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SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2015 

 

 

 

SRL YLEISTÄ  

 
 

Kevätkokouksen materiaalit  

Ratsastajainliiton kevätkokouksen materiaalit on tarkastettu, ja ne löytyvät nettisivujen materiaalisalkusta 

osoitteesta: www.ratsastus.fi/materiaalisalkku/liittokokous_2015.  

 

 

 
JÄSENPALVELUT  
 
 
 
Oral Hammaslääkärit - uusi jäsenetu! 
Ratsastajainliitto on solminut yhteistyösopimuksen Oral Hammaslääkärit -hammaslääkäriasemaketjun 
kanssa. Oral tarjoaa Ratsastajainliiton jäsenille jäsenetuna hammastarkastuksen hintaan 40 euroa sekä 
kotihoitotuotteita -20 %:n alennuksella. Edun saa näyttämällä Ratsastajainliiton jäsenkorttia.  
 
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/jäsenedut/oral  
 
 
 
 
Jäsenetu: Uuden Volkswagen Amarokin tai Tiguanin ostajalle vetoautokoulutus kaupan päälle 
Koulutus sisältää sekä teoriaa että käytäntöä, ja opettajana toimii kokenut liikenneopettaja Jiri Kattelus 
Ajoakatemiasta. Päivän aikana harjoitellaan ennakoivaa tasaista ajoa hevosen stressittömän matkanteon 
takaamiseksi, ajolinjojen valintaa ja käydään läpi peruutusniksejä. Pääset myös tutustumaan uusien autojen 

http://www.ratsastus.fi/materiaalisalkku/liittokokous_2015
http://www.ratsastus.fi/jäsenedut/oral
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turvallisuus- ja kuljettajaa avustaviin järjestelmiin. Koulutuksessa et tarvitse omaa autoa etkä traileria, 
tarvittava kalusto on paikan päällä. Koulutus sisältää aamukahvit ja lounaan. 
 
Tarjous on voimassa vain Ratsastusliiton jäsenille 31.8.2015 asti Volkswagen-liikkeissä. 
 
Koulutus järjestetään 19.9.2015. Katisten Kartanossa Hämeenlinnassa. 
 
 
 
 
 
 
Liity jäseneksi -banneri käyttöönne 
Ratsastajainliiton nettisivuille on lisätty uusi ”Liity jäseneksi” -banneri. Banneri ohjaa tutustumaan liiton 
jäsenetuihin sekä seurahakuriin, josta uusi jäsen pääsee hakemaan itselleen parhaiten sopivaa seuraa. 
Kannustamme talleja ja seuroja hyödyntämään banneria omassa jäsenmarkkinoinnissa ja linkittämään 
samaan yhteyteen myös seuran omat jäsenedut. Banneri on myös tämän tiedotteen liitteenä. 
 
HUOM. Jos huomaatte seurahakurin tiedoissa puutteita, ilmoitattehan niistä aluekoordinaattoreille: 
emmi.kupiainen@ratsastus.fi tai sanna.sassi@ratsastus.fi  
 

Tehdään yhdessä jäseneksi liittymisestä mahdollisimman helppoa ja joustavaa! 

 
 

 

Sähköpostitehtävien siivoustalkoot rekisterissä 

Useat sähköpostitehtävän haltioille lähetetyt viestit palautuvat takaisin lähettäjälle. Toivomme 

jäsensihteerien käyvän aktiivisesti läpi kaikki rekisteriin merkityt sähköpostitehtävät ja poistamaan listalta 

ne henkilöt, jotka eivät enää halua aktiivisesti tiedotteita Ratsastajainliitosta ja tarkistamaan, että viestejä 

haluavilla olisi ajantasainen yhteystieto rekisterissä.  

 

Ohjeet sähköpostitehtävän lisäämiseen henkilölle ja sähköpostitehtävien raportin tulostamiseen löytyvät 

täältä: www.ratsastus.fi/jasensihteeri-info.  

 

 

Korjaathan sähköpostiosoitteesi seurasi jäsensihteerille 

Haluatko olla mukana Ratsastajainliiton ja sen seurojen sähköpostitiedotuksen piirissä? Tämä onnistuu, jos 

sähköpostiosoitteesi on oikein jäsenrekisterissä. Varmistat mukanaolosi tiedon virrassa päivittämällä oman 

seurasi jäsensihteerille tiedon muuttuneesta sähköpostiosoitteestasi. Tällä hetkellä rekisterissä on lukuisia 

vanhoja sähköpostiosoitteita, joten pyydämmekin jäsenistöä nyt lähettämään tarkistuksena 

voimassaolevan sähköpostiosoitteensa omalle jäsensihteerille.  

 

Seurojen yhteystiedot seurahakurista. Voit ilmoittaa muuttuneen sähköpostiosoitteesi myös 

aluekoordinaattoreille sanna.sassi@ratsastus.fi tai emmi.kupiainen@ratsastus.fi. 

 

mailto:emmi.kupiainen@ratsastus.fi
mailto:sanna.sassi@ratsastus.fi
http://www.ratsastus.fi/jasensihteeri-info
http://www.ratsastus.fi/seuratoiminta/seurahakuri
mailto:sanna.sassi@ratsastus.fi
mailto:emmi.kupiainen@ratsastus.fi
http://www.ratsastus.fi/jaseneksi
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SEURAPALVELUT 

 

 

Paikallislehdet tarjoavat seuroille yhteistyömahdollisuutta 

Useat paikallislehdet tarjoavat yhdistyksille mahdollisuutta ”kumppanit” -yhteistyömuotoon. ”Kumppanit” 

on yhdistyksille avattu blogi, jota julkaistaan lehden verkkosivuilla. Yhdistys vastaa bloginsa sisällöstä, joka 

voi olla mitä vain tekstistä kuviin ja videoihin. Lehdellä on halutessaan oikeus poimia blogista sisältöä myös 

paperijulkaisuihinsa. Yhdistys saa käyttöönsä tunnukset, joilla se pääsee julkaisemaan logonsa, pienen 

toimintaesittelyn, sekä blogitekstejä- ja kuvia. Blogissa aktiivisuus palkitaan, uusimmat julkaisut nousevat 

aina lehden etusivulla näkyviin. Esimerkki ”kumppanit” -sivusta: www.keski-uusimaa.fi/kumppanit  

”Kumppanit” on käytössä ainakin näillä lehdillä: Aamuposti, Helsingin Uutiset, Imatralainen, Keski-Uusimaa, 
Lappeenrannan Uutiset, Länsi-Uusimaa, Länsiväylä, Mäntsälän Uutiset, Nurmijärven Uutiset, Sipoon 
Sanomat, Turkulainen, Uusimaa, Vantaan Sanomat, Vihdin Uutiset, Viikkouutiset. Jos listasta ei löydy omaa 
paikallislehteäsi, käy kurkistamassa lehden tarjoamat yhteistyömuodot sen omilta sivuilta. 

Paikallisyhdistykset voivat tilata omat tunnuksensa yllämainittujen lehtien kumppanit-blogiin Ulla 

Yliherneeltä: ulla.yliherne@media.fi. 

 
 
 
Ratsastajainliiton hyväntekeväisyyshanke: seurat ja tallit mukaan tekemään hyvää! 
Ratsastajainliitto käynnisti vuonna 2014 hyväntekeväisyyshankkeen vähävaraisten ja syrjäytyneiden lasten 

ja nuorten mukaan saamiseksi lajin pariin. Hyväntekeväisyyshanke toteutetaan yhteistyössä Hope-

yhdistyksen, Pelastakaa Lapset ja Parasta Lapsille -järjestöjen kanssa.  

 

Etsimme nyt liiton jäsentalleja ja -seuroja, jotka haluavat olla mukana hankkeessa. Talleja ja seuroja 

etsitään erityisesti seuraavilta paikkakunnilta: Helsinki, Espoo, Vantaa, Hyvinkää – Riihimäki, Hämeenlinna, 

Joensuu, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lohja, Mikkeli, Oulu, Seinäjoki, Tampere ja Turku. 

 

Olisiko teidän seuranne/tallinne kiinnostunut olemaan mukana?  

Lisätietoja hausta: www.ratsastus.fi/haku_2015  

Lisätietoja hyväntekeväisyyshankkeesta: www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorisopilotti   

 
 
 
Hyväntekeväisyyshanke lasten ja nuorten hyväksi – jokainen voi auttaa! 
Ratsastajainliiton hyväntekeväisyyshanke on tähän päivään mennessä nostanut ratsaille yli 90 lasta ja 
nuorta. Liitto on perustanut yhdessä Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry:n kanssa lahjoituslippaan, jonka kautta 
jokainen voi osallistua hankkeeseen ja tukea vähävaraisten lasten ja nuorten ratsastusharrastusta. 
Lahjoituksia voi tehdä seuran nimissä, yksityishenkilönä tai anonyymisti. Lahjoitukset käytetään yksinomaan 
vähävaraisten lasten ja nuorten ratsastusharrastustoimintaan. 
 
Lisätietoja: www.lahjoituslipas.fi/hope/suomenratsastajainliittory/lahjoita  

http://www.keski-uusimaa.fi/kumppanit
http://www.aamuposti.fi/
http://www.helsinginuutiset.fi/
http://www.imatralainen.fi/
http://www.keski-uusimaa.fi/
http://www.lappeenrannanuutiset.fi/
http://www.lansi-uusimaa.fi/
http://www.lansivayla.fi/
http://www.mantsalanuutiset.fi/
http://www.nurmijarvenuutiset.fi/
http://www.sipoonsanomat.fi/
http://www.sipoonsanomat.fi/
http://www.turkulainen.fi/
http://www.uusimaa.fi/
http://www.vantaansanomat.fi/
http://www.vihdinuutiset.fi/
http://www.viikkouutiset.fi/
mailto:ulla.yliherne@media.fi
http://www.ratsastus.fi/haku_2015
http://www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorisopilotti
http://www.lahjoituslipas.fi/hope/suomenratsastajainliittory/lahjoita
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Suosittu seura- ja talliristeily jälleen lokakuussa 

Ratsastajainliitto järjestää jälleen seuratoimijoille ja talliyrittäjille suunnatun yhteisen (Helsinki-Tukholma-

Helsinki) seminaariristeilyn. Risteilyn ajankohta on 2.–4.10.  

 

Risteilyn seminaariaiheina ovat mm. seura- ja talliyhteistyö, valmentautuminen ratsastuskoululaisena ja 

hyvinvoiva ihminen, hevonen ja yhteisö. Luvassa myös jäsensihteerikoulutusta, nähtävyyskierros 

Tukholmassa sekä ohjattua oheisliikuntaa.   

 

Lähtekää mukaan isolla joukolla! Laiva on lastattu hevosihmisillä!  

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=A9E86209E648D865B4AF4B8304550DA8  

 
 
 
Ratsastusseurojen puheenjohtajatapaaminen Horse Show-viikolla 
Jo perinteeksi muodostunut vuosittainen puheenjohtajatapaaminen järjestetään jälleen lokakuussa. 
Ratsastusseurojen puheenjohtajat kokoontuvat verkostoitumisen ja yhteisen koulutuksen merkeissä. 
Vuoden 2015 tapaamisessa käydään läpi hyvän seurahallinnon perusteita.  
 
Puheenjohtajatapaaminen huipentuu Helsinki International Horse Show’n perjantai-illan näytökseen, johon 
jokainen osallistuja saa ilmaislipun. 
 
Lisätietoja ja päivän ohjelma julkaistaan täällä: 

www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=6F001B66EE1B91CC280E68AE39066EA9  

 

 

 

Hyvässä Seurassa Horse Show’hun – myös nopean tilaajan etuja! 

Kiinnostaako Helsinki International Horse Show? Mietitkö seurallesi retkeä ensi syksylle? Ratsastajainliitto 

ja Helsinki International Horse Show ovat käynnistäneet huikean etukampanjan. Tarjoamme edun, jonka voi 

myös käyttää oman seuran hyväksi varainhankintamuotona. Alennuksen lisäksi kampanja tarjoaa muitakin 

etuja.  

 

Tutustukaa ohjeisiin ja lähtekää joukolla hyvässä seurassa kokemaan Horse Show’n ainutlaatuinen 

tunnelma Helsingin Jäähallissa 22. -25.10.2015. Nopeille tilaajille erityisetuja! 

 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/hyvassa_seurassa  

 

 

 

 

http://www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=A9E86209E648D865B4AF4B8304550DA8
http://www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=6F001B66EE1B91CC280E68AE39066EA9
http://www.ratsastus.fi/hyvassa_seurassa
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SEURAKEHITTÄMINEN 

 

Seuratukea myönnettiin kuudelle ratsastusseuralle lasten ja nuorten liikunnan edistämiseen 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 4,5 miljoonaa euroa seuratukena liikunta- ja urheiluseuroille. 

Seuratuki on tarkoitettu seurojen perustoiminnan kehittämiseen. Tukea myönnettiin 408 hankkeelle yli 60 

eri lajin toimintaan. Kuusi ratsastusseuraa kuului tukea saavien joukkoon.  

Myönnettyjen avustusten suuruus vaihteli 1 500 eurosta 30 000 euroon. Avustukset myönnetään 

veikkausvoittovaroista. 

Lisätietoja ja kaikki tukea saaneet seurat: 

www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/seuratukea_myonnettiin_408_hakijalle_lasten_ja_nuorten_liikun

nan_edistamiseen  

 

 

Lasten vanhemmat mukaan seuran toimintaan 

Lasten vanhemmilla on iso merkitys siihen, miten lapsi viihtyy seurassa. Mitä enemmän vanhemmat ovat 

mukana toiminnassa, sitä enemmän koko perhe nauttii harrastuksesta. 

 

Urheilun Pelisääntöjen tavoitteena on synnyttää keskustelua lasten urheilun arvoista, toimintaperiaatteista 

ja käytännöistä. Urheilun Pelisääntökeskustelujen materiaali tarjoaa seuroille työkaluja vanhempien kanssa 

käytävien keskustelutilaisuuksien toteuttamiseen. Tilaisuuksissa voi keskustella vanhempien kanssa seuran 

toimintaperiaatteista, käytännöistä ja tavoitteista sekä vanhempien roolista lasten harrastuksessa.  

 

Järjestä seurassasi Pelisääntökeskustelutilaisuus ja sovi yhteistyöstä vanhempien kanssa. 

Lisätietoja: www.sport.fi/lasten-ja-nuorten-urheilu/apua-arkeen/urheilun-pelisaannot  

 

 

Vanhempainilta Urheilulliset elämäntavat -teemalla 

Vanhemmat ovat avainasemassa lasten kasvattamisessa urheilullisiin elämäntapoihin. Urheilulliset 

elämäntavat pitävät sisällään liikunnallisuuden lisäksi, ravinnon, levon, elämänrytmin, henkisen 

hyvinvoinnin ja päihteettömyyden.  

 

Urheilun Pelisääntömateriaaleista löytyy nyt uutena Urheilulliset elämäntavat -vanhempainiltakokonaisuus, 

joka kannustaa vanhempia pohtimaan urheilullisen elämäntavan eri osa-alueita ja miten innostaa ja 

kannustaa liikkumiseen ja urheilemiseen. Vanhempainillan materiaalipaketti sisältää valmiin Power Point -

esityksen ja ohjeistuksen vanhempainillan vetäjälle. 

Lisätietoja: www.sport.fi/lasten-ja-nuorten-urheilu/apua-arkeen/urheilun-pelisaannot/urheilulliset-

elamantavat-vanhempainiltakokonaisuus  

http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/seuratukea_myonnettiin_408_hakijalle_lasten_ja_nuorten_liikunnan_edistamiseen
http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/seuratukea_myonnettiin_408_hakijalle_lasten_ja_nuorten_liikunnan_edistamiseen
http://www.sport.fi/lasten-ja-nuorten-urheilu/apua-arkeen/urheilun-pelisaannot
http://www.sport.fi/lasten-ja-nuorten-urheilu/apua-arkeen/urheilun-pelisaannot/urheilulliset-elamantavat-vanhempainiltakokonaisuus
http://www.sport.fi/lasten-ja-nuorten-urheilu/apua-arkeen/urheilun-pelisaannot/urheilulliset-elamantavat-vanhempainiltakokonaisuus
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Yhteistyöhön lasten ja nuorten koulujen kanssa? 

Miettiikö seurasi, miten tehdä tai parantaa yhteistyötä koulujen kanssa? Valon Sport.fi -sivulle on koottu 

hyviä käytännön vinkkejä ja ideoita yhteistyöhön käynnistämiseen. Nyt on hyvä hetki olla yhteydessä 

paikallisiin kouluihin ja miettiä ensi syksyn yhteistyömuotoja.  

Lisätietoja: www.sport.fi/uutiset/uutinen/nailla-vinkeilla-ovi-auki-onnistuneelle-seurayhteistyolle  

 

 

 

KUNTOLIIKUNTA 

 
 

Kesällä liikutaan: liikuntakuukaudet -kampanja alkaa! 

Ratsastajainliiton Kuntotyöryhmän ideoima liikuntakuukausi -kampanja toteutetaan jälleen. Kesä-, heinä- ja 

elokuu on julistettu virallisiksi liikuntakuukausiksi, jolloin seuroja kannustetaan kokeilemaan 

mahdollisimman paljon eri liikuntalajeja. Monipuolisin, eniten lajikokeiluja toteuttanut seura palkitaan. 

 

Liikuntakuukaudet -kampanja toimii loistava kannustimena Kuntohaasteen kuntoiluvaiheessa. Kampanjaa 

seurataan myös sosiaalisessa mediassa sekä Nuoret Päättäjät -ryhmän blogissa. 

 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/liikuntakuukausi  

 

 

Urheillen terveyttä seurassa -pilottihanke käynnissä 

Ratsastajainliitto on mukana Valon koordinoimassa kansainvälisessä Sports Club for Health -hankkeessa, 

jonka tavoitteena on lisätä eri toimijoiden tietoisuutta “urheillen terveyttä toimintatavasta”.  

 

Ratsastuksen pilottihanke on käynnistynyt huhtikuussa. Mukana on seitsemän ratsastusseuraa eri puolilta 

Suomea. 

Lue lisää ratsastuksen pilottihankkeesta ja -seuroista: www.ratsastus.fi/urheillen_terveytta_seurassa  

Lisätietoja kansainvälisestä työstä: www.sport.fi/uutiset/uutinen/sports-club-for-health-hanke-tuo-

seuratoimintaan-kansainvalista-ulottuvuutta  

 

 

 

 

http://www.sport.fi/uutiset/uutinen/nailla-vinkeilla-ovi-auki-onnistuneelle-seurayhteistyolle
http://www.ratsastus.fi/liikuntakuukausi
http://www.ratsastus.fi/urheillen_terveytta_seurassa
http://www.sport.fi/uutiset/uutinen/sports-club-for-health-hanke-tuo-seuratoimintaan-kansainvalista-ulottuvuutta
http://www.sport.fi/uutiset/uutinen/sports-club-for-health-hanke-tuo-seuratoimintaan-kansainvalista-ulottuvuutta
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VALMENNUS 

 

Talent Program – valmennuksen laatuohjelma seuroille ja talleille 

Joko seurassasi toimii Talent-ohjelma? Ohjelman tarkoituksena on sitouttaa ratsastajat ja valmentajat 

pitkäaikaiseen ja säännölliseen valmennukseen, jonka runkona ovat SRL:n laatimat lajitaidon ja teorian 

osaamistavoitteet sekä lisäksi testiradat. 

Talent-ohjelmaan on luotu neljä estetestirataa, kaksi taitoesterataa ja yksi Helppo C -tasoinen koulurata, 

joita saavat käyttää muutkin kuin Talent-seurat. Kouluohjelma ei ole vielä virallinen 

(kouluratsastuskomiteassa vahvistettavana – saa käyttää harjoitusmielessä).  

Tutustu ohjelmaan ja ratoihin osoitteessa: www.ratsastus.fi/talent  

 

 

KILPAILUTOIMINTA 

 

 

Kertausta kilpailuluvista 1-tasolla kilpailemiseen - ohjeet jäsensihteerille/seuratoimijalle 

1-tasolla kilpailemiseen tarvitaan: 

- maksettu seuran SRL-jäsenmaksu kuluvalle kaudelle (kannatusjäsenyys ei riitä) 

- verkko-oston kautta https://lisenssi.sportti.fi/ jäsenen itsensä aktivoima maksuton E-kilpailulupa 

(ent. seurakilpailulupa) TAI seuran myöntämä ja maksettu D-, B- tai A-lupa kuluvalle kaudelle 

- hevosen tiedot tulee löytyä Kipasta, http://kipa.ratsastus.fi, mutta vuosimaksua ei tarvitse maksaa 

 

Huomioithan lisäksi: 

- jotta jäsen voi tehdä itselleen maksuttoman E-luvan, Sporttirekisterissä täytyy olla henkilötunnus 

(ohjelma ei muuten löydä oikeaa ihmistä)  

- jos kilpailuihin ei ilmoittauduta Kipan kautta, kilpailemiseen riittää liiton Green Card -vakuutus (ei 

sisällä mahdollisuutta hankkia E-lupaa) tai pelkkä maksettu seuran SRL-jäsenyys ilman E-lupaa 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ratsastus.fi/talent
https://lisenssi.sportti.fi/
http://kipa.ratsastus.fi/
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SM- ja muiden Tähtikilpailujen hakuaika päättyy 15.5. 

SRL:n hallitus vahvistaa Tähtikilpailut vuosittain. Tähtikilpailuja ovat vuonna 2014 olympialajien senioreiden 

SM-kilpailut, Helsinki International Horse, esteratsastuksen GP-sarja ja kenttäratsastuksen PM-kilpailut. 

 

 

Suomenmestaruus on kunkin lajein arvostetuin kilpailu. Ottaako sinun seurasi ensi vuonna kunnian 

vastaan?  

Kaikkien lajien vuoden 2016 Suomenmestaruuskilpailujen hakuaika päättyy 15.5. Hakemukset tehdään 

vapaamuotoisesti sähköpostitse: marian.seppala@ratsastus.fi tai postitse SRL, Radiokatu 20, 00093 Valo. 

Päätökset tekee kunkin lajin lajikomitea. Hakemuksesta on hyvä käydä ilmi kilpailuolosuhteet, 

vaihtoehtoiset ajankohdat sekä alustavat ohjelmaan ja toimihenkilöihin liittyvät suunnitelmat. 

Olympialajeissa haussa on henkilökohtaisten mestaruuksien lisäksi joukkuemestaruudet.  

 

 

 

Esteratsastuksen GP-osakilpailut ja finaali 

Esteratsastuksen GP-sarjan osakilpailujen tai finaalin järjestämistä haetaan vapaamuotoisesti 

sähköpostitse: marian.seppala@ratsastus.fi tai postitse SRL, Radiokatu 20, 00093 Valo. Hakemuksesta on 

hyvä käydä ilmi kilpailuolosuhteet, vaihtoehtoiset ajankohdat sekä alustavat ohjelmaan ja toimihenkilöihin 

liittyvät suunnitelmat. 

 

 

 

Kansainvälisten kilpailujen haku 

Mahdolliset suunnitelmat kv-kilpailujen järjestämiseksi toivotaan ko. lajikomitealle tiedoksi 15.5. mennessä. 

Kansainvälisten kilpailujen haku FEI:n kalenteriin päättyy 1.10. Suomi isännöi este- ja kouluratsastuksen 

PM-kilpailuja vuonna 2016 ja valjakkoajon vuonna 2017. 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/ohjeita_kilpailunjarjestajalle/tahtikilpailut & 

www.ratsastus.fi/ohjeita_kilpailunjarjestajalle  

 

 

Sääntömuutoksia 

Vapun kunniaksi saimme vielä muutamia uusia sääntömuutoksia, jotka astuivat voimaan 1.5.2015. Käy 

katsomassa uudet versiot yleisestä osasta, koulu-, este-, kenttä- ja lännenratsastuksen säännöistä.  

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/kilpailusaannot  

 

 

 

Kouluratsastuksen kysymyksiä ja vastauksia 

Onko tämä kuolain ok? Onko meillä kvaalit? Käykö tämä tulos? Löytyykö vastaus pohtimaasi kysymykseen 

kenties täältä: www.ratsastus.fi/lajit/kouluratsastus/FAQ  

 

mailto:marian.seppala@ratsastus.fi
mailto:marian.seppala@ratsastus.fi
http://www.ratsastus.fi/ohjeita_kilpailunjarjestajalle/tahtikilpailut
http://www.ratsastus.fi/ohjeita_kilpailunjarjestajalle
http://www.ratsastus.fi/kilpailusaannot
http://www.ratsastus.fi/lajit/kouluratsastus/FAQ
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Uusi kypärästandardi tulossa 

EU-komissio on päättänyt 13.10.2014 uudistaa kypärien testausstandardit. Tällä on vaikutusta kypärien 

valmistajiin, myyjiin ja ratsastajiin. EU-komission mukaan vanhat standardit, joiden mukaan kypärät 

testattiin aiemmin, eivät enää olleet riittävät. Taustalla on jäsenvaltion tekemä vastalause. Uusi 

standardiluokitus on parhaillaan jäsenvaltioissa lausuntokierroksella. Suomen Ratsastajainliitto antaa 

lausuntonsa Suomen Standardisoimisliitolle huhtikuun aikana. Ratsastajainliitto on vahvistanut 

siirtymäajalle määritelmät: 

www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/ratsastuskyparille_tulossa_uusi_standardi   

 

 

Kisaopas -sivut 

Oletteko jo tutustuneet uuteen kilpailunjärjestäjille suunnattuun sivustoomme? Käy katsomassa mallikutsu 

ja aikataulurunko. Sivuilta löytyy eri toimitsijoiden tehtäväkuvauksia ja vinkkejä. Sivustoa kehitetään koko 

ajan ja toivomme sinne paljon vinkkejä myös teiltä järjestäjiltä.  

Linkki: http://kilpailuopas.ratsastus.fi  

 

 

Sarjakilpailujen tulosseuranta 

Teemme sarjakilpailuistamme lyhyen tulostiedotteen aina kilpailuja seuraavan viikon keskiviikkoon 

mennessä. Tiedotteet julkaistaan nettisivuillamme uutisissa. Otamme mielellään kuvia kilpailuissa 

menestyneistä ratsukoista tiedotteeseen. Kuvat voi toimittaa osoitteeseen marian.seppala@ratsastus.fi.   

 

 

Seuraa, osallistu, jaa, vaikuta, tykkää 

Seuraa ratsastusta sosiaalisessa mediassa. Twitterissä voit seurata Ratsastajainliittoa tunnuksella 

@ratsastus_fi ja Instagramissa #tahtikilpailut 

 

PS. Muistathan käydä tykkäämässä Ratsastajainliitosta Facebookissa: 

www.facebook.com/suomenratsastajainliitto. 

 

Ratsastuksen Nuoret Päättäjät kertoo liiton ajankohtaisista asioista omassa blogissaan osoitteessa: 

nuoretpaattajat.blogspot.fi 

 

 

Powercupissa jännitys tiivistyy 

Onko teidän seurassa pidetty Powercupin seurakarsinta? Tutustu sääntöihin ja varmistakaa, että seuranne 

kilpailijat ovat mukana aluekarsinnassa. Valtakunnallinen finaali ratsastetaan Lahdessa Takkulan 

Ratsastustallilla 8.-9.8.2015. 

 

Aluekarsinnat: 

 

Etelä-Suomi 

o 6.6. PunRa (koulu) 

http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/ratsastuskyparille_tulossa_uusi_standardi
http://kilpailuopas.ratsastus.fi/
mailto:marian.seppala@ratsastus.fi
http://www.facebook.com/suomenratsastajainliitto
http://nuoretpaattajat.blogspot.fi/
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o 21.6. HeWi/Helsinki (este) 

 

Keski-Suomi 

o 10.5. KoRa/Suojakallio (koulu) 

o 17.5. HanRa/Hankasalmi (este) 

Häme 

o 14.5. Tallitiimi/Hämeenkyrö (este) 

 

Itä-Suomi 

o 23.5. VUR/Varkaus (koulu) 

o 24.5. VUR/Varkaus (este) 

 

Pohjanmaa 

o 24.5. VH/Vaasa (este) 

o 14.6. AR/Alavus (koulu) 

 

Lounais-Suomi 

o 31.5. SRS/Salo (este) 

o 7.6. LuRa/Luvia (koulu) 

 

Pohjois-Suomi 

o 13.–14.6. IIHA / Ii (koulu ja este) 

 

 

 

 

KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT 

 

 

 
Toimihenkilökoulutukset 
 

o 29.5.2015 - 30.5.2015 Valjakkoratamestareiden täydennys- ja jatkokoulutus  
o 6.11.2015 - 8.11.2015 Valmentajakoulutus, taso 1, jakso 1 
o 19.12.2015 - 20.12.2015 III-koulutuomarikurssi 
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Muut koulutukset ja tapahtumat 
 

o 6.5.2015 Liikkuva Ratsastaja -koulutus, Helsinki 
o 9.5.2015 Hätäensiapukurssi ratsastajille ja hevosten kanssa harrastaville, Sastamala 
o 9.5.2015 Markku Saastamoisen ruokintaluento, TRE  
o 9.5.2015 Suomenhevosten laatuarvostelukarsinta, Ruukki  
o 10.5.2015 Keppihevoskilpailut, Kuopio 
o 12.5.2015 - 13.5.2015 Eversti Christian Carden kouluratsastusklinikka, Ruukki  
o 14.5.2015 Irtokenkäkurssi, Marttila 
o 14.5.2015 Kyvyt esiin -tilaisuus, Oulu  
o 15.5.2015–17.5.2015 Vammaisratsastuksen peruskurssi, Tampere 
o 16.5.2015 Hevoskuljetuspäivä, Huittinen 
o 16.5.2015 Matkalla matkaratsastajaksi osa II, Pori 
o 16.5.2015 Valtakunnallinen hevostaitomestaruus, Suonenjoki 
o 17.5.2015 Jouhikorukurssi, Eura 
o 23.5.2015 Ratsastajan psyykkinen valmennus -luento, Littoinen 
o 25.5.2015 Verotuskoulutus seuroille, Siilinjärvi 
o 27.5.2015 Miten hevonen oppii? Tuire Kaimion luento, Oulu 
o 6.6.2015 Luento askellajiratsastuksesta, Oulu 
o 27.6.2015 Salo Horse Show backstage, Salo 
o 4.7.2015 - 5.7.2015 HETA-hevostaitotapahtuma, Vantaa 
o 12.8.2015 Tallien ja pihattojen paloturvallisuus, Pöytyä 
o 15.8.2015 Kilpailijoiden sääntökoulutus (uudet ja vanhat), Riihimäki 
o 2.10.2015 - 4.10.2015 Seura- ja talliristeily (Helsinki-Tukholma-Helsinki) 
o 23.10.2015 Ratsastusseurojen puheenjohtajatapaaminen, Helsinki 
o 21.11.2015 Urheilufoorumi 2015 
o 22.11.2015 Ratsastajainliiton sääntömääräinen syyskokous, Helsinki 

 
 
 
 
 
 

HEVOSTAIDOT JA TALLIYHTEISTYÖ 

 

 
 

Kerro toiveesi ja ideasi uudistuvaan hevoskerho-ohjaajan jatkokurssiin 

Hevoskerho-ohjaajan jatkokurssin sisältöä uudistetaan. Nyt jokaisella aiheesta kiinnostuneella on 

mahdollisuus vaikuttaa kurssilla käsiteltäviin asioihin ja kurssin toteutustapaan. Anna luovuuden kukkia ja 

lähetä kehitysehdotuksesi toukokuun loppuun mennessä osoitteeseen sanna.sassi@ratsastus.fi. Kaikkien 

idean lähettäneiden kesken arvotaan kolme Valmentaudu tavoitteellisesti -kirjaa. Voittajille lähetetään 

tieto sähköpostitse. 

 

 

Lisäarvoa ja yhteisöllisyyttä junioritoimintaan 

Hevoskerhojen tarpeisiin kehitetyt Arvokas kasvatus -harjoitukset vahvistavat nuorten yhteishenkeä, 

lisäävät hyvinvointia ja kannustavat vaalimaan viihtyisää, turvallista ja tasa-arvoista harrastusympäristöä. 

mailto:sanna.sassi@ratsastus.fi
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Hauskat ja helposti toteutettavat harjoitukset soveltuvat loistavasti myös kesän leireille! Muussa 

toiminnassa ne ovat hyödynnettävissä esimerkiksi apuna aloittelevien kisaajien kilpailujännityksen 

käsittelyyn tai ei-toivottujen ilmiöiden eliminointiin.  

 

Harjoitukset sekä niihin perehdyttäminen ovat toistaiseksi täysin maksuttomia, joten kannattaa tarttua 

tilaisuuteen ja varata muutama tunti kalenterista junioritoiminnan laadun kasvattamiselle. Lisätietoja Non 

Fighting Generation Ry, Sonja Lesch p. 020 755 8360 sonja.lesch@nfg.fi  

 

 

Hevosenomistajan opas ja hevoseni.fi apunasi! 

Hevosen ostaminen, omistaminen ja ylläpito vaativat paljon resursseja niin taloudellisesti, ajallisesti kuin 

tietojen ja taitojenkin kannalta. Uudistettu Hevosenomistajan opas on suunnattu erityisesti hevosen 

hankintaa harkitseville. Oppaan maksutonta painoversiota jaetaan hevosalan tapahtumissa ja sitä voi kysyä 

liiton toimistolta.  

Hevosten omistajille ja tallin pitäjille on koottu kattavasti tietoa hevoseni.fi-sivustolle. Nyt löydät yhdestä 

paikasta ajankohtaista ja tärkeää tietoa aina laeista ja säädöksistä lähtien ruokintaan, terveydenhoitoon, 

kuljettamiseen, käsittelyyn, tarttuvien tautien ehkäisemiseen ja paljon muuhun.  

Tietoa hevosen ja tallin pidosta: www.hevoseni.fi  

Hevosenomistajan oppaan voit lukea myös täältä: 

http://issuu.com/hippolis_ry/docs/hevosenomistajan_opas_netti/  

P.S. Liiton sivuilta materiaalit aiheeseen liittyen: www.ratsastus.fi/hyvinvoiva_hevonen  

 

 

EDUNVALVONTA 

 

 

Hippolikselle erityispalkinto Hevoset ja yhteiskunta -hankkeesta 

Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry palkittiin erityispalkinnolla ansiokkaasti toteutetusta Hevoset ja 

yhteiskunta -hankkeesta. Hankkeessa on koottu ja välitetty tietoa hevostaloudesta erityisesti 

kuntasektorille, mm. julkaisemalla Hevoset ja kunta – rajapintoja -kirja. Kirja on myös jalkautettu 

onnistuneesti kuntien päättäjille ja virkamiehille. Käytännön toteutuksesta ovat vastanneet Hippoliksen 

projektipäällikkö Anne Laitinen, projektikoordinaattori Sanna Mäki-Tuuri sekä hevosenomistaja -hankkeen 

vetäjä Erja Mattila. 

Hevostalous liittyy kuntien sekä kaupunkien toimintaan ja niiden palveluihin moninaisesti. Maankäytön, 

kaavoituksen ja rakentamisen lisäksi hevosala koskettaa ympäristöasioita, elinkeinoja, maataloutta, kuntien 

liikuntapalveluita ja avohuollon tukipalveluita.  

Hippolis ry: www.hippolis.fi/hevosetjakunta  

mailto:sonja.lesch@nfg.fi
http://www.hevoseni.fi/
http://issuu.com/hippolis_ry/docs/hevosenomistajan_opas_netti/
http://www.ratsastus.fi/hyvinvoiva_hevonen
http://www.hippolis.fi/hevosetjakunta
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ALUEET TIEDOTTAVAT  

 

 

Itä-Suomessa tapahtuu 

SRL Itä-Suomen aluejaosto järjestää 10.5. Sorsasalossa Kuopion Ratsastajien äitienpäiväkilpailujen 

yhteydessä leikkimielisen keppihevoskilpailun kello 10.00–12.00. Kilpailussa ratsastetaan yksi esteluokka, 

joka on avoin kaikille iästä riippumatta. Ei ennakkoilmoittautumisia, paikan päällä jokainen vuorollaan 

pääsee suorittamaan radan. Kilpailupaikalta on mahdollista lainata keppihevosta, mutta osallistua voi myös 

omalla kepparilla. 100 ensimmäiselle palkinnoksi ruusuke! 

Lisätiedot: www.ratsastus.fi/ita-suomi  

 

Lounais-Suomessa tapahtuu 

o 16.5. Hevoskuljetuspäivä Huittisissa 

o 23.5. Mia Stellbergin luento psyykkisestä valmennuksesta Littoisissa 

o 10.6. Pesistä ratsastusseurojen nuorille Kaarinassa 

Lisätiedot: www.ratsastus.fi/lounais-suomi  

 

Pohjanmaalla tapahtuu 

Aluecupit ovat käynnissä, tilanteita voi seurata alueen sivuilta: 

www.ratsastus.fi/alueet/pohjanmaan_alue/kilpailutoiminta/kilpailut/aluecup 

 

 

 

MUUTA AJANKOHTAISTA 

 

Vammaisratsastukselle perustettu Facebook-ryhmä 

Facebookiin on perustettu SRL:n vammaisratsastuskomitean ylläpitämä "SRL vammaisratsastus" -ryhmä. 

Ryhmän tarkoitus on tiedottaa vammaisratsastuksen ajankohtaisista asioista ja antaa mahdollisuus 

keskustella, ideoida ja vaihtaa ajatuksia lajiin liittyen. Tervetuloa mukaan!  

 

Linkki: www.facebook.com/groups/SRLvammaisratsastus. 

 

 

http://www.ratsastus.fi/ita-suomi
http://www.ratsastus.fi/lounais-suomi
http://www.ratsastus.fi/alueet/pohjanmaan_alue/kilpailutoiminta/kilpailut/aluecup
http://www.facebook.com/groups/SRLvammaisratsastus
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Valtakunnallinen Talkoopäivä toukokuussa 

Valtakunnallista Talkoopäivää vietetään 16.5.2015. Se on kansallinen yhdessä tekemisen päivä, jolloin 

tuhannet ihmiset ympäri maata kokoontuvat käärimään hihat yhdessä työpajoihin, treeneihin, 

korjaamoihin ja siivoustalkoisiin.  

Haasta oma seurasi/tallisi mukaan. Missä olisikaan parempaa talkoomeininkiä kuin seuroissa ja talleilla 

kevätaikaan?  

Tervetuloa mukaan talkoisiin! 

Lue lisää: http://talkoot.fi. 

 

 

Liiton toimiston kesälomat 

o Holma Sonja, 22.6.–24.7. 

o Kaipio Nina, 9.7.–9.8. 

o Kestinmäki Kielo, 19.6–19.7. 

o Kupiainen Emmi, 1.6.–28.6. 

o Kuusisto Minttu, 13.7.–2.8. (Anneli Yrjö-Koskinen tuuraa Minttua 6.-31.7.) 

o Sassi Sanna, 1.7.–3.8. 

o Seppälä Marian, 6.7.–2.8. 

o Siltala Sari, 22.6.–12.7. sekä vko 30 tai 31   

o Sundwall Fred, 20.7.–16.8. 

o Talvitie Hanna, 1.6.–24.8. (tavoitettavissa tarvittaessa puhelimitse ja sähköpostitse) 

o Tella Tuula, 29.6.–26.7. 

o Ylänne Aki, 1.6.–5.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iloista kesää kaikille! 

 

 

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy kesäkuussa. 

http://talkoot.fi/

