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SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE HEINÄKUU 2013 

 

 

SRL YLEISTÄ  

 
 

Lähde edullisesti ainutlaatuiseen Hevoset Stadikalla -tapahtumaan 14.–15.9. 

Kokoa nyt iloinen porukka seurasta/tallilta, ja lähtekää nauttimaan ainutlaatuisesta viikonlopusta hevosten 

parissa historiallisella olympiastadionilla keskellä Helsinkiä!  

Kahdentoista hengen ryhmä saa lippunsa kokonaishintaan 210 € eli yksittäislippu on 17,50 €. Kahden 

päivän ryhmäliput (12 henkilöä) hintaan 310 € eli vain 25,83 € per henkilö. Säästöt ovat ryhmille siis yli 20 

prosenttia! 

Tilaa lippusi Lippupalvelusta. Ryhmäliput tilataan puhelimitse: 0600 10 800 (1,96 euroa/min+pvm) tai 0600 

10 020 (6,79 euroa/puhelu+pvm). Auki ma-la 8–21, su ja pyhäisin 10–18. Ryhmälippujen ostaja saa siis kaksi 

ilmaista lippua kaupanpäälle ostaessaan kymmenen lippua. Ryhmälippuetu on päiväkohtainen. Vapaaliput 

voivat olla joko lasten tai aikuisten lippuja. Edut eivät koske A-katsomon Premium-lohkoa. 

Muut liput voit tilata myös netistä: www.lippupalvelu.fi. Aikuiset alkaen 22,50 ja lapset (5-15 v.) 6,50 euroa. 

Kahden päivän lippu 32,50 ja 11,50 euroa. 

Varaa samalla itsellesi kahden hengen huone hotelli Scandic Grand Marinasta Helsingistä öiksi 13. ja 14.9. 

jäsenetuhintaan 132 euroa/yö. Varaa huoneesi Scandicin internetsivuilta: www.scandichotels.fi käyttämällä 

varaustunnusta BSUO130913. Varaukset on tehtävä 30.8.2013 mennessä. 

Seuraa myös alueesi toimintaa, sillä esimerkiksi SRL Häme järjestää bussimatkan 15.9. sekä Tampereelta 

että Lahdesta Stadikalle, hintaan 10 euroa (ees/taas). Ilmoittautua voi SRL Hämeen sivuilla, 

tapahtumakalenterista löytyy. 

 

Hevoset Stadikalla -tapahtuma tuo hevoset Helsingin Olympiastadionille 61 vuoden tauon jälkeen, 

ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1952 olympialaisten. Ainutlaatuinen kilpailu 14.–15.9. kokoaa 

suomalaisen urheilun pyhättöön toista sataa kansallisen tason kärkiratsukkoa, kun stadionilla kilpaillaan 

lauantaina LähiTapiola Grand Prix- ja LähiTapiola Future Challenge -sarjakilpailujen finaalit. Sunnuntaina 

http://www.lippupalvelu.fi/
http://www.scandichotels.fi/
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kummankin sarjan parhaat ratsukot jatkavat Volkswagen Leading Rider finaaliin, jonka voittaja saa 

palkinnoksi Volkswagen Golfin. 

Olympiastadionilla kisataan myös nuorten hevosten Racing Trophy -sarjojen finaalit sekä ponien Grand Prix. 

Kilparatsastuksen lisäksi kahden päivän aikana tutustutaan ratsastuksen eri lajeihin vauhdikkaiden 

näytösten parissa. Myös Helsingin vuoden 1952 olympialaisia muistellaan eri muodoissa. Lauantaina 

stadionilla on suuri keppihevosratsukoiden tapaaminen kisakentällä. Lauantai-iltana fiilistellään stadionin 

valoissa kouluratsastuksen, musiikin ja korkeushyppykilpailun parissa. Sunnuntaina muista urheilulajeista 

tutut nimet hyppäävät hevosvaljakoiden ohjaksiin ja kilpailevat tarkkuusajossa! 

 

 

Lue lisää: www.ratsastus.fi/hevoset_stadikalla ja käy tykkäämässä: www.facebook.com/HevosetStadikalla  

Hevoset tulevat syyskuussa olympiastadionille, tule sinäkin! 

 

 

SEURA-JA JÄSENPALVELUT  
 

 

 

Kesän jäsenhankintakilpailu – loppukiri päällä! 

Ratsastajainliiton kesän jäsenhankintakilpailussa ollaan loppusuoralla. Muistattehan palauttaa 

osallistumislomakkeet 31.7. mennessä. 

 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/kamppis  

 

 

Nouse Ratsaille syksyllä – ilmoittautuminen 31.7. mennessä! 

Nouse Ratsaille -avointen ovien päivät tulevat taas syyskuun alussa (1.9.2013). Tapahtuman 

ilmoittautuminen on parhaillaan päällä ja päättyy 31.7. Muistutattehan yhteistyötallianne ilmoittautumaan 

mukaan! Ratsastusseurojen kannattaa tehdä yhteistyötä liiton jäsentallien kanssa ja hyödyntää Nouse 

Ratsaille -viikkoa omassa jäsenhankinnassa.  

 

Lisätietoa: www.ratsastus.fi/nouseratsaille  

 

 

 

Horse Show -kävijäkilpailu jälleen syksyllä – onko porukka jo kasassa? 

Horse Show -kävijäkilpailu järjestetään jälleen syksyllä. Kilpailun konseptia on uudistettu osallistujilta 

saadun palautteen mukaisesti. Uudessa konseptissa ostettujen lippujen määrä ratkaisee voittajan. Etu on 

edelleen -20 % Normal- ja Premium-hintaisista näytöslipuista. Kisaan voi osallistua vähintään 10 hengen 

porukalla. 

http://www.ratsastus.fi/hevoset_stadikalla
http://www.facebook.com/HevosetStadikalla
http://www.ratsastus.fi/kamppis
http://www.ratsastus.fi/nouseratsaille
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Kesä on hyvää aikaa kerätä porukkaa kasaan. Kävijäkisasta lähetetään lisätietoa ja markkinointimateriaalia 

elokuun seura- ja tallipostituksen mukana. 

 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/kavijakisa  

 

 

 

Lajien välinen seurakohtaaminen syyskuussa – luvassa lajikokeilua 

Eri urheilulajien välinen yhteinen seurakehittämiskohtaaminen järjestetään torstaina 19.9. klo 17–21 

Mäkelänrinteen lukiossa Helsingissä. Luvassa keskustelua seuratoiminnan tulevaisuudesta sekä eri lajien 

mahdollisuuksista tehdä enemmän yhteistyötä. Paikalla ratsastusseurojen edustajana Helsingin Ratsastajat 

ry. Ilta päättyy lajikokeiluun (uinti).  

 

Nyt rohkeasti mukaan luomaan uusia verkostoja! 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=E49D17BC37E7EA644B6FFACA60EAD5B4  

 

 

Ratsastusseurojen puheenjohtajat koolla Horse Show-viikonloppuna 

Ratsastusseurojen puheenjohtajat tapaavat yhteisen koulutuksen merkeissä perjantaina 18.10. klo 12–17 

Valo-talossa Helsingissä. Päivän aikana opiskellaan yhdistystoiminnan aakkosia sekä mietitään 

puheenjohtajan tehtäviä ja haasteita. 

 

Tapaamisen jälkeen puheenjohtajat jatkavat Helsinki International UB Horse Show’hun.  

 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=426A28FB5A60B31C346E156B9295CA5A  

 

 

Urheillen terveyttä: Liikkuva ratsastaja -koulutus 17.8. Helsingissä 

Liikkuva ratsastaja-hanke on ratsastuskouluille ja seuroille suunnattu koulutuskokonaisuus, jossa 

perehdytään ratsastuksen oheisliikuntaan huomioiden lajin omat erityispiirteet sekä tarpeet.  

Liikkuva ratsastaja-hankkeen tavoitteena on kouluttaa talleille ja seuroille oheisliikunnan ohjaajia, jotka 

voivat innostaa ja ohjata sekä lapsia, nuoria että aikuisia oikeanlaisen oheisliikunnan pariin. Ohjaajan 

käytössä ovat valmiit liikuntatuokiomallit, jolloin ohjaaminen on helppoa, ja sen voi toteuttaa lähes kuka 

tahansa koulutuksen käynyt, liikunnasta innostunut henkilö.  

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet: 

www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=EA5BB539ACC375383B5B87C4ACDFD115  

Seuraavat vastaavat koulutukset järjestetään syksyllä Jyväskylässä ja Rovaniemellä sekä vuonna 2014 

Tampereen Hevoset-messujen yhteydessä. 

 

http://www.ratsastus.fi/kavijakisa
http://www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=E49D17BC37E7EA644B6FFACA60EAD5B4
http://www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=426A28FB5A60B31C346E156B9295CA5A
http://www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=EA5BB539ACC375383B5B87C4ACDFD115
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Uusi Urheilun Unelma-Arpa tuo seuroille rahaa  

Urheiluseurojen uusi virallinen arpa on nimeltään Urheilun Unelma-Arpa. Voittoluettelo on laajempi kuin 

koskaan ja siitä löytyy yli 100 000 voittoa enemmän Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n toteuttamiin 

Lumilyhty-arpajaisiin verrattuna.  Unelma-arvan hinta on 6€, ja urheiluseurat saavat jokaisesta myydystä 

arvasta tuottoa jopa 3€. Syksy-talvikauden arpojen myyntiaika on 15.10.2013–28.2.2014. Ennakkotilauksia 

voi tehdä heti. 

Lisätietoja: https://valo-fi.directo.fi/yhdistavat-palvelut/urheilun-unelma-arpa/  

 
 
 
 
HEVOSTAIDOT JA HEVOSEN HYVINVOINTI 
 
 
 
Kari Vepsän hevostaitokoulutusta tarjolla seurojen ja tallien järjestettäväksi 
Kari Vepsä tarjoaa yhteistyössä Suomen Ratsastajainliiton kanssa peruskursseja kaikille hevosen 
käyttäytymisestä kiinnostuneille. Kurssi sisältää neljä tasoa, joiden avulla voi kehittää omia taitoja 
systemaattisesti ja käytännön läheisesti.  
 
Hevostaitokoulutus koostuu yleisdemosta ja tasokurssiharjoittelusta. Yleisdemoon otetaan 3 hevosta 
omistajineen/ratsastajineen mukaan. Yleisdemon jälkeen alkaa tasoharjoittelu, joka koostuu neljästä eri 
hevostaitoa mittaavasta käytännön osuudesta. Tasoharjoittelusta tehdään lopuksi vapaavalintainen 
tasokoe.  
 
Seurojen ja tallien on helppo järjestää koulutus yhteistyössä aluejaoston kanssa. Kysy lisää aluesihteeriltä! 
 
Lisätietoja koulutuksesta liiton nettisivuilta: www.ratsastus.fi/hevostaitokoulutus  
 
 
 
 
Elämyksiä ravihevosen omistajana yli kolmeksi vuodeksi - vain sadan euron panoksella! 
Lähde mukaan ravihevoskimppaan! Saat olla mukana seuraamassa kilpahevosen uraa sen hankinnasta 
nelivuotiskauden loppuun saakka. Tällä ajalle mahtuu monenlaisia elämyksiä ja kokemuksia, joita vain 
hevosenomistajana voit saada.  
 
Lisätietoja: www.raviliiga.fi/  
 
 

 
 
 
 
 
 

https://valo-fi.directo.fi/yhdistavat-palvelut/urheilun-unelma-arpa/
http://www.ratsastus.fi/hevostaitokoulutus
http://www.raviliiga.fi/
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KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINTA 
 

 

Haku liiton valmennuksiin alkaa heinäkuun puolivälissä 

Suomen Ratsastajainliitto järjestää maajoukkue- ja aluevalmennusta. Valmennusta järjestetään nimetyissä 

valmennuspaikoissa, joissa toimivat tehtävään nimetyt valmentajat. Hakemus alue- tai 

maajoukkuevalmennukseen tulee täyttää 20.8. mennessä SRL:n nettisivuilla. Hakulomake, tarkemmat 

hakukriteerit, -ohjeet ja valmentajat sekä valmennuspaikat julkaistaan heinäkuun puolivälissä osoitteessa 

www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/valmennusrenkaat/hakuohje  

 

SRL julkaisee uuden valmennusoppaan syksyllä 2013 

Suomen Ratsastajainliitto julkaisee syksyllä 2013 valmennusoppaan. Opas johdattaa lukijan tarkastelemaan 

omia tavoitteitaan ratsastajana ja toimii apuna oman ratsastusuran ja valmentautumisen suunnittelussa. 

Opas on laadittu yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa. Valmennusopas tulee myyntiin Helsinki Horse 

Show-tapahtumaan ja sitä voi myös tilata Sporttikaupasta, 

www.sporttikauppa.fi/kauppapaikat/ratsastajainliitto/, lokakuun 2013 lopusta lähtien. 

 

 

Aika suunnitella ensi vuoden kilpailukalenteria 

Kilpailukalenterit löytyvät Kipasta https://kipa.ratsastus.fi. Kaikkien järjestäjien tulee hakea vuoden 2014 

kilpailuja merkitsemällä toiveensa suoraan Kipaan. Kirjallisia hakemuksia ei aiemmista vuosista poiketen 

tarvita. 

 

 

Vuoden 2014 kilpailukalenterin aikataulu 

Haku on avoinna koko ensi vuoden kilpailuille siten, että järjestäjät voivat lisätä, poistaa ja siirtää kilpailuja 

alla olevan aikataulun mukaisesti. 

 Haku alkaa, Kipa avoinna 1.8. alkaen 

 Haku päättyy 30.9.2013  

 1.-7.10. järjestäjillä on mahdollisuus poistaa kilpailu tai siirtää toiseen ajankohtaan 

 8.10. alkaen lajikomiteat käsittelevät kilpailukalenterit 

 1.11. kalenterit vahvistetaan 

Merkitkää KIPAan mahdollisimman tarkat tiedot kilpailustanne, harkitut kohderyhmät ja yhteyshenkilö 

yhteystietoineen sekä mahdolliset sarjakilpailutoiveet (esim. sarjoja ponit, juniorit). Tuttuun tapaan 

toivomme, että järjestäjä merkitsee KIPAan, mikäli aikoo järjestää alueluokkia kansallisen kilpailunsa 

yhteydessä.  

Kun hakuaika päättyy 30.9., järjestäjät voivat neuvotella keskenään mahdollisten päällekkäisyyksien 

poistamiseksi ja muokata päivämääriään 7.10. saakka, jonka jälkeen kalenteri lukitaan ja lajikomiteat 

ottavat kalenterit käsittelyyn. 

 

http://www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/valmennusrenkaat/hakuohje
http://www.sporttikauppa.fi/kauppapaikat/ratsastajainliitto/
https://kipa.ratsastus.fi/
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KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT 

 

 
Koulutuomareille tulossa Kür- ja nuorten hevosten arvostelukoulutusta 
SRL järjestää koulutuomareille avoimen Kür- ja nuorten hevosten arvostelukoulutuksen Valo-talolla 
Pasilassa perjantaina 18.10. Kouluttajana Peter Holler. Kurssin ohjelma on julkaistu liiton 
tapahtumakalenterissa, www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri  
 
 
 
Järjestyksenvalvojakurssi elokuussa - järkkäriksi Stadikalle! 
Järjestyksenvalvojakurssi (32 h) on ammattipätevyyskoulutus, joka antaa perustiedot ja -taidot toimia 
järjestyksenvalvojana yleisötilaisuuksissa, yleisissä kokouksissa, ravintoloissa, majoitusliikkeissä, 
leirintäalueilla ja matkustaja-aluksissa. 
 
Koulutus toteutetaan Helsingissä iltakoulutuksena (klo 17.00–21.15), kahtena perättäisenä viikkona, 
maanantaista keskiviikkoon. Kurssipäivät: 5.-7.8. ja 12.–14.8.2013. 
 
Kurssin hyväksytysti suorittaneet voivat hakea 5 v. voimassa olevaa järjestyksenvalvojakorttia poliisilta. 
 
Kurssi on ilmainen kaikille Ratsastajainliiton jäsenille ja heidän lähipiirilleen, jotka sitoutuvat toimimaan 
Hevoset Stadikalla -tapahtumassa vapaaehtoisena järjestysmiehenä tapahtuman ajan. Muuten kurssimaksu 
on 80 euroa. 
 
Kurssille mahtuu 40 ensimmäistä ilmoittautunutta. 
 
Lisätietoja: Mikko Luhtala, project manager, 0400 971191, mikko.luhtala@ratsastus.fi  
 
Ilmoittautumiset 31.7. mennessä liiton tapahtumakalenterin linkin kautta: 
www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/Form.aspx?Key=50D8402B2E664AD97D04169441C473C2  
 
 
 
 
Hevosalan ammattilaiset kohtaavat marraskuussa Tampereella 
Valtakunnalliset hevosyrittäjäpäivät järjestetään 29.–30.11. Nokian Edenissä. Kaksipäiväinen seminaari 
tarjoaa ajankohtaista asiaa hevosalan liiketoiminnasta ja hevosten sekä yrittäjien hyvinvoinnista. 
Kylpyläviikonloppu tarjoaa ammattilaisille irtioton arjesta ja mahdollisuuden tavata muita alan osaajia. 
 
Hevosyrittäjäpäivien esite on ladattavissa osoitteessa www.hippolis.fi/hevosyrittaja. 
 
Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet ilmoitetaan elokuussa osoitteessa www.hippolis.fi. 
  
 

 

 

 

http://www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri
mailto:mikko.luhtala@ratsastus.fi
http://www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/Form.aspx?Key=50D8402B2E664AD97D04169441C473C2
http://www.hippolis.fi/hevosyrittaja
http://www.hippolis.fi/


7 

 

ALUEET TIEDOTTAVAT  

 

 

ESRA  

Syksyn koulutuksiin ja tapahtumiin ilmoittautuminen on alkanut. Tarjolla mm. yleisstewardikoulutusta, 

estetuomarien tulospalvelukoulutusta, turvallisuuspäällikkökurssi ja paljon muuta.  Lisätietoja osoitteesta 

www.ratsastus.fi/etela-suomi  

 

Keski-Suomi 

Keski-Suomen alue järjestää Liikuttajakoulutuksen 28.–29.9. Alue tukee koulutukseen osallistumista. Katso 

lisää ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa www.ratsastus.fi/keski-suomi  

 

Kaakkois-Suomi 

Syksyn alustavat tapahtumatiedot julkaistu alueen tapahtumakalenterissa. Katso lisää osoitteesta 

www.ratsastus.fi/kaakkois-suomi  

 

Lounais-Suomi 

o 17.–18.8. Satakunnan maaseutunäyttely ja Ponikuninkuusravit Porin raviradalla, koko perheen 

hevostapahtuma, alue mukana ohjelman tuottamisessa 

o 14.9. bussikuljetus Hevoset Stadikalla -kilpailuun Turusta ja Porista, lisätiedot myöhemmin 

o 20.9. klo 10–15 valtakunnallinen tallikohtaaminen, Kaarina 

o 20.9. klo 18–21 alueellinen seurakohtaaminen, nuorisokohtaaminen ja jäsensihteerikoulutus, 

Kaarina 

o 24.9. klo 18–21 Rahaa seuran kassaan -koulutus, Kaarina 

o Tulossa! Kari Vepsän hevostaitokoulutus, ensiapukurssi, kuntopäivä… Seuraa tiedotusta! 

 

Itä-Suomi 

o 27.7. alueen ratsastusihmisten tapaaminen Kuninkuusraveissa Kuopiossa 

o 14.–15.9. retki Hevoset Stadikalla -tapahtumaan 

o 1.11. valtakunnallinen tallikohtaaminen, Suonenjoki 

o Tulossa! Ratamestarikurssi syksyllä, seuraa tiedotusta! 

 

 

 

 

http://www.ratsastus.fi/etela-suomi
http://www.ratsastus.fi/keski-suomi
http://www.ratsastus.fi/kaakkois-suomi
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AJANKOHTAISTA 

 

 

 

Liiton henkilökunnan kesälomat 

 

Holma Sonja 24.6.–28.7. 

Kaipio Nina 22.7.–11.8. 

Kujala Kaisa 24.6.–21.7. 

Kupiainen 
Emmi 3.6.–28.6. 

Kuusisto 
Minttu 22.7.–11.8. 

Sassi Sanna 11.7.–13.8. 

Seppälä Marian 1.7.–28.7. 

Siltala Sari 1.7.–21.7. 

Sundwall Fred 15.7.–11.8. 

Talvitie Hanna 3.6.–18.8. 

Tella Tuula 15.7.–11.8. 

Ylänne 
 Aki 

24.6–30.6./29.7.–11.8./27.8.–
2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy elokuussa. 


