
Maastotaitokilpailujen järjestäminen kiinnostaisi, mutta miten asiassa pitäisi edetä? 
 

- Hienoa, jos laji kiinnostaa ja haluaisit järjestää kilpailut! Tämä laji sopiikin suomenhevoselle 

erinomaisesti, toki myös mille tahansa muulle rodulle! Ensimmäisenä sinun/teidän kannattaisi 

kysellä lähiympäristöstä, että kenen kanssa yhteistyössä voisitte kilpailut järjestää. Yksin ei tarvitse 

kaikkeen pystyä! 

 

 
 

 

- Kun suunnittelet ensimmäisen kilpailun järjestämistä, etsi itsellesi sellainen yhteistyötaho, jolla on 

voimassa oleva vastuuvakuutus (jos sinulla ei ole sellaista). Tämä on sitten hyvä mainita myös 

kilpailukutsussa. Lisäksi tässä vaiheessa on hyvä myös tietää, että kilpailijoilta edellytetään 

ratsastuksen/ajon kattava vakuutusturva, tämäkin on hyvä kutsussa mainita. 
 

 

- Miettikää yhdessä missä kilpailut olisi hyvä järjestää. Lajille ominaista on se, että tehtäväradan 

tehtävät sijoitetaan kentälle/pellolle/metsään/tallin pihaan ja tehtävinä käytettäisiin mieluusti 

luonnosta löytyviä materiaaleja; puita, ojia, kiviä, puskaa jne. Hyviä ovat myös perinteiset puomit, 

tötsät, pressut jne.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pikku-Rami ja Eija Albrecht 

kuva: Noora Hämäläinen 
 
 

- Tässä vaiheessa ilmoita kilpailusuunnitelmistasi myös meille Suomenhevosliittoon. Kerro missä, 

milloin, kenen kanssa aiotte kilpailut järjestää. Me autamme markkinoinnissa ja toimitamme teille 

”Moniottelu” –ruusukkeita” ja ”Moniottelu” –loimen, mikäli osallistujissa on sellaisia 

suomenhevosia, jotka osallistuvat kumpaankin luokkaan ja suorittavat luokat hyväksytysti. 

Pidämme myös tilastoa kisoihin osallistuneista suomenhevosista. 

 

- käytäthän Suomenhevosliiton logoa ja mainintaa kilpailuissa,  

joissa liitto toimii yhteistyökumppanina ja palkitsijana.  

Logo löytyy täältä: logo  
 

 

- Kilpailut kannattaa järjestää kaikelle kansalle ja rodulle 

avoimena. Suomenhevoset palkitaan kuitenkin erikseen. 
 

 

- Tehkää yhteistyötä paikallisten Hys:en kanssa! Heiltä löytyy 

varmasti halukkuutta tulla mukaan ajoradan ja valjastusosion 

tuomarointiin ja samalla voivat myös vaikka auttaa 

valjastuksen opettelussa jne. Kaikkea ei itse tarvitse osata! 
 
 
 
 
 

 

Miten tehtäväratoja pitäisi alkaa suunnittelemaan? Mistä 

etukäteen voi tietää niiden vaikeusastetta osallistujille? 
 

 

- Jos ette tunne ennestään osallistujia ja heidän taitojaan, niin 

kannattaa rakentaa radat lähelle tallia ja muita hevosia, 

mielellään kentälle. Tai sitten niin, että vaihtoehtona on 

mennä radat kentällä tai maastossa ja mieluummin vielä niin, 

että rata voidaan mennä kahden tai kolmen koplana. 

https://suomenhevosliitto.files.wordpress.com/2013/01/shliitto_logo1.png


- Aloittakaa radan suunnittelu helpolta ja turvalliselta tasolta 

kaikissa tehtävissä, mihin hevoset osallistuvat. Vaikeusastetta 

kerkeää kyllä lisäämään myöhemmin, kunhan saadaan ensin 

kokemuksia riittävästi. 
 

 

- Vain luovuus on rajana tehtäväradan suunnittelussa: käytä hyödyksesi talliympäristön 

luontoa/maastoa ja siellä olevia puskia, kiviä, puita, ojia, oksia, rinteitä jne. Ottakaa huomioon 

myös, että esim pyöröpaalien välistä voi ajaa/ratsastaa, pujotellakin, traktorin ympäri voi mennä, 

auton voi kohdata tiellä, postilaatikkoon kirje, ohitetaan lammastarha, ohitetaan soliseva puro, 

ratsastetaan/ajetaan pressun yli, noustaan oikealta puolelta selkään, otetaan kaveri kyytiin 

kärryihin jne. Sellaisetkin tehtävät ovat kivoja, jossa esitetään tietokilpailukysymyksiä tai muuta 

vastaavaa: joku ensiaputehtävä, arvioi hevosesi paino, tunnista 5 sientä, arvioi puun korkeus jne. Ja 

näissä tehtävissä voi olla jokin muukin tuomari, kuin hevosihminen. 

 
 

-  Varatkaa myös mahdollisimman paljon 

tehtävätuomareita. Tuomareiden ei tarvitse olla 

estetuomareita tms, vaan sellaisia hevosihmisiä, 

joilla on taito tunnistaa rauhallinen ja levollinen 

hevonen ja joka pystyy tarvittaessa puuttumaan 

tilanteisiin, jos sellaisia tulee. 
 

- Ratsastusrataa rakennettaessa kannattaa 

suunnitella sellaiset tehtävät ja reitit, joita voi 

helposti muokata myös ajaen mentäväksi. 
 

- Muistakaa kaivaa nurkista tehtävien 

merkitsemiseen tarvittavat valkoinen ja punainen 

lippu/viiri 
 

- Muita merkitsemiseen käytettäviä materiaaleja 

on: puru, nauha tms. 
 

-     Tehtäväradat voi mennä myös ohjasajaen. 
 
 
 
 

Mitäs tulospöytäkirjoja tai muita materiaaleja 

tarvitsemme? 
 

 
 

- Jokaiselle tehtävälle laaditaan tuomariohje, jossa on kuvattuna tehtävä ja sitten se, mitä tehtävän 

suorittamisessa arvioidaan: jos kierretään vaikka traktorin rengas, niin kierretäänkö se 100m:n 

päästä vai onko tarkoituksena kiertää mahdollisimman läheltä. Samalla kuvataan myös se, että 

katsotaanko siinä tehtävässä hevosen rentoutta, levollisuutta ja rohkeutta sekä ratsastajan 

rauhallisuutta ja apujen käyttöä vai mitä? Jokainen tehtävätuomari arvostelee suoritukset ja antaa 

0 – 7 pistettä tehokkuudesta ja - 2 - +3 pistettä tyylistä. Virhepisteitä ratsukko saa, jos tuomari 

katsoo, että tehtävä on suoritettu tai este ylitetty vaarallisella tavalla tai käyttäen tarpeettoman



rajuja apuja. Kaikkia tehtäviä ei ole pakko suorittaa eli ratsukko voi halutessaan ohittaa 

esteen/tehtävän. Tätä varten jokaiselle tuomarille annetaan tuomariohje ja tulospöytäkirja. 
 

 
 

Onko muuta huomioitavaa? 
 

 

- Liitolle tulee toimittaa tulostiedot kilpailuista. Pidämmehän näistä harjoituskisoista jo tilastoa ja 

palkitsemme vuoden lopussa Vuoden Moniottelijan! 

-     Mikään ei estä sitäkään, että ennen kilpailua päätätte pitää ensin harjoittelusession. 

-     Ilmoittakaa tulevista kisoista paikallislehtiin, ja hevoslehtiin, niin saadaan lajia näkyville. 

-     Kilpailijat saavat käyttää avustajaa harjoituskilpailussa. Se voi olla kaveri, äiti, mummo, kuka vain. 

- Kisoissa saa pitää (ja pitää!) hauskaa ja kaffetta ja pullaa pitää olla riittävästi! Niin tai 

makkaranpaistoa. 

-     Hommatkaa riittävästi palkintoja! 

-     Osallistumismaksut kannattaa pitää alhaisena. 
 

 
 

 

Kuvassa Hiekkalan hevostilalla asustavia hevosia: Lolitar, Niemen Utu, Keiju, Neiti Caroline ja 

Napsaus 


