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Toimintasuunnitelma 2021
1. SRJL:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta
SRJL:n toiminnan tarkoitus on edistää ratsastusjousiammuntaa lajina Suomessa. Laji
on hyvässä kasvussa maailmalla ja meillä. Harrastajamääriin odotetaan kasvua
vuonna 2022.
2. Hallinto ja strategia
Jatketaan liiton toiminnan pitkäjänteistä etenemistä strategisesti ja
rahoitusmahdollisuuksia laajentaen. Pyritään kehittämään toimintaa sekä jäsenistön
ideoiden ja aktiivisuuden avulla kautta linjan ruohonjuuritasosta aivan kilpaurheilun
kirkkaimpaan kärkeen saakka sekä liiton ulkopuolisten tahojen yhteistyön kautta.
Haetaan ulkopuolista tukea toiminnan laajentamiseen ja formalisointiin:
Mineva-säätiöltä tukea junioritoiminnan tuen laajentamiseen keväällä 2022 sekä
Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehittämistukea syksyllä 2022.
● Huomioidaan 2021 strategiakyselyssä tullut jäsenpalaute tiedonkulun ja
läpinäkyvyyden parantamisesta. Jatketaan hallituksen päivityksiä somessa ja
pyritään järjestämään vuosikokouksen lisäksi 1-2 verkkotapaamista “hallituksen
kyselytunti”-teemalla tiedonkulun ja läpinäkyvyyden parantamiseksi
● Järjestetään hallitustapaaminen hallitustyöskentelyn kehittämiseksi,
luottamushenkilöiden osaamisen kasvattamiseksi ja toimintasuunnitelman sekä
strategian edistämiseksi.
● Pyritään aktivoimaan hallituksen tueksi eri aihealueiden ympärille työryhmiä
toiminnan parantamiseksi ja kasvattamiseksi sekä parhaiden käytänteiden ja
yhteisten toimintatapojen luomisen edistämiseksi
3. Viestintä ja näkyvyys
a. Pyritään kehittämään yhdistyksen nettisivuja vieläkin informatiivisempaan
suuntaan. Sosiaalinen media on tätä päivää: Ollaan yhdistyksenä aktiivisia
sosiaalisessa mediassa. SRJLllä on myös oma instagram-tili.
b. Laaditaan erillinen viestintäsuunnitelma toteutettavaksi. Olemassaolevien
kanavien käytön lisäksi selvitetään myös laadukkaiden videoiden kuvaamista
viestintäkäyttöön.
c. Kokeillaan webinaarien järjestämistä, aihe-esimerkkeinä kilpailujen järjestäminen,
kouluttajapolku yms.
d. Näkyvyys tapahtumissa: pyritään valmistelemaan osallistumista ja/tai
osallistumaan tapahtumiin liittona (esittely + näytös) esim HIHS,
Hevoset-messut ym.
e. Selvitetään mahdollisuuksia yhteistyölle esim. Suomen Ratsastajainliiton kanssa
esimerkiksi uutiskynnyksen ylittävissä suurissa tapahtumissa, kuten kauden
pääkilpailut. Yhteistyön tavoitteena on näkyvyyden lisääminen yli lajirajojen sekä
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luoda näkyvyyttä paikallisille ratsastusjousiammunnan palveluntarjoajille.
Yhteistyötä varten tulisi luoda konsepti ja yhteinen tapa implementoida.
4. Junioriharrastajien tukeminen
a. Jatketaan junioreiden tukemista treenisetelin muodossa ja haetaan
Mineva-säätiöltä lisärahoitusta liiton oman rahoituksen tueksi
b. Tuetaan junioreille rajatun kilpailun järjestämistä maksamalla esimerkiksi
tuomarikuluja
5. SRJL:n kouluttajat
a. Selvitetään onko tarpeen ja mahdollista selkeyttää kouluttajapolun
läpivientiprosessia kouluttajamäärän kasvattamisen varmistamiseksi
b. Järjestetään webinaari jossa esitellään koulutuspolkua siitä kiinnostuneille
webinaari
c. Järjestetään kouluttajatapaaminen liiton kouluttajapolun sisällön
vakiinnuttamiseksi sekä tieto-taidon jakamiseksi. Tapaamisen on myös tarkoitus
lisätä yhteisöllisyyttä ja tutustuttaa kouluttajia ja kouluttajakandidaatteja toisiinsa
entistä paremmin.
6. Kilpailutoiminta ja kansainvälinen toiminta
a. SRJL:llä on yhteyshenkilöt sekä IHAA että WHAF. SRJL pyrkii osallistumisensa
kautta kehittämään kansainvälistä toimintaa ja kehittää omaa toimintaansa
kansainvälisten oppien ja informaation valossa ja avulla.
b. Ranking-tilaston ylläpito ja uudistaminen IHAA:n kriteeristön muuttuessa,
hyödynnetään ranking-asioihin keskittyvää työryhmää
c. IHAA on julkaissut tuomarikoulutuksen ja tuomareille on tulossa
luokitusjärjestelmä. Vuonna 2022 on mahdolisuus hakea lievennyksiä/nk.
Grandfather-tuomarioikeuksia. Tavoitellaan näiden oikeuksien hakemista
useammalle tuomarille. Tiedotetaan IHAA tuomarikoulutuksesta ja kannustetaan
jäseniä osallistumaan. Pidetään yllä listaa henkilöistä, jotka ovat käyneet
tuomarikoulutuksen ja IHAA tuomarioikeudet omaavista henkilöistä
d. Tuetaan SM-kisojen järjestämistä palkintokulujen, tuomarikulujen ja tarvittaessa
pakkojen ym. materiaalien muodossa
e. Järjestetään Suomi Cup ja kehitetään konseptia aikaisempien vuosien
kokemusten perusteella
f. Tuetaan junioreille rajatun kilpailun järjestämistä
g. Tuetaan kansainvälisiä kilpailijoita, arvokilpailuedustuksen painotus on
GP-edustusta suurempi. Kilpailijat rahoittavat osallistumisensa kustannukset
kuitenkin pääosin itse mahdollisesti yhdessä edustamansa seuran ja sponsorien
kanssa.
h. Järjestetään webinaarin kilpailuiden järjestämisestä siitä kiinnostuneille

