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Suomen Ratagolfliitto Ry 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2020-2022 
 

1. Johdanto 
Suomen Ratagolfliitto Ry on ratagolfin virallinen lajiliitto ja seurojen kattojärjestö Suomessa. Liiton 
toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa pyritään 
edistämään yhdenvertaisuutta sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa.  

Liiton tarkoituksena on toimia ratagolfseurojen ja muiden urheiluseurojen/yhdistysten, joissa on 
ratagolfjaostoja tai joilla on ratagolftoimintaa, yhdyssiteenä tukien ja kehittäen ratagolftoimintaa 
Suomessa.   

Liittoon kuuluu tällä hetkellä 31 jäsenseuraa. Suomessa liitto on Olympiakomitean kumppanuusjäsen. 
Kansainvälisellä tasolla Suomen Ratagolfliitto kuuluu jäsenenä Euroopassa EMF:ään (European 
Minigolfsport Federation) sekä maailman kattojärjestöön WMF (World Minigolfsport Federation). Suomen 
Ratagolfliitto Ry noudattaa WMF:n luomia periaatteita ja myös lajin säännöt Suomessa pohjautuvat WMF:n 
luomiin lajisääntöihin.  

Tämä laadittu asiakirja on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma seuraavaksi kahdeksi (2) vuodeksi 

Suomen Ratagolfliiton ja sen jäsenseurojen toiminnalle. Tässä suunnitelmassa Suomen Ratagolfliitto Ry:n 

toiminta jaetaan kolmeen osaan. Osat ovat kilpailutoiminta, seuratoiminta ja hallinto. 

1.1. Suunnitelman tausta ja vaatimukset 
Tämä suunnitelma on rakennettu, koska Suomen Ratagolfliitto haluaa toiminnassaan noudattaa tasa-arvon 

ja yhdenvertaisuuden periaatteita ja lakeja sekä kehittää toimintaansa näillä osa-alueilla 

suunnitelmallisesti.  

Liikuntalaki sisältää vaatimuksen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä. Lain mukaan järjestöjen 

valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon se, miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja 

tasa-arvoa. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) velvoittaa valtionavustusta saavia liikuntajärjestöjä 

tekemään yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen liittyvän suunnitelman. Ratagolfliitto on saanut 

vuodelle 2020 yleisavustuksen 10 000 € OKM:ltä. 

1.2. Liittyvä lainsäädäntö sekä yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon ja esteettömyyteen 

liittyvät käsitteet 
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan liittyvä lainsäädäntö on kuvattu kahdessa laissa: tasa-arvolaki 

(609/1986, muutettu viimeksi 915/2016) ja yhdenvertaisuuslaki (1325/2014). Tasa-arvolain tarkoituksena 

on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä 

tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää 

sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on 

edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. 
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Yhdenvertaisuus tarkoittaa samanarvoisuutta iästä, sukupuolesta, alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, 

uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, poliittisesta toiminnasta, ammattiyhdistystoiminnasta, 

perhesuhteista, terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön 

liittyvästä syystä riippumatta. Yhdenvertaisuudelle rinnakkaisia käsitteitä ovat laaja-alainen tasa-arvo ja 

moninaisuus tai monimuotoisuus. 

Tasa-arvolla tarkoitetaan samanarvoisuutta sukupuolten välillä. Tämä käsittää myös sukupuoli-

identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvän samanarvoisuuden. 

Syrjintä on ihmisten eriarvoista kohtelua iän, sukupuolen, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, 

vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, 

terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Myös käsky tai ohje toimia syrjivästi on syrjintää. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se 

henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Syrjintä on välitöntä, jos jotakuta 

kohdellaan henkilöön liittyvän syyn perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta on kohdeltu, 

kohdellaan tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa. Syrjintä on välillistä, jos näennäisesti 

yhdenvertainen sääntö, peruste tai käytäntö saattaa jonkun muita epäedullisempaan asemaan henkilöön 

liittyvän syyn perusteella, paitsi jos säännöllä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja 

tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia. Syrjintä voi siis ilmetä 

esimerkiksi henkilön jättämisenä ulkopuolelle henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Häirintä on sellaista käyttäytymistä, jolla loukataan tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti henkilön tai ryhmän 

ihmisarvoa siten, että luodaan kiellettyyn syrjintäperusteeseen (lueteltu edellä) liittyvä halventava, 

nöyryyttävä, uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri. Tällainen käyttäytyminen voi olla esimerkiksi 

puhetta, fyysistä kosketusta, sähköpostiviestejä, ilmeitä, eleitä tai epäasiallisen materiaalin esille laittamista 

tai muunlaista viestintää. Esimerkiksi rasistiset vitsit tai seksuaalivähemmistöön kuuluvan henkilön 

nimittely ovat esimerkkejä häirinnästä. 

Positiivisella erityiskohtelulla tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on tosiasiallisen 

yhdenvertaisuuden edistäminen taikka syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen. 

Tällaiset toimenpiteet pitää kuitenkin olla oikeasuhtaisia, eivätkä ne saa muodostua muita syrjiviksi.  

Esteettömyys tarkoittaa paitsi fyysistä esteettömyyttä eli rakennusympäristön toimivuutta, myös 

palveluiden ja viestinnän saavutettavuutta kaikkien käyttäjien kannalta. Esteettömyys voi siis olla myös 

sosiaalista tai taloudellista. Esteettömyys on osa yhdenvertaisuutta. 

2. Nykytilanteen kuvaus 
Seuraavissa kappaleissa kuvataan nykytilannetta yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kannalta Suomen 

Ratagolfliiton toiminnassa johdannossa esitellyillä kolmella osa-alueella. 

2.1. Kilpailutoiminta 
Ratagolfliitto järjestää kilpailuja sekä itse että antaa kilpailujen järjestämisoikeuksia jäsenseuroilleen. 

Kilpailuja järjestetään kesäkaudella jäsenseurojen omistamilla ulkokentillä tai muilla kilpailutoimintaan 

soveltuvilla ulkokentillä ja talvikaudella sisäkentillä Tampereella ja Porissa. Kilpailuista laaditaan 

kilpailukalenterit liittohallituksen toimesta kesäkaudelle viimeistään tammikuussa ja talvikaudelle 
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kesäkauden loputtua viimeistään syyskuussa. Kilpailukalenteri julkistetaan liiton nettisivuilla ja siitä 

tiedotetaan liiton tiedotuskanavien kautta pelaajille ja seuroille. Seurat laittavat kalenterit yleensä 

kenttiensä ilmoitustauluille. Jokaisesta kilpailusta laaditaan erikseen kilpailukutsut, jotka pitää julkaista 

liiton jäsenseuroille järjestäjän toimesta viimeistään 2 viikkoa ennen kilpailua. Kilpailukutsusta tulee ilmetä 

kilpailun järjestäjä, ajankohta, kilpailupaikka, pelimenetelmä, kilpailualusta, kilpailusarjat, 

osallistumismaksut ja jaettavat palkinnot. Kutsun on sisällettävä myös doping- ja alkoholikontrollista 

kertova lauseke. 

Ratagolfliiton alaisissa kilpailuissa on käytössä joko ikään ja/tai sukupuoleen perustuvat sarjat tai pelaajien 

kierroskeskiarvoihin perustuvat luokitusluokat. SM-kilpailuissa on käytössä kaikki mahdolliset ikä- ja 

sukupuolisarjat: Tytöt alle 15v, pojat alle 15v, naisjuniorit, miesjuniorit, naiset, miehet, varttuneet naiset, 

varttuneet miehet, naisveteraanit ja miesveteraanit. Kukin pelaaja saa pelata joko ikäluokkansa 

edellyttämässä sarjassa tai voivat siirtyä nuorista/vanhoista kohti naisten ja miesten yleisiä sarjoja. 

Kansallisissa kilpailuissa pitää järjestää vähintään luokitusten mukaiset luokat, yleiskilpailu ja järjestäjän 

valinnan mukaan ikään tai sukupuoleen perustuvia sarjoja. Parikilpailuissa ja maratoneissa on käytössä 

luokituksiin perustuvat tasoitusjärjestelmät eli tietyn luokitusluokan pelaajien kierrostuloksista 

vähennetään luokittain tietty lyöntimäärä. Nämä luokat, sarjat ja tasoitukset on luotu antamaan kullekin 

pelaajalle mahdollisimman tasapuoliset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet menestyä kilpailuissa. 

Keskiarvoihin perustuvat luokitukset päivitetään nykyisellään huopa- ja eterniittialustoille muutaman 

kerran vuodessa ja betonialustalle kerran vuodessa. 

Ratagolfin säännöt Suomen Ratagolfliiton alaisissa kilpailuissa pohjautuvat WMF:n sääntöihin tietyin 

poikkeuksin. WMF:n säännöt on kirjoitettu englanniksi ja Suomen säännöt suomeksi. Säännöt ovat kaikille 

samat ja siten tasavertaiset. Säännöistä saa kuitenkin lääketieteellisin perustein vapautuksia, esimerkiksi 

selkäsairaudesta kärsivä pelaaja saa siirtää palloa pelialueella siirtosääntöjen rajoissa mailalla, vaikka 

säännöissä lukee, että tällaiset siirrot pitää tehdä kädellä. Tällaisilla erityissäännöillä mahdollistetaan 

liikuntarajoitteisten pelaajien pelaaminen ja yhdenvertainen osallistuminen kilpailuihin sääntöjen 

puitteissa. 

2.2. Seuratoiminta 
Suomen Ratagolfliittoon kuuluu tällä hetkellä siis 31 jäsenseuraa, joissa toiminta on enemmän tai 

vähemmän aktiivista ja jäsenmäärät ovat hyvin erilaisia. Seuroja on eri puolilla Suomea, mutta silti 

seurakaupunkien ulkopuolella asuvien mahdollisuudet harrastaa lajia ovat heikommat kuin 

seurakaupungeissa asuvien. Seurojen talous riippuu paljolti seuran omistaman kentän pelimyynnistä, johon 

vaikuttaa alueen asukasmäärä, etäisyydet, kentän sijainti sekä alueella sijaitsevien muiden kenttien 

aiheuttama kilpailu. Seuran taloudesta riippuu seuran kyky tukea kilpailevia jäseniään kilpailulisenssien, 

kilpailuvaatetuksen, osallistumismaksujen sekä matka- ja majoituskustannusten muodossa. Tämä asettaa 

eri seurojen pelaajat eriarvoiseen asemaan liiton alaisten kansallisten kilpailujen lähtökohdissa. Tämä 

pelaajien kilpailemisen taloudellinen tukeminen seurojen toimesta on kuitenkin seurojen sisäinen asia, ei 

liiton asia.  

Aktiivisimmat seurat järjestävät myös omia jäsentensä välisiä kausikilpailuja kentillään. Näihin kilpailuihin 

saa yleensä osallistua myös muiden seurojen edustajia, jos vierailevat kilpailun aikana toisen seuran 

kentällä. Seurat ovat kehittäneet näihin kilpailuihin omia tasoitusjärjestelmiään, jotta kaikilla pelaajilla olisi 
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mahdollisuus menestyä. Osallistumismaksut näihin kilpailuihin ovat yleensä pieniä, etteivät 

kustannuksetkaan olisi kenellekään syy olla osallistumatta. 

Seurat tiedottavat toiminnastaan, kilpailuistaan sekä liiton asioista nettisivuillansa, Facebookissa, 

sähköpostin kautta, postitse ja kenttiensä ilmoitustauluilla. Joillakin seuroilla on myös WhatsApp-ryhmiä 

käytössä tiedotukseen. Seuroilla on yleensä omat hallintoelimensä, jotka päättävät seurojen toiminnasta ja 

taloudesta. Hallintoelimen jäsenet valitaan yleensä seurojen vuosikokouksissa, joihin kaikilla seuran 

jäsenillä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa seuran toimintaan. 

2.3. Hallinto 
Suomen Ratagolfliiton hallinnosta vastaa liittohallitus, jonka jäsenet valitaan itse ehdolle asettuneista 

ehdokkaista vaaleilla vuosittain liiton syyskokouksessa. Liiton jäsenseuroilla on syyskokouksessa tietty 

määrä ääniä. Kunkin seuran äänimäärä perustuu seuran kilpailulisenssin omaavien pelaajien määrään. 

Liittohallituksessa on puheenjohtaja, 8 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Puheenjohtajan ja varsinaisten 

jäsenten hallituskausi kestää 2 vuotta ja varajäsenten yhden vuoden. Kaudet on järjestetty niin, että 

vuosittain syyskokouksessa on aina vapautumisvuorossa 4 varsinaista hallituspaikkaa ja varajäsenten 

paikat. Puheenjohtajan paikka on vapautumisvuorossa kahden vuoden välein. Sukupuolten kesken 

hallituspaikat jakautuvat tällä hetkellä siten, että mukana on 7 miestä ja 4 naista, kun varajäsenet luetaan 

mukaan. Liittohallituksen jäsenistä 1 puhuu äidinkielenään ruotsia. 

Vuoden 2018 alusta liittohallituksessa otettiin käyttöön yhdenvertaisuusvastaavan tehtävä sekä nimitettiin 

kolme häirintäyhdyshenkilöä, joista tällä hetkellä yksi on liiton puheenjohtaja, yksi yhdenvertaisuusvastaava 

ja yksi on liittohallituksen naisjäsen. Liitto järjesti yhdessä Allianssin kanssa kaikille pelaajille avoimen 

yhdenvertaisuuskoulutuksen Tampereella 23.3.2018. Vuonna 2019 yhdenvertaisuustoimintaa on jatkettu 

aktiivisesti julkaisemalla muutaman kerran vuodessa yhdenvertaisuuteen liittyviä tekstejä eri aiheista. Tämä 

jatkuu myös vuonna 2020. 

Ratagolfliiton tiedottaminen tapahtuu tällä hetkellä pääasiassa liiton nettisivujen (www.ratagolf.fi) ja liiton 

virallisen Facebook-sivun (Suomen Ratagolfliitto) kautta. Tärkeitä tiedotteita sekä kilpailukutsut toimitetaan 

seuroille ja pelaajille myös sähköpostilistojen kautta. Ratagolfliiton virallinen tiedotuskieli on ollut suomi, 

mutta nyt on alettu tiedottamaan joitakin asioita jo ruotsiksikin. 

3. Visio 
Suomen Ratagolfliiton visio yhdenvertaisuustyössä on seuraavanlainen:  

Suvaitsevainen ja avoin ratagolfyhteisö, jossa jokaisella on riippumatta ominaisuuksistaan (ikä, sukupuoli, 

fyysiset ominaisuudet, toimintakyky), kulttuuritaustastaan (kansalaisuus, kieli, tavat) tai 

suuntautumisestaan (seksuaalinen, uskonnollinen, vakaumus), tasavertainen mahdollisuus olla mukana, 

itselleen sopivalla tavalla. 

4. Suunnitelman tavoitteet ja mittarit 

4.1. Kilpailutoiminnan tavoitteet 

4.1.1. Säännöt myös ruotsiksi ja englanniksi 

Tavoitteen kuvaus: Tällä hetkellä ratagolfin säännöt on Suomessa kirjoitettu ainoastaan suomeksi. WMF:n 

säännöt ovat olemassa englanniksi, mutta niistä on poikkeuksia Suomen säännöissä. Jotta äidinkielenään 

ruotsia tai jotain muuta kieltä puhuvat voisivat olla sääntöjen ymmärtämisen puolesta yhdenvertaisessa 

http://www.ratagolf.fi/
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asemassa suomea äidinkielenään puhuvien kanssa, tulisi säännöt kääntää ruotsin kielelle tai ottaa Ruotsin 

liiton säännöt pohjaksi ja muuttaa poikkeavat kohdat Suomen sääntöjä vastaaviksi. Englanniksi säännöt 

voidaan aluksi tehdä esimerkiksi niin, että viitataan WMF:n sääntöihin ja kirjoitetaan vain poikkeukset 

englanniksi omaan dokumenttiinsa. Tämä tavoite ei täyttynyt edellisen yhdenvertaisuussuunnitelman 

aikana, joten tämä on syytä säilyttää tavoitteena myös jatkossa. Otetaan tämä suunnitelman aikaiseksi 

tavoitteeksi, että Peli- ja kilpailusäännöt olisi käännetty ruotsin kielelle. 

Mittarit: Sääntöjen käännöstyön eteneminen, jota seurataan liittohallituksen kokouksissa vähintään 

puolivuosittain. 

Vastuuhenkilöt: Kilpailu- ja tuomarivastaava + mahdolliset vapaaehtoiset ruotsinkieliset pelaajat (ruotsiksi) 

ja sääntövastaava (englanniksi).  

4.1.2. Kilpailukutsut myös ruotsiksi 

Tavoitteen kuvaus: Tällä hetkellä vain Pohjanmaalla järjestettävien kilpailujen kilpailukutsut lähetetään 

molemmilla kielillä, suomeksi ja ruotsiksi. Tavoitteena on, että kaikkien kilpailujen kutsut ilmestyisivät 

molemmilla kielillä. Seurat kirjoittavat kilpailukutsut itse, ellei ole kysymys liiton järjestämästä kilpailusta. 

Suomenkielisiä seuroja voidaan tässä auttaa liiton puolesta eli kutsu lähetetään ensin liittohallitukselle, 

jonka ruotsinkielisistä jäsenistä joku kääntää kutsun ruotsiksi ja sitten kutsu voidaan julkaista 

samanaikaisesti kummallakin kielellä. Tämä tavoite ei täyttynyt edellisen yhdenvertaisuussuunnitelman 

aikana, joten tämä on syytä säilyttää tavoitteena myös jatkossa. Tämän tavoitteen toteutumista 

helpotetaan tiettyjen kilpailujen osalta sillä, että liiton hallitus laatii mallikutsun suomeksi ja ruotsiksi, jota 

muokkaamalla kilpailukutsut voidaan helpommin kääntää kuhunkin kilpailuun molemmille kielille. 

Mittarit: Kaksikielisten kilpailukutsujen osuus kaikista kilpailukutsuista. Toteutumista seurataan 

liittohallituksen kokouksissa. 

Vastuuhenkilö: Kilpailu- ja tuomarivastaava tekee mallipohjan ja auttaa seuroja tarpeen mukaan. 

4.1.3. Harrastelijaluokan käyttöönoton jatkaminen kilpailuissa (asenteellisten esteiden vähentäminen) 

Tavoitteen kuvaus: Monesti kuulee uusien pelaajien puhuvan, että on liian korkea kynnys lähteä mukaan 

liiton kilpailuihin, koska on liian huono tai että liiton kilpailut kestävät liian kauan, eikä jaksa pelata koko 

päivää tai koko viikonloppua. Tavoitteena olisi ottaa mukaan kilpailuihin harrastelijaluokka, johon 

osallistuvilla olisi matalampi kynnys lähteä mukaan katsomaan, miten pärjää harrastelijatasolla muita 

samantasoisia vastaan. Harrastelijaluokkaan osallistumiselle pitää luoda säännöt siten, etteivät jo kokeneet 

kisapelaajat voi siihen osallistua ja myös siten, että miten harrastelijaluokasta pitää siirtyä varsinaisiin 

kilpailuluokkiin. Harrastelijaluokka voisi pelata vaikka 2 kierrosta yhtenä kilpailupäivänä järjestettynä niin, 

ettei kilpailupäivän kesto pitenisi liikaa muilla luokilla. Harrastelijaluokalle pitäisi antaa lainapalloja esim. 

jokaisen radan viereen kuppeihin. Osallistumismaksut voisivat olla pienempiä kuin muissa luokissa ja 

palkinnot esim. tavarapalkintoja, kuten palloja liiton myyntisäkistä. Tavoitteena olisi järjestää 

harrastelijaluokka niillä paikkakunnilla, joissa tällaisia harrastajia on paljon. Näitä paikkakuntia voisivat olla 

esimerkiksi Pori, Vaasa, Vöyri, Tampere, Turku ja Helsinki. Tämä tavoite toteutui edellisen suunnitelman 

aikana osittain, vain kahdessa kilpailussa vuonna 2019, FIAGM:ssä Turussa ja Botnia-kisoissa Vaasassa. 

Tavoitteena tämän suunnitelman ajalle on laajentaa tätä harrastelijaluokan käyttöä. Vuodelle 2020 on jo 

FIAGM-kilpailuun Kuopiossa päätetty tällainen luokka järjestää. 
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Mittarit: Niiden kilpailujen määrä vuosittain, joissa harrastelijaluokka on mukana sekä harrastelijaluokkaan 

osallistuvien pelaajien määrä. Tavoitteen toteutumista seurataan liittohallituksen kokouksissa vähintään 

puolivuosittain. 

Vastuuhenkilöt: Liittohallituksen kehittämistoimikunta yhdessä kilpailu- ja tuomarivastaavan ja seurojen 

vastuuhenkilöiden kanssa 

4.1.4. Keskiarvoihin perustuvien luokitusten ajantasaistamisen automatisointi 

Tavoitteen kuvaus: Nykyisellään kierroskeskiarvoihin perustuvat luokitukset päivitetään parhaimmillaan 

muutaman kerran vuodessa ja luokat muuttuvat päivityksestä aina seuraavaan kilpailuun. Joskus tämä 

aiheuttaa sitä, että kun joku uusi pelaaja kehittyy vauhdilla, hänen luokituksensa jää perään ja pelaaja pelaa 

tällöin tasoansa huonompien kanssa. Jotta yhdenvertaisuus edistyisi, pitäisi luokitusten päivittyä jokaiseen 

kilpailuun edellisten kilpailujen tulosten perusteella. Tavoitteena on siis luokituslaskennan automatisointi 

MRS-järjestelmän (Ratagolfin internetistäkin (www.mrs.fi) löytyvä tulosjärjestelmä Suomessa) puitteissa. 

Tätä tavoitetta kohti työ on käynnissä, mutta järjestelmä ei vielä ole valmis käyttöönotettavaksi. Tämä 

automatisointi on tavoitteena saada toimintaan vuoden 2021 kesäkilpailukauden alkuun mennessä. 

Järjestelmää voidaan testata jo aiemmin joissakin kilpailuissa. 

Mittarit: Automatisoinnin edistyminen. Tavoitetta seurataan liittohallituksen kokouksissa vastuuhenkilön 

antamien edistymä- ja jatkosuunnitelmaraporttien perusteella. 

Vastuuhenkilöt: MRS-järjestelmän ylläpitäjä. 

4.1.5. Uusia kilpailupaikkakuntia kilpailukalenteriin 

Tavoitteen kuvaus: Kilpailemisen maantieteellisten esteiden vähentäminen ja siten kilpailijoiden 

yhdenvertaisuuden edistäminen edellyttää uusien jäsenseurojen perustamista uusille paikkakunnille ja 

lisäksi kansallisten kilpailujen järjestämistä joko näillä uusilla kentillä tai muilla kentillä uusilla paikkakunnilla 

Suomessa. Kesän 2020 kilpailukalenteriin on saatu uusina paikkakuntina mukaan Kuopio ja Kasnäs, joissa ei 

aiemmin ole kilpailuja järjestetty. Kuopiossa on perustettu seura ja se on jo liittynyt Ratagolfliiton 

jäsenseuraksi. Kasnäsissä on uudehkot Nifo Steel -huoparadat. Kuopiossa järjestetään kansainvälinen 

FIAGM-kilpailu ja Kasnäsissä Joukkue-SM. Tiedossa on, että esim. Parkanoon ollaan rakentamassa 

kilpailumitat täyttävää huopakenttää ja Ratagolfliitto on vuokrannut minigolfkentän Vantaalta ainakin 

kesän 2020 ajaksi. Oulussakin on perustettu ratagolfjaosto Oulun Tarmoon ja Oulun Nallikarissa on MOS-

kentäksi luokiteltu huopakenttä. Esimerkiksi näille uusille kentille odotetaan kilpailutoimintaa tulevina 

vuosina. Tavoitteena on vähintään yksi uusi kenttä kilpailukalenterissa vuosittain. Lisäksi tavoitteena on 

saada vähintään yksi uusi jäsenseura kahden vuoden aikana. 

Mittarit: Uusien kenttien määrä kilpailukalenterissa vuosittain. Uusien jäsenseurojen määrä vuosittain. 

Tavoitetta seurataan kilpailukalentereita luotaessa ja liiton kevätkokouksissa, kun edellisen vuoden 

toimintakertomusta käsitellään. 

Vastuuhenkilöt: Ratagolfliiton toiminnanjohtaja uusien ratagolfseurojen hankinnassa ja liittohallitus 

kilpailujen järjestämisessä uusilla paikkakunnilla. 
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4.2. Seuratoiminnan tavoitteet 

4.2.1. Ratagolfkoulujen pitäminen 

Tavoitteen kuvaus: Ratagolfin tulevaisuus kilpailulajina vaatii uusien pelaajien tuloa lajin piiriin. Myös nuoria 

on liian vähän mukana tällä hetkellä lajin tulevaisuuden kannalta. Yksi tapa saada lisää kilpapelaajia ja 

jäseniä seuroihin ovat ratagolfkoulut, joissa kerrotaan lajista ja opetetaan pelaamaan ja samalla pidetään 

hauskaa. Opetukseen sisältyvissä kilpailuissa voisi olla jotain ratagolfvälineitä palkintoina. Ratagolfkouluja 

pitäisi pitää enemmän, jotta lajitietämys leviäisi yleisön keskuudessa. Osallistujia saisi varmasti mukaan 

ainakin koulujen, työpaikkojen ja urheiluseurojen kautta. Tavoitteena on, että jokaisella paikkakunnalla, 

jossa on aktiivisesti toimiva ratagolfseura, pidettäisiin ratagolfkoulu vuosittain. Tämä on toteutunut vain 

osittain edellisen suunnitelman aikana. Tätä tulee aktivoida seuraavan kahden vuoden aikana. Ratagolfliitto 

suunnittelee lähtevänsä mukaan tähän saadun OKM:n yleisavustuksen tuella ja suunnittelee järjestävänsä 

ratagolfkouluja vähemmän aktiivisten seurojen kentillä tai uusilla ratagolfkentillä, joissa ei vielä ole 

seuratoimintaa loppukesän 2020 aikana, tavoitteena niiden seurojen kilpailutoiminnan 

aloittaminen/virkistäminen. Tarkempi kuvaus ja liiton päivitetty budjetti tästä tullaan esittämään liiton 

jäsenseuroille hyväksyttäväksi liiton seuraavassa yleiskokouksessa. 

Mittarit: Järjestettyjen ratagolfkoulujen määrä ja niiden osallistujien määrät ikäluokittain vuosittain. 

Tavoitetta seurataan liiton kevät- ja syyskokousten yhteydessä. 

Vastuuhenkilöt: Seurojen vastuuhenkilöt. Liittohallitus tukee seuroja tässä tavoitteessa järjestämällä itse 

ratagolfkouluja vähemmän aktiivisten seurojen kentillä yllä kuvatun mukaisesti. 

4.2.2. Muiden kommunikaatioesteiden vähentäminen 

Tavoitteen kuvaus: Ratagolfliitto jakaa tiedotteitaan liiton sähköpostilistoilla (info, seurat ja hallitus), 

nettisivuilla ja Facebookissa liiton virallisella sivulla (Suomen Ratagolfliitto). Kuitenkin aina löytyy pelaajia, 

joilla ei ole tietokonetta tai muuta välinettä, jolla saavuttaisi nämä tiedotteet. Näille pelaajille pitää olla 

muita reittejä tiedotukselle. Tällaisia reittejä voisivat olla esimerkiksi seurojen kenttien ilmoitustaulut. 

Talvikaudella tiedotteita voisi olla nähtävillä liiton kilpailujen yhteydessä kilpailupaikoilla. Lisäksi pitää 

aktivoida seurojen jäseniä viemään informaatiota myös niille, jotka eivät näitäkään kanavia pääse 

aktiivisesti seuraamaan. Tavoitteena on parempi tiedonsaatavuus kaikille pelaajille. Tämä tavoite on jonkin 

verran edistynyt edellisen suunnitelman aikana, mutta sitä on syytä jatkaa erityisesti seurojen sisällä. 

Mittarit: Liiton tiedotteiden lukumäärä seurojen kenttien ilmoitustauluilla. Tavoitetta seurataan liiton 

kilpailujen yhteydessä sekä liittohallituksen kokouksissa vähintään puolivuosittain. 

Vastuuhenkilöt: Seurojen vastuuhenkilöt yhdessä liittohallituksen tiedotusvastaavan kanssa. 

4.3. Hallinnon tavoitteet 

4.3.1. Tiedottaminen myös ruotsin kielellä 

Tavoitteen kuvaus: Osa liittohallituksen tekemistä tiedotteista kirjoitetaan jo nykyiselläänkin kahdella 

kielellä, suomeksi ja ruotsiksi. Jotta ruotsia äidinkielenään puhuvat pelaajat olisivat yhdenvertaisessa 

asemassa suomenkielisten pelaajien kanssa, tulisi liiton kaiken tiedottamisen tapahtua kahdella kielellä, 

suomeksi ja ruotsiksi. Tämä tavoite ei toteutunut edellisen suunnitelman aikana, joten tämä tavoite siirtyy 

tämän suunnitelman ajalle toteutettavaksi. Tämän suunnitelman aikana pyritään siihen, että ainakin 

pelaajilta toimenpiteitä vaativat liiton tiedotteet julkaistaan kaksikielisinä. 
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Mittarit: Kaksikielisten tiedotteiden osuus kaikista liiton tiedotteista. Tavoitetta seurataan liittohallituksen 

kokouksissa vähintään puolivuosittain. 

Vastuuhenkilöt: Liittohallituksen tiedotusvastaava ja ruotsinkieliset liittohallituksen jäsenet. 

4.3.2. Häirintäyhdyshenkilöjärjestelmän ylläpito 

Tavoitteen kuvaus: Vuoden 2018 alussa liittohallituksessa nimettiin 3 häirintäyhdyshenkilöä, jotka toimivat 

luottamuksellisesti kaikissa häirintätapauksissa, joita pelaajat, valmentajat tai tuomarit tuovat heidän 

tietoonsa. Tilanteet selvitetään osallisten kanssa ja pyritään aktiivisesti siihen, että häirintä vähenee 

ratagolfissa. Jokaisessa kilpailussa olisi hyvä olla nimetty häirintäyhdyshenkilö. Liittohallituksen nimeämät 3 

henkilöä tai edes joku heistä eivät kuitenkaan aina voi olla paikalla kaikissa kilpailuissa. Kilpailuissa, joissa ei 

ole liittohallituksen nimeämää häirintäyhdyshenkilöä paikalla, kilpailun tuomari voi toimia 

häirintäyhdyshenkilön paikalla olevana sijaisena. Tästä pitää informoida kilpailujen tuomareita. 

Liittohallituksen nimeämistä häirintäyhdyshenkilöistä valitaan tällaisiin kilpailuihin puhelimen kautta 

päivystävä henkilö. Näiden henkilöiden nimet ja yhteystiedot tulee olla esillä kilpailupaikalla. Tavoitteena 

on, että ilmoitetut häirintätapaukset vähenevät tulevaisuudessa. Ensimmäisen 2 vuoden aikana on 

kartoitettu tilannetta ja käsitelty ilmoitetut tapaukset sekä laadittu toimintaohjeet häirintäyhdyshenkilöille. 

Tilanteiden käsittely hoidetaan ensisijaisesti suullisesti sopimalla, mikäli mahdollista. Vakavammista 

häirintätilanteista laaditaan kirjalliset raportit, jotka käsitellään luottamuksellisesti. Joissakin kilpailuissa on 

ollut paikalla nimetty häirintäyhdyshenkilö, tai tuomari on toiminut yhdyshenkilön paikalla olevana 

sijaisena. Näin ei kuitenkaan ole ollut kaikissa kilpailuissa. Siksi tätä järjestelmää on tavoitteen muodossa 

hyvä pitää yllä jatkossakin. Tämän suunnitelman aikana tullaan myös kouluttamaan häirintäyhdyshenkilöt 

heille laaditun ohjeistuksen perusteella. 

Mittarit: Nimetyt häirintäyhdyshenkilöt/sijaiset kilpailuissa. Esille tulevien tilanteiden käsittely 

asianmukaisesti ja luottamuksellisesti. 

Vastuuhenkilöt: Liittohallituksen yhdenvertaisuusvastaava yhdessä nimettyjen häirintäyhdyshenkilöiden 

sekä liittohallituksen kilpailu- ja tuomarivastaavan kanssa. 

4.3.3. Nuorten pelaajien ottaminen mukaan hallintoon 

Tavoitteen kuvaus: Jotta nuoria saadaan enemmän mukaan pelaajiksi, pitää nuoria olla mukana myös liiton 

tai seurojen hallinnossa ja kehittämässä lajia sellaiseen suuntaan, että nuoret pelaajat kiinnostuvat lajista 

enemmän. Jos liittohallitukseen saadaan nuoria jäseniä, heille annetaan automaattisesti paikka 

liittohallituksen kehittämisvaliokuntaan. Joidenkin seurojen hallintoelimiin on jo saatu nuoria pelaajia 

mukaan, mikä on nähtävä hyvänä kehityksenä. Tätä kehitystä on kuitenkin syytä jatkaa. 

Mittarit: Nuorten ehdokkaiden määrä liittohallituksen syyskokouksessa. Kilpailulisenssin lunastaneiden 

nuorten pelaajien määrä. Nuorten jäsenien määrä seuroissa ja niiden hallintoelimissä. Tavoitetta seurataan 

liittohallituksen kokouksissa vähintään puolivuosittain. 

Vastuuhenkilöt: Liittohallitus ja sen kehittämisvaliokunta. 

4.3.4. Nettikirjoittelun siivoaminen asiattomuuksista Ratagolfliiton SOME-kanavilla sekä 

ratagolfpelaajien keskuudessa 

Tavoitteen kuvaus: Silloin tällöin törmätään myös ratagolfpiireissä asiattomaan ja jopa toisia pelaajia 

loukkaavaan nettikirjoitteluun esimerkiksi Facebookissa pelaajien luomilla sivuilla. Tällä hetkellä liiton 
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virallisilla sivuilla Facebookissa on liittohallituksen järjestämä moderointi, mutta pelaajien luomilla sivuilla 

sitä ei ole. Vaikka liiton virallinen tiedottaminen tapahtuu vain liiton moderoiman virallisen Facebook-sivun 

välityksellä, antaa pelaajien luomilla ja moderoimilla sivuilla mahdollisesti esiintyvä asiaton kirjoittelu lajille 

huonoa mainosta ja imagoa uusien pelaajien ja mahdollisesti nuorten pelaajien vanhempien keskuudessa. 

Lisäksi kirjoittelu voi olla joskus toisia pelaajiakin loukkaavaa ja siten ehdottomasti tuomittavaa 

käyttäytymistä. Tavoitteena on tällaisen nettikirjoittelun vähentäminen ratagolfiin liittyvillä sivuilla 

Facebookissa. Tavoite on siis käsitellä havaitut epäkohdat kirjoittelussa kirjoittajien kanssa ja tilastoida 

tapahtumia. Tätä tavoitetta edistettiin edellisen suunnitelman aikana seuraamalla aktiivisesti pelaajien 

kirjoittelua sekä aiheesta kirjoitetulla yhdenvertaisuusjulkaisulla kesäkuun lopussa 2019. 

Mittarit: Asiattoman ja loukkaavan nettikirjoittelun määrä. Tiedottaminen asiattoman nettikirjoittelun 

moderoinnista. 

Vastuuhenkilöt: Liittohallituksen yhdenvertaisuusvastaava, häirintäyhdyshenkilöt ja sivustojen 

moderaattorit. 

5. Suunnitelman toteutumisen seuranta 
Kilpailutoiminnan ja hallinnon tavoitteita seurataan liittohallituksen kokousten yhteydessä vähintään 

puolivuosittain. Seuratoiminnan tavoitteita ja niiden toteutumista tullaan seuraamaan liiton kevät- ja 

syyskokousten yhteydessä. Kaikkia seuroja pyydetään osallistumaan näihin kokouksiin. 

Tämä suunnitelma ja sen tavoitteet on laadittu seuraavaksi 2 vuodeksi (2020-2022). Niiden toteutuminen 

tarkistetaan suunnitelman loppuajankohtaan mennessä sekä laaditaan suunnitelma seuraavalle 2 vuoden 

ajanjaksolle. 

6. Suunnitelman hyväksyntä 
Tämä yhdenvertaisuussuunnitelma on hyväksytty Suomen Ratagolfliitto Ry:n hallituksen kokouksessa 

13.8.2020. Hyväksyntä näkyy kokouksen pöytäkirjassa. 


