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SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE HEINÄKUU 2015 

 

 

 

SRL YLEISTÄ  

 
 

 

Reilun Pelin kysely käynnissä kesän ajan 

Ratsastajainliitossa toimii Reilu Peli -työryhmä, joka työskentelee yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon 

liittyvien asioiden parissa. Vuoden 2016 tavoitteena on ratsastuksen oma Reilu Peli -työkirjan 

valmistuminen seurojen ja tallien käyttöön. 

Aiheeseen liittyen toteutamme yhteistyössä HAMK:n hevosagrologiopiskelija Laura Laukkasen kanssa 

opinnäytetyökyselyn, jonka tavoitteena on tarkastella Reilun Pelin pelisääntöjen toteutumista 

ratsastusharrastuksen parissa. 

Kyselyn perustana on koko urheilumaailman kattava Reilun Pelin arvomaailma, jonka tavoitteena on 

mahdollistaa tasavertainen, turvallinen ja oikeudenmukainen harrastusympäristö riippumatta iästä, 

sukupuolesta, asuinpaikasta, rodusta, varallisuudesta tai mistään muustakaan vastavasta 

henkilökohtaisesta ominaisuudesta tai asiasta. Reilun Pelin keskeisimpiä teemoja ovat yksilön oikeudet, 

terveys, turvallisuus ja hyvinvointi, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus sekä luonnon kunnioittaminen ja 

kestävä kehitys. 

Kysely on käynnissä 31.8. saakka. 

Linkki kyselyyn ja lisätietoja: www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/ratsastuksen_reilu_peli_-kysely  
 
Lisätietoja Reilu Peli -työryhmästä: www.ratsastus.fi/reilu_peli  
 
 

 
 

http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/ratsastuksen_reilu_peli_-kysely
http://www.ratsastus.fi/reilu_peli
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JÄSEN- JA SEURAPALVELUT  

 

 

 

Kirjoituskilpailu käynnissä nuorille  

Ratsastajainliiton valtakunnallinen Nuoret Päättäjät -ryhmä on käynnistänyt nuorille suunnatun 

kirjoituskilpailun. Kilpailu on tarkoitettu kaikille alle 29-vuotiaille, joita hevonen kiehtoo ja inspiroi. 

Kirjoituskilpailuun osallistutaan kirjoittamalla tositarina, novelli tai runo otsikolla ”Hevonen ja minä”.  

Kilpailun ohjeet löytyvät osoitteesta www.nuoretpaattajat.blogspot.fi. Kaikkien osallistuneiden kesken 

arvotaan lippuja syksyn Horse Show’hun. Kilpailu on käynnissä 23.8.2015 saakka. 

 
 
 
Hyvässä Seurassa Horse Show’hun – lippuja kampanjahintaan! 

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

Ratsastajainliitolla ja Helsinki International Horse Show’lla on parhaillaan käynnissä etukampanja, jota voi 

hyödyntää myös oman seuran varainhankintamuotona.  

 

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

Helsingin Jäähallissa 22. -25.10.2015.  

 

Lisätietoja kampanjasta: www.ratsastus.fi/hyvassa_seurassa  

 

 

 

Seura- ja talliristeily lokakuun alussa – ilmoittautuminen käynnissä! 

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

seminaariristeilyn 2.–4.10.  

 

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

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

Tukholmassa ja halukkaille ohjattua oheisliikuntaa.   

 

Lähtekää mukaan isolla joukolla! Ilmoittautuminen on parhaillaan käynnissä, ja se päättyy 9.9. 

Lisätietoja ja risteilyn ohjelma: 

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

 
 
 
 
 
 
 

http://www.nuoretpaattajat.blogspot.fi/
http://www.ratsastus.fi/hyvassa_seurassa
http://www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=A9E86209E648D865B4AF4B8304550DA8
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Ratsastusseurojen puheenjohtajatapaaminen 23.10. 
Jo perinteeksi muodostunut vuosittainen puheenjohtajatapaaminen järjestetään jälleen Horse Show-
viikolla, perjantaina 23.10 klo 14–18. Syksyn tapaamisessa käydään läpi hyvän seurahallinnon perusteita.  
 
Puheenjohtajatapaaminen huipentuu Helsinki International Horse Show’n perjantai-illan näytökseen, johon 
jokainen osallistuja saa ilmaislipun. 
 
Lisätietoja ja päivän tarkempi ohjelma: 

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

 

 

 

SEURAKEHITTÄMINEN 

 

 

Ovatko ratsastusseurasi perusasiat kunnossa? 

Seuratoiminnassa on monia asioita, joiden pitää toimia, jotta seura voi todeta perusasioiden olevan 

kunnossa. Valo ry on laatinut kätevän tsekkauslistan, jonka avulla voi kartoittaa oman seuran tilannetta. 

Tsekkauslistaan on hyvä palata esimerkiksi seuran johtokunnan kokouksissa säännöllisesti. 

Tsekkauslista: www.sport.fi/urheiluseura/hyva-hallinto/seuratoiminnan-

kehittaminen/urheiluseuratoiminnan-tsekkauslista  

 

  

 

 

KUNTOLIIKUNTA 

 

 

Kesällä liikutaan: liikuntakuukaudet -kampanja päällä! 

Ratsastajainliiton Kuntotyöryhmän ideoima liikuntakuukausi -kampanja on parhaillaan käynnissä. 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. Vielä ehtii 

mukaan! 

 

Lisätietoja ja liikuntavinkkejä: www.ratsastus.fi/liikuntakuukausi  

Ratsastuksesta Valon sivuilla: www.sport.fi/uutiset/uutinen/lisaa-liikunnan-iloa-lajien-valisella-yhteistyolla  

 

http://www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=6F001B66EE1B91CC280E68AE39066EA9
http://www.sport.fi/urheiluseura/hyva-hallinto/seuratoiminnan-kehittaminen/urheiluseuratoiminnan-tsekkauslista
http://www.sport.fi/urheiluseura/hyva-hallinto/seuratoiminnan-kehittaminen/urheiluseuratoiminnan-tsekkauslista
http://www.ratsastus.fi/liikuntakuukausi
http://www.sport.fi/uutiset/uutinen/lisaa-liikunnan-iloa-lajien-valisella-yhteistyolla
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Liikkuva Ratsastaja -oheisliikunnan koulutus jälleen elokuussa 

Liikkuva Ratsastaja -koulutuksessa koulutetaan talleille ja seuroille oheisliikunnan ohjaajia, jotka voivat 

innostaa ja ohjata lapsia, nuoria ja 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.  

Seuraava Liikkuva Ratsastaja -koulutus järjestetään Helsingissä perjantaina 28.8. klo 17–21.  

 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 

www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=798D6E125D932F89848FF422D55D1D79  

 

 

KKI-koulutustuki ratsastusseurojen käyttöön 

Ratsastusseurojen on mahdollista hakea taloudellista tukea seuran oheisliikunnan ohjaajan koulutukseen 

KKI-koulutustuen muodossa.  

 

KKI-koulutustuki on tarkoitettu esimerkiksi seuran vertaisohjaajille mahdollistamaan osallistuminen 

koulutuksiin, jotka edistävät matalan kynnyksen liikuntaryhmien toimintaa tai muuten kannustavat 

terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikunnan pariin. Ratsastajainliiton Liikkuva 

Ratsastaja -koulutus on yksi vaihtoehto tällaiseksi koulutusmahdollisuudeksi. Koulutukseen osallistuvan 

tulee ohjata/edistää terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien työikäisten liikuntaa omassa seurassa. 

 

KKI-koulutustuessa on jatkuva haku. Sähköinen hakemus liitteineen tulee lähettää viimeistään kuukautta 

ennen koulutusta. Koulutustukea ei voi hakea takautuvasti. 

Lisätietoja ja hakulomakkeet: www.kkiohjelma.fi/hanketuki/kki-koulutustuki  

Lisätietoja Liikkuva Ratsastaja -koulutuksesta: www.ratsastus.fi/liikkuva_ratsastaja  

 

 

 

 

KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINTA 

 

 

 

Vauhdikas ratsastuskesä päällä 

Ihana, kesäinen kisakausi tarjoaa upeita hevosia, kiehtovia kilpailuja ja ratsastusurheilun draamaa. Poimi 

tästä kesän ja alkusyksyn menovinkit kalenteriisi! 

 

 

http://www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=798D6E125D932F89848FF422D55D1D79
http://www.kkiohjelma.fi/hanketuki/kki-koulutustuki
http://www.ratsastus.fi/liikkuva_ratsastaja
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Tähtikisoja ja mestaruuksia 

o 22.–26.7. LähiTapiola GP-sarjan Hanko 5. osakilpailu 

o 30.7.–2.8. SM esteratsastus, Ypäjä, seniorit, nuoret, juniorit, poni- ja lapsiratsastajat 

o 28.–30.8. GP-finaaliviikonloppu, Helsinki, Laakson ratsastusstadion 

o 8.8. Matkaratsastuksen SM, Punkalaidun 

o 28.–30.8. LähiTapiola GP-sarjan finaali ja Volkswagen Leading Rider -kilpailu, Helsinki, Laakson 

ratsastusstadion 

o 26.–27.9. Lännenratsastus reining ja all-around-lajit, Hyvinkää 

o 22.–25.10. Helsinki International UB Horse Show, kansainvälistä esteratsastusta ja maailmancupin 

osakilpailu, kansainvälistä kouluratsastusta 

 

 

Olympialajien EM-kilpailut 

o 11.8.–23.8. Aachen, Saksa /EM-kilpailut este-, koulu- ja lännenratsastus, vikellys ja nelivaljakot  

o 10.–13.9. Blair Castle, Iso-Britannia / Kenttäratsastuksen EM-kilpailut  

 

Lisätietoja ja muita kisoja: http://www.ratsastus.fi/tahtikilpailut  

Tarkempi kilpailukalenteri: https://kipa.ratsastus.fi  

 

 

Ratsastuslähetyksiä Ylen kanavilla ja Areenassa 

Yle Urheilussa TV2:ssa: 

• Esteratsastuksen SM 2.8. klo 18–19 

• GP-estefinaali 30.8. klo 17–19  

Lisäksi luvassa on huippuratsastusta myös olympialajien EM-kisoista sekä Helsinki International Horse 

Show. 

- Kouluratsastuksen SM-kilpailujen senioreiden finaali: http://areena.yle.fi/1-2690106   

 

 

Esteratsastuksen GP-sarjat SRL:n nettitelevisiossa 

LähiTapiola Grand Prix ja nuorten LähiTapiola Future Challenge -osakilpailut nähdään Ratsastajainliiton 

nettikanavilla 

Livenä: http://www.ratsastus.fi/nettitv   

Jälkitallenteina: https://www.youtube.com/user/ratsastajainliitto   

  

 

http://www.ratsastus.fi/tahtikilpailut
https://kipa.ratsastus.fi/
http://areena.yle.fi/1-2690106
http://www.ratsastus.fi/nettitv
https://www.youtube.com/user/ratsastajainliitto
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Haku alue- ja maajoukkuevalmennuksiin alkaa 10.7.2015 

SRL:n maajoukkuevalmennus on suunnattu ratsukoille, joiden tavoite ja tulosennuste jo annettujen 

kilpailunäyttöjen perusteella ovat kansainvälisen menestyksen saavuttaminen omassa ikäryhmässä 

lähimmän kahden vuoden aikana. Varsinaisen maajoukkueen lisäksi osassa lajeista ja ikäryhmistä toimii 

myös kehitysrengas, johon kuuluvien ratsukoiden oletetaan kehittyvän maajoukkuetason tehtäviin 

lähimmän parin vuoden aikana. 

Aluevalmennus on suunnattu ratsukoille, jotka ovat oman ikäryhmän kansallista tasoa tai nousemassa sille 

tasolle lähimmän kahden vuoden aikana ja ovat ehdolla tulevina vuosina haastaja/ 

maajoukkuevalmennusryhmiin. Aluevalmennusrenkaisiin voidaan valita myös vähemmän kilpailukokemusta 

omaavia ratsukoita, jos tuloskehitysennuste on valmentajan arvion mukaan hyvä ja kehitystä tapahtuu 

valmennuksen tuloksena. 

Hakuohje ja hakulomakkeet päivitetään SRL:n nettisivuille lähipäivinä. 

 

 

 

KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT 

 

  

 

SRL hakee 1-2 uutta vammaisratsastuksen luokittajaa 

Tunnetko ratsastavan fysioterapeutin tai lääkärin? Jos, niin tutustu hakuun/laita tietoa eteenpäin: 

www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus/prime101.aspx/101/0/srl_hakee_1-

2_uutta_vammaisratsastajien_kansallista_luokittajaa. Hakuaika päättyy 16.8.2015.  

 

 

Vammaisratsastusohjaajakoulutuksen haku käynnissä 

Vammaisratsastusohjaajakoulutus on joka toinen vuosi käynnistyvä koulutus, ja seuraavan, syksyllä 

käynnistyvän ryhmän haku on parhaillaan käynnissä. Tutustu koulutuksen sisältöön ja pääsyvaatimuksiin 

(mm. suoritettu vammaisratsastuksen peruskurssi): 

www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus/prime101.aspx/101/0/vammaisratsastuksen_ohjaaja_koulutuksee

n_haku_kaynnistynyt. Hakuaika päättyy 16.8.2015. 

 

Vammaisratsastuksen Facebook-ryhmä 

SRL vammaisratsastus on Facebook-ryhmä, jossa tiedotetaan kaikesta vammaisratsastukseen liittyvästä 

ajankohtaisesta. Ryhmä on suljettu, mutta kaikki kiinnostuneet otetaan mukaan, joten kiinnostuneet voivat 

käydä klikkaamassa ”Liity ryhmään” osoitteessa www.facebook.com/groups/SRLvammaisratsastus. 

 

 

http://www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus/prime101.aspx/101/0/srl_hakee_1-2_uutta_vammaisratsastajien_kansallista_luokittajaa
http://www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus/prime101.aspx/101/0/srl_hakee_1-2_uutta_vammaisratsastajien_kansallista_luokittajaa
http://www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus/prime101.aspx/101/0/vammaisratsastuksen_ohjaaja_koulutukseen_haku_kaynnistynyt
http://www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus/prime101.aspx/101/0/vammaisratsastuksen_ohjaaja_koulutukseen_haku_kaynnistynyt
http://www.facebook.com/groups/SRLvammaisratsastus


7 

 

 

Syksyn toimihenkilökoulutukset 

o 23.10.2015 Koulutuomareille Wim Ernesin klinikka 

o 6.11.2015 - 8.11.2015 Valmentajakoulutus, taso 1, jakso 1 

o 19.12.2015 - 20.12.2015 III-koulutuomarikurssi 

 

 

Muut tapahtumat 

o 11.7.2015 - 12.7.2015 Ponihippalot Teivossa, TRE  

o 1.8.2015 - 2.8.2015 Lännenratsastuksen perusteet -kurssi, Hankasalmi 

o 15.8.2015 Kilpailijoiden sääntökoulutus (uudet ja vanhat), Riihimäki  

o 28.8.2015 Liikkuva Ratsastaja -koulutus, Helsinki  

o 7.9.2015 - 31.7.2016 Urheilujohtamisen aineopinnot  

o 12.9.2015 Miten hevonen oppii – Kouluratsastusklinikka, Hki 

o 17.9.2015 - 11.3.2016 Mindfulness tunnetaitovalmentajakoulutus  

o 22.9.2015 Hevosen hyvinvointi -koulutusilta, Helsinki  

o 2.10.2015 - 4.10.2015 Seura- ja talliristeily (Helsinki-Tukholma-Helsinki) 

o 19.10.2015 - 21.10.2015 Järjestyksenvalvojan peruskurssi, Tre 

o 21.10.2015 Sosiaalisen median hyödyntäminen järjestöissä, TRE 

o 23.10.2015 Ratsastusseurojen puheenjohtajatapaaminen, Helsinki  

o 30.10.2015 Erityisryhmien kerhotoimintaan painottunut hevoskerho-ohjaajakoulutus, Kirkkonummi  

o 17.11.2015 klo 17.00 - 18.11.2015 Järjestyksenvalvojan kertauskurssi, TRE 

o 21.11.2015 Urheilufoorumi 2015 

o 22.11.2015 Ratsastajainliiton sääntömääräinen syyskokous, Helsinki 

o 29.11.2015 Jännevauriot, niveltulehdukset, irtopalat ja haavanhoito, Lappeenranta 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri  

 

 

HEVOSTAIDOT JA TALLIYHTEISTYÖ 

 

 

Hevosen hyvinvointikiertue käynnistyy 

Ratsastajainliitto on aloittanut yhteistyön Tuire Kaimion, Minna Tallbergin, Mintti Rautioahon ja Anna 

Kilpeläisen kanssa hevosen hyvinvointiin liittyen.  

Olemme muodostaneet koulutuspaketin, jonka tavoitteena on käydä kattavasti läpi hevosen 

kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä päivittäistä toimintaa hevosen kanssa. Kohderyhmänä ovat 

hevosharrastajat, hevosenomistajat ja muut kiinnostuneet. 

 

Koulutuskiertue alkaa tiistaina 22.9. klo 17–21 Helsingissä. Ilmoittautuminen tapahtumaan on parhaillaan 

käynnissä. Koulutus jatkuu alueellisena Hevosen hyvinvointi -kiertueena, jota toteutetaan eri alueilla 

syksyllä 2015 ja Ratsastajainliiton hevosen hyvinvoinnin teemavuonna 2016. Alueelliset tapahtumat 

http://www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri
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julkaistaan syksyllä liiton tapahtumakalenterissa.  

 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen syyskuun tapahtumaan: 

www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=8581FD63730D61F2876073E76D0DFCD5  

 

 

 

Hevoskerho-ohjaajan oppaan päivitys julkaistaan elokuussa 

Hevoskerho-ohjaajan oppaan päivitysversio julkaistaan elokuussa. Ohjaajan opas jokaisen kerhonvetäjän 

oma käsikirja, joka toimii hevoskerhonvetäjän tukena yhdessä Hevostaito-oppaan ja Hevoskerholainen -

työkirjan kanssa. 

Hevoskerhon ohjaajan oppaan hinta on 15 € /kpl + postikulut.  

Tilaukset: www.sporttikauppa.fi/kauppapaikat/ratsastajainliitto  

OBS! Handbok för hästklubbsledare finns också på svenska! 

 

 

Tilaa Hevoskerholainen-työkirjat syksyn hevoskerhoihin 

Hevoskerholainen on jokaisen heppakerholaisen oma työkirja, joka sisältää hauskoja tehtäviä ja antaa 

vinkkejä käytännön heppamaailmaan. Hevoskerholaisessa on kerholaisen omat sivut itsenäiseen 

puuhasteluun, sekä erilaisia hevosaiheisia tehtäviä, jotka on tarkoitettu käytettäväksi ohjatusti kerhossa. 

Tehtävät käsittelevät Hevostaito-oppaan asioita sekä muita hevosharrastuksessa hyödyllisiä tietoja ja 

taitoja. Paras hyöty Hevoskerholaisesta saadaan, kun se sisällytetään jokaisen kerholaisen 

kerhomateriaaliksi ja sitä täytetään yhdessä kerhokertojen yhteydessä. 

Hevoskerholainen -työkirjan hinta on 10 € /kpl + postikulut.  

Tilaukset: www.sporttikauppa.fi/kauppapaikat/ratsastajainliitto 

OBS! Hästklubbens arbetsbok finns också på svenska! 

 

 

Nouse Ratsaille -tapahtuma jälleen syksyllä 

Perinteinen Nouse Ratsaille- päivä tarjoaa talleille mahdollisuuden markkinoida ja esitellä omaa 

toimintaansa. Myös seura voi järjestää päivän yhteistyössä jäsentallin kanssa. Tämän vuoden teemana ovat 

turvallisuus ja hevostaidot.  

 

Valtakunnallinen Nouse Ratsaille -päivä järjestetään 6.9.2015. Järjestäjiä hemmotellaan uudistuneella 

paketilla, johon kuuluu mm. minimerkkejä.  

 

Ilmoittautumiset: https://my.surveypal.com/Nouse-Ratsaille-päivän-ilmoittautuminen-2015 

 

 

http://www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=8581FD63730D61F2876073E76D0DFCD5
http://www.sporttikauppa.fi/kauppapaikat/ratsastajainliitto/
http://www.sporttikauppa.fi/kauppapaikat/ratsastajainliitto/
https://my.surveypal.com/Nouse-Ratsaille-päivän-ilmoittautuminen-2015
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Hevonen tekee hyvää - kummihevoskampanja käynnistyy syyskuussa 

Kummihevoskampanja käynnistyy 6.9. suomenhevosen päivänä ja jatkuu vuoden loppuun saakka. 

Kummihevonen tuo tervehdyksensä kummeilleen ja kertoo hevosen arjesta. Oli sitten kyse tuntihevosesta 

ratsastuskoululla tai suomenhevosravurista, tervehdyksessä voi kertoa hevosen arjesta ja viimeisimmistä 

kuulumisista. Kiva keino, jolla saa hevosen elämää ja arkea tuotua kummeille tiedoksi. Pienet ja arkiset asiat 

ovat usein niitä kaikkein parhaita! 

Mukaan kannustetaan kaikkia hevosihmisiä, ammattilaisia ja harrastajia, lajista riippumatta - kampanjan 

kärkenä toimii monipuolinen suomenhevonen mutta kaiken rotuiset hevoset ovat tervetulleita mukaan 

kummihevostoimintaan. Levitetään hevosen tuomaa lämpöä ympärillemme! 

*Koulut, päiväkodit, vanhainkodit ym. hoitolaitokset ovat sopivia kummeja. 

*Kummihevoset ja heidän kumminsa kootaan Hippoliksen hallinnoimalle sivulle, jossa on mukana kuva 

hevosesta ja kerrotaan lyhyesti hevosesta ja hänen kummeistaan. 

*Kummihevoskampanjassa mukana oleminen tarkoittaa sitoutumista 6.9.–31.12.2015 välisenä aikana. 

*Kummihevosen tervehdys kuvan ja tekstin tai videon kautta kerran kuukaudessa. Mahdollisuuksien 

mukaan vierailu kummien luokse tai että kummit tulevat vierailulle hevosen luo (tallille, kilpailuihin tai 

hevosen työpaikalle). 

 

Kannustamme mukaan kaikkia hevosihmisiä etsimään alueeltanne sopiva kummikohde – annetaan 

hevostemme tehdä hyvää! Kummihevoskampanja on Suomen Hippos ry:n, Suomen Ratsastajainliitto ry:n ja 

Hevosalan kehittämiskeskus Hippoliksen yhteishanke. #kummihevonen                         

Lisätietoja: www.hippolis.fi/kummihevonen (lisätietoja elokuun alussa)                                                                            

 

 

ALUEET TIEDOTTAVAT 

 

 

ESRAn alueen syyskursseja: 

o 15.8. Kilpailusääntökoulutus uusille kilpailijoille, Riihimäki 

o 22.8. Hevoskerhon ohjaajien tapaaminen, Vantaa 

o 23.9. ESRAn alueen syyskokous ja ravit, Vermon ravirata 

o 30.10. Erityisryhmien kerhotoimintaan painottunut hevoskerhonohjaajakoulutus, Kirkkonummi 

o 31.10.–1.11. Kilpailunjärjestäjä- ja tulospalvelukoulutus, Riihimäki 

o 31.10. Turvallisuuspäällikkökurssi, Riihimäki 

o 1.11. C-puheenjohtajatuomarikurssi, Riihimäki 

o 1.11. Tulospalvelu- ja ATU-koulutus estetuomareille ja ratamestareille, Riihimäki 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/etela-suomi  

http://www.hippolis.fi/kummihevonen
http://www.ratsastus.fi/etela-suomi
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Kaakon alueelle tulossa syksyllä: 

29.11. Jännevauriot, niveltulehdukset, irtopalat ja haavanhoito, eläinlääkäriluento, Lappeenranta  

Lue lisää: www.ratsastus.fi/kaakkois-suomi  

 

Keski-Suomen alueella tapahtuu: 

1.-2.8. Lännenratsastuksen perusteet -kurssi, Hankasalmi 

Lue lisää: www.ratsastus.fi/keski-suomi  

 

Lounais-Suomessa tapahtuu: 

o Urheiluhevosen fysioterapia 7.7. Piikkiössä 

o Tallien ja pihattojen paloturvallisuus 12.8. Pöytyällä 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lounais-suomi  

 

 

 

AJANKOHTAISTA 

 

 

Menovinkki syksylle: Huikea kouluratsastusklinikka Ruskeasuolla 12.9. 

Viime vuonna loistavan vastaanoton saanut Emile Faurie tulee yhdessä Emma Kanervan kanssa 

Ruskeasuolle lauantaina 12.9. Faurie ja Kanerva ratkovat yhdessä heille ennakkoon tuntemattomien 

hevosten ongelmia. Lisäksi Emile esittelee eri oppimisvaiheissa olevia hevosia ja näyttää piaffe-harjoituksia 

sekä maasta että selästä. 

Paikalla expo ja buffetti. 

Viime vuonna klinikka myytiin loppuun ennätysajassa! Varaa lippusi ajoissa osoitteesta: 

www.kouluratsastus.net  

Pääsymaksu 30 € 

KorK:n jäsenet 25 € 

Ryhmäalennus 10 % (yli 20 hengen ryhmille) 

 

 

 

 

http://www.ratsastus.fi/kaakkois-suomi
http://www.ratsastus.fi/keski-suomi
http://www.ratsastus.fi/lounais-suomi
http://www.kouluratsastus.net/
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy elokuussa. 


