
kilpailutoiminnan organisoinnissa ja neuvonnassa kilpailujärjestelmän mukaisesti. Alue tukee kilpailuiden 
järjestämistä muun muassa vuokraamalla alueen seuroille ATU-ajanottolaitteita ja LA-puhelimia. 
 
Pohjois-Suomen alueella järjestetään henkilökohtaisia aluemestaruuksia ja aluejoukkuemestaruuskilpailuja 
este-, koulu- ja kenttäratsastuksessa. Lännen-, matka- ja islanninhevosten askellajiratsastuksessa, 
vikellyksessä ja valjakkoajossa alueelliset mestaruuskilpailut voidaan järjestää tarpeen vaatiessa. Pienten 
lajien alue- ja aluejoukkuemestaruudet voidaan järjestää myös yhteistyössä muun/muiden alueiden kanssa. 
Alueella pyritään järjestämään myös ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailut ja hevostaitokilpailuja. 
  
Alue lähettää joukkueita kilpailemaan valtakunnallisissa aluejoukkuemestaruuskilpailuissa, edellyttäen, että 
valintakriteerien mukaan valitut joukkueet saadaan kasaan. 
 



 
4. Valmennustoiminta 
Osana ratsastuksen valmennusjärjestelmää Pohjois-Suomen alue toteuttaa alueellista liittovalmennusta 
este-, koulu- ja kenttäratsastuksessa. Pienten lajien valmennusta voidaan järjestää tarvittaessa. 
Valmennuksen tavoitteena on ensisijaisesti tukea motivoituneita poni- ja junioriratsastajia sekä nuoria 
hevosia.  
 
Vuonna 2020 Pohjois-Suomen alueella pyritään järjestämään ainakin yksi kaikkien lajien yhteinen kuivaleiri 
ja/tai koulutustapahtuma alueelliseen liittovalmennukseen osallistuville 
 
5. Koulutustoiminta 
Pohjois-Suomen alue on suunnitellut vuodelle 2019 toteutettavaksi koulutuksia mm. seuraavista 
aihealueista: 
 
Koulutukset jäsenistölle ja seuratoimijoille: 
Hevoskerhon ohjaajien kurssit 
Muut nuorisotapahtumat  
Seurojen puheenjohtajien tapaamiset 
Seurojen nuorisovastaavien tapaamiset 
Seurakohtaamiset 
Hevostaitokoulutukset 
Oheisliikunnan koulutukset ja tapahtumat 
 
Toimihenkilökoulutukset: 
Lisenssikoulutukset estetuomareille, ratamestareille, IV- ja IVK-koulutuomareille ja stewardeille  
Estetuomari-, ratamestari- ja stewardikurssit 
Tarvittaessa muut toimihenkilökoulutukset 
 
Kilpailutoiminnan koulutukset: 
Sääntökoulutukset 
Kipa-, Equipe- ja ATU-koulutukset 
Kilpailunjärjestäjäkoulutukset 
Turvallisuuspäällikkökoulutukset 
 
6. Viestintä 
Pohjois-Suomen alueella on oma sivunsa osana Ratsastajainliiton nettisivuja 
https://www.ratsastus.fi/alueet/pohjois-suomi/   
Alueen sivulla voidaan julkaista myös seurojen ja jäsentallien toimittamia tiedotteita, uutisia, 
tapahtumailmoituksia ja artikkeleita. Nettisivujen lisäksi Pohjois-Suomen alue tiedottaa toiminnastaan 
myös sosiaalisen median kanavien kautta Facebookissa ja Instagramissa. Alueen toimintaa tuodaan esille 
myös Ratsastajainliiton Hippos-lehdessä. 
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