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1. Yleistä 
Ratsastajainliiton toiminta on jakaantunut maantieteellisesti kahdeksalle alueelle. Alueilla on omat, 
alueiden ratsastusseurojen ja jäsentallien valitsemat jaostot, joiden tehtävä on edustaa liittoa 
paikallistasolla ja hoitaa alueille nimettyjä tehtäviä. Alueet toimivat Ratsastajainliiton alaisina jaostoina, 
eivätkä ole rekisteröityjä yhdistyksiä.  
 
Aluejaostoon kuuluvat puheenjohtaja, 7-9 varsinaista jäsentä, 0-2 varajäsentä sekä mahdollisia ulkopuolisia 
asiantuntijoita. Aluejaostot kokoontuvat 6-12 kertaa vuodessa. Aluejaostojen apuna toimivat liiton 
työntekijät palvellen alueiden jäsenistöä. 
 
Alueiden puheenjohtajisto (APU) kokoontuu yhteisten asioiden käsittelemiseksi neljä kertaa vuodessa. 
Alueiden vastuuhenkilöitä on myös muissa liiton työryhmissä. Kaikki aluejaostot kokoontuvat kerran 
vuodessa yhteistapaamiseen, jonka järjestelyvastuu kiertää vuosittain. Tapaaminen järjestetään tammi–
helmikuun vaihteessa ja vuoden 2023 tapaamisen järjestämisestä vastaa Keskisuomi. 
 
Alueiden tehtäviä ovat koulutusten ja seurakohtaamisten järjestäminen, alueellisen kilpailutoiminnan 
hallinnointi, alueellisen liittovalmennusten järjestäminen sekä alueellinen tiedotus. Alueilla voi lisäksi olla 
omia projekteja. Alueet toteuttavat toiminnassaan Ratsastajainliiton vuosittaista teemaa.  
 
Toimintansa aluejaosto kattaa pääsääntöisesti aluekilpailuluvista saatavilla maksuilla ja Ratsastajainliitolta 
saatavilla perustuella sekä harraste- ja seuratoiminnan tuilla. 
 
2. Seura- ja harrastetoiminta 
Aluejaostot vastaavat liiton seura- ja harrastetuen myöntämisestä alueella järjestettäviin, kaikille avoimiin 
koulutuksiin ja tapahtumiin harrastetukijärjestelmän mukaisesti. Järjestelmä määrittelee raamit 
tilaisuuksille, joihin tukea voidaan myöntää. Järjestäjänä tapahtumissa voi olla aluejaosto, seura tai 
jäsentalli.  
 
Alueelliset seuravastaavat, Seuratoiminnan ohjausryhmän (STORY) aluevastaavat sekä Nuorten Päättäjien 
edustaja kokoontuvat säännöllisesti käsittelemään ja edistämään seura- ja harrastetoiminnan asioita.  
 
Alue toteuttaa seuratapaamisia sekä seura- ja tallikäyntejä. Lisäksi pyritään olemaan esillä alueen 
hevostapahtumissa ja messuilla. 
 
 



3. Kilpailutoiminta 
Aluejaostot järjestävät kilpailujärjestelmää ja -sääntöjä koskevia koulutuksia ja ovat mukana 
kilpailutoiminnan organisoinnissa ja neuvonnassa kilpailujärjestelmän mukaisesti. 
 
Alueilla järjestetään henkilökohtaisia ja alueen seurajoukkuemestaruuskilpailuja este- ja 
kouluratsastuksessa, sekä mahdollisuuksien mukaan myös kenttä-, para-, lännen-, matka- ja 
islanninhevosten askellajiratsastuksessa sekä vikellyksessä ja valjakkoajossa. Pienten lajien alue- ja 
aluejoukkuemestaruudet voidaan järjestää yhteistyössä alueiden kesken. Alueella järjestetään myös mm. 
aikuismestaruuksia ja hevostaitokilpailuja. Alueet lähettävät joukkueitaan kilpailemaan alueiden välisistä 
joukkuemestaruuksista eri lajeissa (koulu, este, kenttä). Vuonna 2023 järjestetään yhteiset 
hevostaitomestaruudet. 
 
Alueet palkitsevat vuoden parhaita ratsukoitaan tai ratsastajiaan saavutettujen rankingpisteiden 
perusteella. Etelä-Suomi palkitsee lajien ja kategorioiden voittajat saavutettujen ratsukkokohtaisten 
aluerankingpisteiden perusteella. Eri lajien kategoriat ja rankingpisterajat vahvistetaan vuosittain erikseen 
Etelä-Suomen palkitsemisohjeessa.  
 
4. Valmennustoiminta 
Osana Ratsastajainliiton valmennusjärjestelmää aluejaostot toteuttavat alueellista liittovalmennusta este-, 
koulu- ja kenttäratsastuksessa. Myös muiden lajien valmennusta voidaan järjestää. Valmennuksen 
tavoitteena on ensisijaisesti tukea motivoituneita poni- ja junioriratsastajia sekä nuoria hevosia. Alueet 
järjestävät kaikkien lajien yhteisiä kuivaleirejä valmennettaville.  
 
5. Koulutustoiminta 
Aluejaostot järjestävät vuoden aikana koulutuksia seuraavista aihealueista. 
 
Koulutukset jäsenistölle ja seuratoimijoille: 
Hevoskerhon ohjaajien kurssit 
Muut nuorisotapahtumat  
Seurojen puheenjohtajien tapaamiset 
Seurojen nuorisovastaavien tapaamiset 
Seurakohtaamiset  
Hevostaitokoulutukset 
Oheisliikunnan koulutukset ja tapahtumat 
 
Toimihenkilökoulutukset: 
Lisenssikoulutukset estetuomareille, ratamestareille, IV- ja IVK-koulutuomareille ja stewardeille  
Estetuomari-, ratamestari- ja stewardikurssit 
Tarvittaessa muut toimihenkilökoulutukset 
 
Kilpailutoiminnan koulutukset: 
Sääntökoulutukset 
Kipa- ja Equipe- koulutukset 
Kilpailunjärjestämiskoulutukset 
Turvallisuuspäällikkökoulutukset 
 
6. Viestintä 
Kullakin alueella on oma sivunsa osana Ratsastajainliiton nettisivuja. Alueiden sivuilla voidaan julkaista 
myös seurojen ja tallien tiedotteita, uutisia, tapahtumailmoituksia ja artikkeleita. Alueet tiedottavat 
toiminnastaan myös omien sosiaalisen median kanaviensa kautta. Alueiden toimintaa tuodaan esille 
Ratsastajainliiton Hippos-lehdessä ja some-kanavissa. 
 



Etelä-Suomen (ESRA) Nuorisotoiminnan toimintasuunnitelma 2023 

Nuorisotoiminta on tärkeä osa alueen toimintaa. Nuoret harrastajat ovat ratsastusharrastuksen 
tulevaisuus. ESRA tukee lasten ja nuorten harrastamista, kilpailemista ja nuorien seuratoimijuutta  
tukemalla seuratoimintaa alueellaan. Alueella on oma nuorisovastaava, joka tukee ja auttaa 
seuroja järjestämällä seurojen nuorisovastaaville tapaamisia ja hevoskerho-ohjaajille koulutusta. 
Viestinnässä ESRA tuo mahdollisuuksien mukaan esiin terveellisiä elämäntapoja sekä ratsastus-
harrastuksen turvallisuutta nuorille. Kartoitetaan nuorten osallistamisen sekä yhdessä tekemisen 
keinoja, jossa osaavat aikuiset mahdollistavat ratsastuksen nuorisotoimintaa. Seuroja ja talleja 
kannustetaan järjestämään osana nuorisotoimintaa hevostaitopäiviä ja keppihevostapahtumia. 
Tuodaan sosiaalisen median kanavissa esille nuorten toimintaa seuroissa ja alueella. Kannustetaan 
alueen omia seuroja lasten ja nuorten tähtiseuratoimintaan. Nuorisotoiminnassa pyritään 
järjestämään keppihevosten aluemestaruudet sekä hevostaitotapahtuma nuorille. Nuorisotiimi 
osallistuu myös alueiden yhteiseen nuorisotiimien tapaamiseen sekä erilaisiin hevostapahtumiin 
alueella.  

Aluejaoston alaisuudessa toimivan nuorisotiimin tehtävänä on edistää lasten, nuorten ja nuorten 
aikuisten monipuolista ratsastusharrastustoimintaa Etelä-Suomen alueella. Nuorisotiimin 
tarkoituksena on lisätä nuorten liikkumista ja edistää nuorten vaikutusmahdollisuuksia alueella. 
Ryhmän toiminnalla varmistamme, että nuorten ääni kuuluu ja näkyy jatkossakin alueen koko 
toiminnan kehittämisessä ja toteutuksessa sekä alueen tapahtumissa. Nuorisotiimiläiset ovat 
mukana aluejaoston toiminnassa ja aktiivisia alueen sosiaalisen median kanavien, YouTuben, 
Facebookin ja Instagramin päivitystyössä. Nuorisotiimi suunnittelee omaa toimintaansa omissa 
kokouksissaan ja toimintaa esitellään erilaisissa tapahtumissa ja messuilla. Nuorisotiimi jalkautuu 
mielellään seurojen nuorisoiltoihin tai auttaa seurojen nuorisotoiminnan kehittämisessä. 

 

 



 


