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SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE HEINÄKUU 2014 

 

 

 

JÄSEN- JA SEURAPALVELUT  

 

 

 

Haku Ratsastajainliiton seurakehittämisvalmennukseen 

Ratsastusseuroilla on jälleen mahdollisuus osallistua Ratsastajainliiton seurakehittäjien tarjoamaan 

seurakehittämisvalmennukseen. Seurakehittämisvalmennuksen aikana paneudutaan seuran toiminnan 

kannalta tärkeään kehityskohteeseen. Tarkoituksena on innostaa ja motivoida seuratoimijoita miettimään 

seuran tulevaisuutta ja toiminnan jatkuvuutta. Haku päättyy 30.9.  

 

Lisätietoja ja hakuohjeet: www.ratsastus.fi/seurakehittaminen  

 

 

Horse Show Kävijäkisa alkaa elokuussa 

Ratsastajainliiton ja Helsinki Horse Show’n suosittu Kävijäkisa starttaa jälleen. Nyt kannattaa lähteä koko 

seuran voimin hauskalle syysretkelle ja kokea yhdessä Helsingin jäähallin ainutlaatuinen tunnelma. 

Kävijäkisan avulla toteutatte Horse Show -matkan jopa – 25 % normaalia edullisemmin lippuhinnoin. 

 
Helsinki Horse 30-vuotisjuhlavuotena Kävijäkisan palkinnot ovat entistäkin runsaammat. Tänä vuonna 
henkilömäärä ratkaisee, eli mitä isommalla porukalla saavutte, sitä paremmat voittomahdollisuudet ovat. 
Palkintokategorioita on lukuisia – valitkaa vain omanne!  
 
Huom. Liput kannattaa tilata heti kamppiksen alussa – näin varmistatte paikkanne suosikkinäytöksissä! 
 
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/_kavijakisa  
 

http://www.ratsastus.fi/seurakehittaminen
http://www.ratsastus.fi/_kavijakisa
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Ratsastusseurojen puheenjohtajatapaaminen Horse Show’n yhteydessä 
Ratsastusseurojen puheenjohtajat tapaavat yhteisen koulutuksen merkeissä perjantaina 24.10. klo 14–18 
Valo-talossa Helsingissä.  
 
Päivän aikana käydään läpi puheenjohtajan tehtäviä ja vastuita, kehitetään seuran tiedonkulkua ja 
viestintää. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistys- ja säätiörekisteripäällikkö Juha Viertola avaa 
perusasioita yhdistyksen toiminnasta ja yhdistyslaista. 
 
Koulutus on avoin kaikille seuran puheenjohtajille. Koulutuspäivän hinta on 45 euroa (Sinettiseuroille 40 
euroa). Tapaamisen jälkeen puheenjohtajat jatkavat Helsinki International UB Horse Show’hun. 
Puheenjohtajatapaamiseen voi ilmoittautua 3.10. mennessä.  
 
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=1CFF119C2A3C4F9183F2E0B0BB730B17  
 
 
 

 

Nouse Ratsaille -päivää vietetään syyskuun ensimmäisenä sunnuntaina  

Ratsastuskoululaisen teemavuosi näkyy Nouse Ratsaille -päivänä 7.9.2014. Tallit voivat järjestää avointen 

ovien päiviä ja jakaa ratsastusharrastuksesta kertovaa materiaalia. Nouse Ratsaille -päivää edeltävällä 

viikolla vietetään ratsastuksen vaihtoviikkoa. Vaihtoviikolla ratsastajat voivat pyytää tunnille mukaansa 

kaverin ja tunti ratsastetaan puoliksi.  

Muistutattehan yhteistyötallianne ilmoittautumaan mukaan! Ratsastusseurojen kannattaa tehdä 

yhteistyötä liiton jäsentallien kanssa ja hyödyntää Nouse Ratsaille -viikkoa omassa jäsenhankinnassa.  

Ilmoittautumiset: https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=2412727&_k=mHh2crm6ugcSrLQ_3-

Hvm4SOdHO-1dmt-UgsrDnFGp4t-a7ZkUUuHsvHwZqugXyp  

 

 

 

Ilmianna hyvä talli – kamppis vielä päällä  

Ratsastuskoululaisen teemavuonna metsästetään myös uusia potentiaalisia jäsentalleja. Tekeekö seuranne 

yhteistyötä tallin kanssa, joka ei ole vielä liiton jäsen?  

 

Nyt on vielä mahdollisuus ottaa osaa liiton jäsenkampanjaan, vinkata hyvästä tallista ja tavoitella 

huippupalkintoja. 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/ilmianna_hyva_talli  

 

 

 

 

http://www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=1CFF119C2A3C4F9183F2E0B0BB730B17
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=2412727&_k=mHh2crm6ugcSrLQ_3-Hvm4SOdHO-1dmt-UgsrDnFGp4t-a7ZkUUuHsvHwZqugXyp
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=2412727&_k=mHh2crm6ugcSrLQ_3-Hvm4SOdHO-1dmt-UgsrDnFGp4t-a7ZkUUuHsvHwZqugXyp
http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/ilmianna_hyva_talli
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Nuorisopilottihanke käyntiin syyskuussa 

Ratsastajainliitto järjestää osana Ratsastuskoululaisen teemavuotta nuorisoprojektin vähävaraisten ja 

syrjäytyneiden lasten ja nuorten mukaan saamiseksi lajin pariin. Projekti aloitetaan vähävaraisten 

lapsiperheiden tukemisella syksyllä 2014.  Yli 30 seuraa ja tallia haki mukaan pilottihankkeeseen. 

 

Mukaan valittiin 12 seuraa/tallia eri puolilta Suomea. Hope-yhdistyksen kautta 1-3 lasta/nuorta/paikka 

aloittaa alkeiskurssin syyskuusta alusta alkaen. Jokainen lapsi/nuori saa myös oman turvakypärän, joka 

lähetetään Hope-yhdistyksen kautta lapsille syyskauden alkuun. Hanketta tukevat myös lukuisat eri 

yhteistyökumppanit. 

Lisätietoja ja mukana olevat seurat/tallit: 

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

 

 

 

 

HEVOSTAIDOT JA HEVOSEN HYVINVOINTI 

 

 

Merkkikisa käynnissä!  

Ratsastajainliitto haluaa kannustaa kehittämään hevos- ja ratsastustaitoja. Liitolla on käynnissä 

kannustuskampanja, jonka tavoitteena on lisätä hevostaito- ja ratsastusmerkkien suorittaneiden määrää. 

Jokainen sekä hevostaito- että ratsastusmerkin suorittanut ratsastaja voi osallistua merkkikisaan. Myös 

seuroja ja talleja kannustetaan järjestämään merkkisuoritustilaisuuksia.  

 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/seuratoiminta/merkkisuoritukset 

 

 

SRL mukana Raviliigassa – nyt mukaan hevosenomistajaksi!  

Raviliiga on hevosurheilun joukkuepeliä. Liiga muodostuu raviratojen tai muiden tahojen muodostamista, 

800 osakkuuden joukkueista. Joukkueen keskiössä on hevonen: joko lämminverinen tai suomenhevonen. 

Mukaan lähdetään 1,5 vuotiaalla lämminverisellä tai 2,5 vuotiaalla suomenhevosella. Ratsastajainliiton 

valinta on suomenhevonen, joka tulee Ypäjän Hevosopistolle Ilkka Korven valmennukseen.  

Joukkueeseen pääsee mukaan ostamalla 100 € maksavan osuuden, muita kuluja osakkaille ei hevosesta 

tule. Raviliiga 2014 kestää vuoden 2017 loppuun saakka ja silloin palkitaan liigan voittaja, joka on 

suurimman voittosumman keränneen hevosen joukkue.  

Osuuden voi ostaa itselle, lahjaksi tai vaikka tallin tai seuran nimiin.  

 

Lisätietoja: www.raviliiga.fi tai www.facebook.com/srlkimppa  

 

http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/nuorisopilottihanke_tarjoaa_ratsastuselamyksia_lapsille
http://www.ratsastus.fi/seuratoiminta/merkkisuoritukset
http://www.raviliiga.fi/
http://www.facebook.com/srlkimppa


4 

 

 

Hevosyrittäjäpäivät tulevat taas vuonna 2015 

Hevosalan järjestöt toteuttivat yhteistyössä Hevosyrittäjäpäivät marraskuussa 2013. Päivät saivat 

positiivisen vastaanoton ja ne tullaan järjestämään jatkossakin alan yhteistyönä. Seuraavan kerran 

Valtakunnalliset hevosyrittäjäpäivät järjestetään syksyllä 2015. Lisätietoja luvassa myöhemmin. 

 

 

 

Maaseudun tiedetreffit tarjoavat koulutusta myös hevosyrittäjille 

Tutkimustietoa tarjotaan käytäntöön koulutuspäivässä 10.9.2014 Hyvinkäällä. Päivän aiheina ovat mm. 

laidunten kunnossapito, lannan tuubikompostointi ja biokaasutus. Lisäksi kerrotaan yrittäjyydestä ja 

kustannussäästöistä sekä turvallisuusasioista.  

 

Ohjelma: http://portal.hamk.fi/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=13501631.PDF  

 

 

Kuntien ja hevosalan vuoropuhelu tehostuu - Tule mukaan hevosviestin viejäksi! 

Kuntiin viedään hevostietoa päätöksenteon tueksi syyskuussa ilmestyvän kirjan muodossa. Hevoset ja kunta 

rajapintoja -kirja on suunnattu kuntien virkamiehille ja päättäjille, tuomaan lisätietoa hevostaloudesta ja -

harrastuksesta. Kirja avaa hevosalan reunaehtoja rakentamis- ja eläinsuojelumääräyksistä tallien 

toimintoihin ja alan kytköksiin ympäröivään yhteiskuntaan. Kirja jaetaan jokaiseen Hämeen ja Uudenmaan 

kuntaan syksyllä. 

Kirjan taustalla on Hippoliksen koordinoima Hevoset ja yhteiskunta -projekti. Hevosala haluaa lisätä 

vuoropuhelua kuntien kanssa sekä tarjota koottua tietoa alasta päättäjille. Tietopaketille on tarvetta, sillä 

hevosala elinkeinoineen on moninainen. 

Kirjan alueelliseen ja kuntakohtaiseen jalkautukseen kaivataan nyt koko hevosalan yhteistyötä. 

Tarkoituksena on, että hevosväki yhdistää voimansa viemään kuntakirjaa kotipitäjänsä päättäjille, vieden 

samalla kuntaansa hevosalan terveiset. Viestiä voi viedä esimerkiksi kunnanvaltuustolle -tai hallitukselle tai 

kutsua kunnan luottamus- ja virkamiehet hevostapahtumaan, esimerkiksi Nouse Ratsaille -teemapäivänä tai 

Suomenhevosviikon yhteydessä syyskuussa. 

Hevostalous on merkittävä myös elinkeinona. Ala työllistää 15 000 suomalaista. Hippolis peräänkuuluttaa 

nyt eri alueilta vapaaehtoisia kontaktihenkilöitä hevosihmisistä, kirjan luovutustapahtumien koordinoijaksi. 

Hippolis tukee paikallistapahtumia materiaalein.  

 

Lisätietoa ja ohjeita tästä linkistä: www.hippolis.fi/kirja  

http://portal.hamk.fi/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=13501631.PDF
http://www.hippolis.fi/kirja
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KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINTA 

 
 

Haku liiton valmennuksiin alkaa 21.7.  

Aiheesta tulossa lisätietoja osoitteeseen: www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/valmennusrenkaat  

 

 

Talent Program alkaa jälleen: seurat mukaan Talent -valmennukseen! 

Ratsastajainliitto jatkaa syksyllä Talent Program -laatuohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on houkutella nuoria 

kilpaurheilun polulle, tarjota tästä kiinnostuneille laadukasta valmennusta, kerätä tilastotietoa eri 

ikäryhmien määristä ja tasoista sekä innostaa nuoret, valmentajat, ratsastuksenopettajat, lasten 

vanhemmat ja muut sidosryhmät mielekkääseen toimintaan. 

 

Etsimme seuroja, jotka ovat kiinnostuneita lähtemään pilottihankkeeseen mukaan. Seurat sitoutuvat 

hankkeen toteutukseen ja johdonmukaiseen raportointiin. Liitto tarjoaa seuran käyttöön suunnitelmallisia 

harjoitteita, testiratoja, raportoimistyökaluja ja valmentajakoulutusta. Seura voi toimia yhteistyössä toisen 

seuran ja/tai tallin kanssa Talent -valmennuksen toteuttamisessa. Talent-seurojen tulee nimetä 

vastuuhenkilö, joka huolehtii järjestelyistä, tilastoinnista ja yhteydenpidosta liittoon. 

 

Hakemukset vuoden 2014 Talent-seuraksi lähetetään 20.7.2014 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: 

talent@ratsastus.fi. Hakemuksesta tulee ilmetä seuraavat tiedot: seura, yhteyshenkilö yhteystietoineen, 

käytössä oleva kenttä ja maneesi (koko) sekä harjoitusmateriaali sekä suunnitellut Talent -valmentajat 

(este, koulu, kenttä – ilmoitetaan vain niistä lajeista, joissa valmennusta toteutetaan). 

Toiminta alkaa syksyllä 2014. Ratsastajainliitto lähettää lisäinfoa Talent-toimintaan nimetyille seuroille. 

Lisätietoja: SRL urheilujohtaja Aki Ylänne, aki.ylanne@ratsastus.fi  

 

 

Aika suunnitella ensi vuoden kilpailukalenteria 

Ratsastajainliiton kilpailujärjestelmä, joka määrittelee eri kilpailutasot (nyk. kilpailuharjoitus, seura-, alue-, 

kansallinen ja kansainvälinen kilpailu), on uudistuksen alla. Uudistus tulee vaikuttamaan kilpailukalenterien 

rakentamiseen.  

 

Vuoden 2015 kilpailujen hakuajat 

o 5-taso 15.5. mennessä 

o 3-4 tasot hakuaika 1.8.–30.9.2014 

o 2-taso 30.11.2014 asti 

o 1-taso vapaasti pitkin kautta 

http://www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/valmennusrenkaat
mailto:talent@ratsastus.fi
mailto:aki.ylanne@ratsastus.fi
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Kilpailut haetaan Kipan kautta. Paperisia hakemuksia ei tarvita. Kilpailujen järjestäjät merkitsevät 

päivämäärätoiveensa KIPAan. Lisätietokenttään kannattaa merkitä myös 2. vaihtoehto ajankohdalle.  

 

Kilpailujärjestelmän uudistuksen tärkeimpiä tavoitteita on tukea paremmin kilpailijoiden urapolkuja. Jotta 

tässä onnistutaan, tarvitaan yhä aikaisemmin tieto siitä mille kohderyhmille on tarjontaa ja millä 

luokkatasolla. Lisäksi kilpailun olosuhteet ovat kiinnostavia.  

Näiden tavoitteiden vuoksi Kipan lisätietokenttään tulee merkitä kilpailun suunnitellut kohderyhmät 

(ikäryhmät, nuoret hevoset ym.), luokkatasot (helppo, vaativa, vaikea), järjestäjän arvio kilpailun tasosta 

(numeroin 1-5) sekä mahdolliset sarjakilpailutoiveet.  

 

Kilpailujen tasokuvauksiin voi tutustua tällä sivulla: 

www.ratsastus.fi/kilpailut/kilpailujarjestelman_kuvaus/uudistus   

Hakuohjeet netissä: www.ratsastus.fi/ohjeita_kilpailunjarjestajalle  

 

 

Kilpailuarvioinnit 

Kilpailujen arviointilomake on muutettu sähköiseen muotoon. Linkki lomakkeelle on alla. Arviota pyydetään 

kilpailun johtajalta, TPJ:ltä, päästewardilta (jos nimetty) sekä kilpailijoilta. Toivomme, että toimitatte linkin 

vähintään yhdelle kilpailuunne osallistuneelle ratsastajalle. Arviointi tulisi tehdä 15 päivän kuluessa 

kilpailusta. Koostamme arvioinnit kauden lopulla ja toimitamme ne kilpailujen järjestäjille. Arviointeja 

tullaan hyödyntämään uuden kilpailujärjestelmän käyttöönotossa, kun arvioidaan kilpailun olosuhteita ja 

palveluita. Lisäksi arvioinneista saadaan aineistoa toimihenkilö- ja kilpailujen järjestäjäkoulutuksen tueksi. 

Arvioinnin antaneiden kesken arvotaan HIHS-lippuja ja arvioitujen kilpailujen kesken arvotaan 

esinepalkintopaketteja. 

Linkki lomakkeeseen: https://my.surveypal.com/Kilpailunarviointilomake2014  

 

 

Kilpailun alue 

SRL:n hallitus on vahvistanut, että kilpailu merkintään aina tapahtumapaikan mukaan kilpailukalenteriin, ei 

siis järjestävän seuran kotipaikan mukaan. Liiton toimisto tarkistaa kansallisen kalenterin merkinnät, 

aluejaostot tarkistavat aluekilpailut. Mikäli huomaatte merkinnöissä virheitä, olettehan yhteydessä 

osoitteeseen minttu.kuusisto@ratsastus.fi.  

 

 

 

http://www.ratsastus.fi/kilpailut/kilpailujarjestelman_kuvaus/uudistus
http://www.ratsastus.fi/ohjeita_kilpailunjarjestajalle
https://my.surveypal.com/Kilpailunarviointilomake2014
mailto:minttu.kuusisto@ratsastus.fi
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KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA 
 

 

Vammaisratsastuksen peruskurssi 3.-5.10. Ypäjällä 

SRL järjestää vammaisratsastuksen peruskurssin syksyllä. Mukaan mahtuu korkeintaan 20 nopeinta 

ilmoittautujaa. Kannattaa myös huomioida, että peruskurssi on pääsyvaatimuksena 

vammaisratsastusohjaaja -koulutukseen hakeutumiselle.  

 

Lisätietoja kurssista: 

www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=4F9D3F6172649A7FD28F9860F03053FC  

 

 

Hevoskerhon ohjaajien peruskursseja tulossa syksyllä 

Hevoskerhon ohjaajien peruskursseja on tulossa useita heti alkusyksystä. Nyt on hyvä aika kartoittaa 

koulutuksesta kiinnostuneet ja pyöräyttää hevoskerhotoiminta käyntiin tai jatkaa uusien kouluttajien 

voimin! 

 

Varmistuneet koulutukset: 

 31.7. Koski TL 

 9.8. Alavus 

 6.9. Hämeenlinna 

 27.9. Vantaa 

 

Suunnitteilla olevia koulutuksia: 

 Syksy, Oulu 

 

Lisätietoja koulutustapahtumista: www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri   

Perustietoa hevoskerhokoulutuksista: www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/koulutus  

 

 

Toimihenkilökoulutukset 

o FEI-Eventing Level 1 course for Judges, CD and TD's, Kerava, pe 8.8.2014 - su 10.8.2014 

o Koulutuomareiden täydennyskoulutus vammaisratsastuksen arvosteluun, Ypäjä, la 4.10.2014 

o Nuortenhevosten arvostelukoulutus koulutuomareille, Espoo, pe 17.10.2014 klo 10.00 

o I-tason valmentajakoulutus, 1. jakso, pe 14.11.2014 - su 16.11.2014 

o IIIK-I skaalantarkistus, Tukholma, la 29.11.2014 - su 30.11.2014 

http://www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=4F9D3F6172649A7FD28F9860F03053FC
http://www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri
http://www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/koulutus
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o IIIK-skaalantarkistus, Faurie, Ypäjä, su 15.2.2015 

o I-tason valmentajakoulutus, 1. jakso, pe 27.2.2015 - su 1.3.2015 

 

 

Muut tapahtumat ja koulutukset 

o Hevosen oppiminen ja kouluttaminen -luento, Espoo, la 30.8.2014 klo 14.00 - 18.00 

 

Lisätiedot www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri 

 

 

 

ALUEET TIEDOTTAVAT 

 

 
ESRAn syksyn tapahtumia: 

o 16.8. Kilpailijoiden sääntökoulutus (uudet ja vanhat kilpailijat), Riihimäki 

o 27.9. Hevoskerho-ohjaajan peruskoulutus, Vantaa, Poni-Haka 

o 11.10. Alueen syyskokous ja pj-tapaaminen, Nurmijärvi 

o 1.11. Turvallisuuspäällikkökoulutus, Riihimäki 

o 1.-2.11. Kilpailunjärjestäjäkoulutus (Kipa, Equipe, ATU), Riihimäki 

o 8.-9.11. Yleisstewardi ja estetuomarikoulutus, Riihimäki 

o 15.11. Kaikille avoin valmennuksen kuivaleiri, Helsinki 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/etela-suomi 

 

Kaakkois-Suomen alueella tapahtuu: 

o 4.9. Liikkuva Ratsastaja -koulutus, Lappeenranta 

o 18.11. Alueen syyskokous, Kouvola 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/kaakkois-suomi  

 

Keski-Suomen alue tiedottaa: 

o 18.9. Alueen syyskokous ja seuratapaaminen, Jyväskylä 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/keski-suomi 

 

http://www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri
http://www.ratsastus.fi/etela-suomi
http://www.ratsastus.fi/kaakkois-suomi
http://www.ratsastus.fi/keski-suomi
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Hämeen alueen tapahtumia: 

o 6.9. Hevoskerho-ohjaajan peruskurssi, Hämeenlinna, Aulanko 

o 15.10. Alueen syyskokous, paikka avoin 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/hame  

 

Itä-Suomessa tapahtuu: 

 10.8. Hyvän Mielen Hevonen -tapahtuma Kuopiossa 
 

Muistakaa myös tuntsaricup ja videokilpailu! 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/ita-suomi  

 

Lounais-Suomessa tapahtuu: 

 31.7. Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi Koskella TL 

 5.8. Hevoskerhon ohjaajien jatkokurssi Koskella TL 
 

Käynnissä myös valokuvaus- ja merkkisuorituskilpailut seuroille! 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lounais-suomi 

 

Pohjanmaalla tapahtuu: 

 9.8. Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi Alavudella 
 

 

 

MUUT AJANKOHTAISET 

 
 

Millainen on Suomi hevosen ja hevosharrastajan silmin? SuomiAreena keskustelee hevosista 

Hevosurheilu-lehti, Suomen Hippos ja Suomen Ratsastajainliitto tuovat hevoset Porin keskustaan 14.7. Tule 

silittämään, rapsuttamaan ja pohtimaan, miltä Suomi näyttää hevosen ja ajan harrastajien ja 

ammattilaisten silmin. Kello 14.30 alkaen hevoset valtaavat Porin Eetunaukion ja kävelykadun ja 15.15. 

alkaen Eetunaukion lavalla keskustelevat hevosten kanssa nuorisotyötä tekevä Teea Ekola, talliyrittäjä Riitta 

Kilpiö, ravivalmentaja Markku Nieminen sekä Hevosurheilun/Hippoksen päätoimittaja Jussi Lähde. 

 

Lisätietoja: www.ymparisto.fi/download/noname/%7B885B5D8D-70C3-4682-9F24-

1DA4EFB65129%7D/100422  

http://www.ratsastus.fi/hame
http://www.ratsastus.fi/ita-suomi
http://www.ratsastus.fi/lounais-suomi
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B885B5D8D-70C3-4682-9F24-1DA4EFB65129%7D/100422
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B885B5D8D-70C3-4682-9F24-1DA4EFB65129%7D/100422


10 

 

 

Suomen luontoa juhlitaan jälleen elokuussa 

Maamme ainutlaatuista luontoa juhlitaan toisena vuonna peräkkäin, kun Suomen luonnon päivää vietetään 

lauantaina 30.8.2014. Päivän ideana on juhlia luontomme tuomaa iloa ja oivaltaa sen hyvinvointia edistävä 

vaikutus. Suomen luonnon päivänä järjestetään retkiä ja tapahtumia ympäri Suomea jokaiselle luonnosta 

kiinnostuneelle.  

Suomen luonnon päivä tarjoaa myös mahdollisuuden olla mukana luomassa uutta suomalaista 

kansanperinnettä. Kaikki organisaatiot ja kansalaiset ovat tervetulleita järjestämään oman Suomen luonnon 

päivän tapahtumansa, omalla teemallaan ja tyylillään. Myös yritykset voivat osallistua, sillä Suomen 

luonnon päivä tarjoaa mahdollisuuden edistää liiketoimintaa kestävällä tavalla. Päivälle voidaan suunnitella 

erilaisia kampanjatuotteita ja sitä voi hyödyntää tuotemarkkinoinnissa, sidosryhmätapahtumana tai 

työhyvinvointipäivänä. Tapahtuma lisätään valtakunnalliselle listalle Suomen luonnon päivän tapahtumista. 

Suomen luonnon päivän viralliset järjestäjät ovat Suomen ympäristökeskus SYKE, Suomen luonnon- 

suojeluliitto, Metsähallituksen luontopalvelut ja Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL. 

Edellisvuoden tapaa päivää on rakentamassa yli 50 tapahtumajärjestäjää kyläyhdistyksistä ministeriöihin. 

Merkitse Suomen luonnon päivä 30.8.2014 kalenteriisi. 

Lisätietoja: www.suomenluonnonpaiva.fi 

 

 

 

Ratsastajainliiton toimiston henkilökunnan kesälomat 

 

o Holma Sonja, 23.6. – 27.7. 

o Kaipio Nina, 18.7. – 10.8. 

o Kestinmäki Kielo, 30.6. – 27.7. 

o Kupiainen Emmi, 9.6. – 6.7. 

o Kuusisto Minttu, 28.7. – 17.8. 

o Sassi Sanna, 14.7. – 13.8. 

o Seppälä Marian, 30.6. – 3.8. 

o Siltala Sari, 23.6. – 20.7. 

o Sundwall Fred, 14.7. – 10.8. 

o Talvitie Hanna, 2.6. – 17.8. 

o Tella Tuula, 30.6. – 28.7. 

o Ylänne Aki, 11.6. – 13.7. 

 

 

 

 

 

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy elokuussa. 

http://www.suomenluonnonpaiva.fi/

