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SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE HELMIKUU 2015 

 

 

 

SRL YLEISTÄ  

 
 

 

SRL:n kevätkokous ja Ratsastusgaala Lahdessa - ilmoittautuminen päällä! 

Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppua vietetään Lahdessa 17.–19.4.2015. Viikonlopun kruunaa 

lauantai-illan Ratsastusgaala, jossa palkitaan vuoden 2014 menestyneimpiä urheilijoita, seuratoimijoita, 

talliyrittäjiä.  

 

Ilmoittautuminen viikonloppuun on alkanut. Lunasta paikkasi tähtisateessa! Lisätietoja ja viikonlopun 

ohjelmasisältö: www.ratsastus.fi/kevatkokous  

 

 

Ehdotuksia Ratsastusgaalassa palkittaviksi 

Yleisöllä on mahdollisuus ehdottaa palkittavia 22. helmikuuta mennessä. Ehdotusten perusteella 

Ratsastusgaalan tuomaristo valitsee voittajat ja ehdokkaat maaliskuun alussa alkavaan yleisöäänestykseen. 

Lisätietoja: 

www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/kenesta_vuoden_ratsastaja_2014_tee_oma_ehdotuksesi_palkitta

vista  

Vuoden ratsastuksenopettaja -äänestys: https://my.surveypal.com/Vuoden-Ratsastuksenopettaja  

 

 

 

 

 

 

http://www.ratsastus.fi/kevatkokous
http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/kenesta_vuoden_ratsastaja_2014_tee_oma_ehdotuksesi_palkittavista
http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/kenesta_vuoden_ratsastaja_2014_tee_oma_ehdotuksesi_palkittavista
https://my.surveypal.com/Vuoden-Ratsastuksenopettaja
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JÄSEN- JA SEURAPALVELUT  

 

 

 

Vuoden Ratsastusseurat 2014 -kilpailu on käynnissä! 

Ratsastajainliiton jäsenseuroille avoin Vuoden Ratsastusseurat -kilpailu on käynnistynyt. Seurat voivat 

osallistua mittelöön vuoden parhaimman seuran tittelistä vastaamalla kilpailulomakkeen kysymyksiin. 

Kilpailussa huomioidaan seurojen vuoden 2014 toiminta. Kaikenkokoisten ja -ikäisten seurojen kannattaa 

osallistua mukaan! 

 

Lisätietoja ja osallistumisohjeet: www.ratsastus.fi/vuodenratsastusseurat   

 

 

 

Ratsastajainliitto Tampereen Hevoset-messuilla 

Suomen suurimmat hevosalan ammatti- ja harrastemessut Hevoset 2015 järjestetään 11.–12.4.2015 

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Keväinen koko hevosalan yhteinen tapahtumaviikonloppu 

kutsuu Tampereelle niin ravi- että ratsupuolen ammattilaiset ja harrastajat kuin myös perheet ja muut 

hevosista kiinnostuneet.  

Ratsastajainliitto on isosti mukana messuilla ja järjestää useita kokous- ja koulutustilaisuuksia paikan päällä.  

 

Ohjelmassa mm.: 

 

Lauantai 11.4. 

o Urheillen terveyttä seurassa -koulutus, 20 henkilöä, lauantaipäivä klo 13–18 (kokoustila: Myrsky & 

Tuuli) 

Aikuisliikunnan pilottiseurojen sisäinen koulutustilaisuus.  

 

o Jäsensihteerikoulutus, 30 henkilöä, lauantaipäivä klo 13–17 (kokoustila: Blenheim, Convair ja 

Douglas) 

Ratsastusseurojen jäsensihteereille suunnattu koulutustilaisuus. Koulutuksessa käydään läpi liiton 

jäsenrekisteriä, jäsensihteerin työtehtäviä sekä seurajäsenyyden markkinointia.  

 

Sunnuntai 12.4. 

o Liikkuva Ratsastaja -koulutus, 20 henkilöä, sunnuntaipäivä, klo 13–17 (kokoustila: Myrsky & Tuuli) 

Ratsastuksen oheisliikunnan ohjaajien koulutustilaisuus. Koulutus on avoin kaikille liikunnasta ja 

ohjaamisesta kiinnostuneille.  

 

o Ratsastuksen Sinettiseuratapaaminen, 20 henkilöä, sunnuntaipäivä, klo 13–17 (kokoustila: 

Blenheim, Convair ja Douglas) 

Ratsastuksen Sinettiseurojen sisäinen kokoontuminen. 

http://www.ratsastus.fi/vuodenratsastusseurat
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Kokoustilaan pääsee ilman messulippua. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet: 

www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri  

HUOM.  Ratsastajainliiton jäsenet saavat 50 % alennuksen messulipusta vuoden 2015 jäsenkorttia 

näyttämällä! Kysykää alueiden kimppakyytejä ja lähtekää messuille koko seuran voimin! 

 

Tampereen messuohjelma on esillä täällä: www.hevosmessut.fi.  

 

 

 

KUNTOLIIKUNTA 

 
 

 

Kuntohaaste on käynnissä – kaikki mukaan kuntoilemaan! 

Ratsastajainliiton Kuntotyöryhmän toteuttama Kuntohaaste -kunnonkohotuskampanja kannustaa kaikkia 

ratsastajia liikkumaan. Uusi Kuntohaaste -kausi on jälleen alkanut. Leikkimieliseen haasteeseen voi 

osallistua 5-10 henkilön joukkueella. Kilpailu on avoin kaikille jäsenille iästä riippumatta. 

  

Lisätietoja ja osallistumisohjeet: www.ratsastus.fi/Kuntohaaste  

 

 

 

Liikkuva Ratsastaja -oheisliikunnan ohjaajakoulutuksia keväällä 

Liikkuva Ratsastaja- hankkeessa 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.  

Kevään koulutuskalenteri tarjoaa Liikkuva Ratsastaja -koulutuksia eri puolilla Suomea. Lisätietoja 

koulutuksesta ja alkuvuoden koulutukset: www.ratsastus.fi/liikkuva_ratsastaja  

 

 

Ratsasta kunnolla -seminaari ammattilaisille maaliskuussa 

Suomen Ratsastuksenopettajainyhdistys ja Ratsastajainliiton Kuntotyöryhmä järjestävät ratsastuksen 

ammattilaisille suunnatun Ratsasta kunnolla -seminaarin Valo-talossa Helsingissä maanantaina 23.3. Päivän 

aikana käydään läpi ratsastusta taitolajina, mietitään mitä elementtejä taitolajin opettamisessa tarvitaan, 

miten taidon oppimista voisi helpottaa ja miten ratsastajan fysiikka vaikuttaa tähän kaikkeen. Päivän 

asiantuntijana toimii Kuntotyöryhmän jäsen, liikuntatieteiden maisteri Anne-Maarit Hyttinen.  

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 

http://www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=0B652EFDB0C1065A8C6FF2428807384A  

 

http://www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri
http://www.hevosmessut.fi/
http://www.ratsastus.fi/Kuntohaaste
http://www.ratsastus.fi/liikkuva_ratsastaja
http://www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=0B652EFDB0C1065A8C6FF2428807384A
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Pilottiseuroja etsitään aikuisliikunnan kehittämiseksi 

Ratsastajainliitto on mukana Valon valtakunnallisessa Urheillen terveyttä -ohjelmassa, jonka avulla 

tavoitellaan koko urheilumaailman yhteistä ”Olemme maailman liikkuvin urheilukansa” -visiota. 

Kehittämisohjelmaan kutsutaan mukaan pilottiseuroja, joiden kanssa luodaan ja kokeillaan yhdessä 

konseptia harrasteliikuntaan keskittyvien seurojen avuksi.  

Etsimme mukaan 5-10 ratsastusseuraa. Urheillen terveyttä ratsastusseurassa -kehittämishankkeessa 

suunnittelemme valittujen seurojen kanssa yhdessä monipuolisia liikkumisen muotoja. Hankkeen yhtenä 

painopisteenä on turvata harrastaminen koko elämänkulussa keskittyen myös ikääntyvien harrastamisen 

kehittämiseksi. Osallistuminen on seuroille veloituksetonta! Pilottihanke sisältää mm. Liikkuva Ratsastaja -

koulutuksen kahdelle pilottiseuran toimijalle. 

Mikäli seuranne on kiinnostunut toimimaan mukana pilottihankkeessa, olkaa yhteydessä SRL:n Ninaan, 

nina.kaipio@ratsastus.fi. Toiminta käynnistyy Tampereen Hevoset-messuilla huhtikuussa. 

 

 

Kunnossa kaiken ikää -hanketukihaku päällä 1.-31.3. 

KKI-ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten 

ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten terveyttä ja 

hyvinvointia. KKI-hanketuen hakuaika on pian taas käsillä. Hakuaikaa on koko maaliskuu.  

 

Lisätietoja: www.kkiohjelma.fi/hanketuki  

 
 

 

KILPAILUTOIMINTA 

 

 
 

Kilpailujärjestelmä 2015 

Muutamia tarkennuksia kauden alkuun: 
o 1-tason kilpailuja voi edelleen järjestää joko siten, että ilmoittautumiset otetaan Kipan kautta tai 

sähköpostitse tai tallin ilmoitustaululla. Tänä vuonna suoritetuiksi kvaalituloksiksi kelpaavat vain 

Kipassa esim. pdf-muodossa julkaistut tulokset. 

o Luokat eivät ole enää kilpailun tason mukaan nimettyjä esim. 2-tason luokkia, on vaan luokkia, 

jotka ovat avoimia eri luville ja kohderyhmille.  

o 2-tason kilpailujen yhteydessä saa järjestää E-luville, seurojen jäsenille ja Green Cardilaisille avoimia 

luokkia siten, että ilmoittautumiset näihin otetaan Kipan ulkopuolella esim. sähköpostitse tai 

laittamalla nämä luokat erikseen 1-tasolle lisättyyn kilpailukutsuun. 

o Matkaratsastussääntöihin on korjattu 1-tasolla sallittu pisin kilpailumatka. 

o Koulusääntöihin on korjattu 1-tason kilpailuasuvaatimukset. 

o 1-tason kilpailuissa on 1000 euron palkintokatto kaikissa lajeissa. 

mailto:nina.kaipio@ratsastus.fi
http://www.kkiohjelma.fi/hanketuki
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Päivitetyt Kipan käyttöohjeet löydät www.ratsastus.fi/materiaalisalkku/equipe_ja_kipa  

Tietoa uudistuksesta: www.ratsastus.fi/uusikilpailujarjestelma  

 

 

Vastauksia kilpailulupakysymyksiin 

Vanha seuralupa on nyt nimeltään E-lupa. Aluelupaa vastaa lähimmin D-lupa ja kansalliset luvat ovat 

kutakuinkin ennallaan B- ja A-luvat. Maksuttomalla E-luvalla voi ilmoittautua 1-tason kilpailuihin. D-luvalla 

voi kilpailla 2-tason kaikissa luokissa sekä 3-5-tason kilpailuissa lajisäännöissä määritellyissä luokissa, mikäli 

järjestäjä on avannut luokat D-lupalaisille. A-luvalla saa kilpailla kaikilla kilpailutasoilla, kaikissa lajeissa. B-

luvalla saa kilpailla muissa kuin olympialajeissa 3-5-tason kilpailuissa sekä kaikissa lajeissa 2-tason 

kilpailuissa. Osallistumisoikeus luokkiin edellyttää oikean luvan lisäksi tietysti myös voimassa olevaa kvaalia. 

Kvaalit on kuvattu lajisäännöissä kohdassa osallistumisoikeus. 

 

Olympialajien suomenmestaruuskilpailuissa vaaditaan aina A-, C- tai kansainvälinen kilpailulupa, pienissä 

lajeissa vastaavasti B- tai kansainvälinen kilpailulupa. SRL:n sarjakilpailuissa kouluratsastuksessa vaaditaan 

A-lupa. SRL:n sarjakilpailut esteratsastuksessa on järjestettävä 3-5 tason kilpailuissa ja sarjoissa, joiden 

kaikki osakilpailut ja finaalit kilpaillaan alle 120 cm:n tasolla, tulee ratsastajalla olla vähintään D-lupa. 

Noviisisarjan osakilpailuja voidaan järjestää myös 2-tason kilpailuissa sarjan sääntöjen mukaan. Lupien 

perusteella luokkia voi avata tai rajata kilpailulupaohjeistuksen mukaisesti. Esimerkiksi D-luvalla saa 

lähtökohtaisesti kilpailla kaikissa 2-tason luokissa sekä esimerkiksi esteratsastuksessa alle 120 cm luokissa 

myös 3-5-tason kilpailuissa, jos järjestäjä on ne avannut D-luville. 

 

 

Sääntökoulutukset ja lupien myöntäminen 

Ratsastajainliitto suosittelee, että uudelta luvan hakijalta edellytetään sääntökoulutukseen osallistumista 

ennen luvan saamista. Seurat voivat myöntää kilpailijan toivoman luvan, vaikka tällä ei vielä olisi 

kvaalituloksia saavutettuna. Kvaalitulos ohjaa kilpailijan oikean tasoisiin luokkiin.  

 

Tähän aikaan vuodesta sääntökoulutuksia kysytään kovasti, joten toivomme, että mahdollisimman monet 

avoimet tilaisuudet ilmoitettaisiin alueiden ja/tai liiton nettisivujen tapahtumakalentereissa, jotta voimme 

ohjata kiinnostuneita tapahtumiin. Tilaisuudet voi ilmoittaa oman alueen aluekoordinaattorille. 

Muistattehan kannustaa myös kilpailevien lasten vanhempia mukaan koulutukseen ja, että tärkeintä on 

sääntöjen opettelu, ei tenttiminen. Sääntökoulutusmateriaalit on päivitetty nettiin ja sieltä löytyvät myös 

järjestämisohjeet.  

Lisätietoa luvista ja sääntökoulutuksesta: 

www.ratsastus.fi/kilpailut/kilpailuluvat 

www.ratsastus.fi/kilpailusaantokoulutus  

 

 

 

http://www.ratsastus.fi/materiaalisalkku/equipe_ja_kipa
http://www.ratsastus.fi/uusikilpailujarjestelma
http://www.ratsastus.fi/kilpailut/kilpailuluvat
http://www.ratsastus.fi/kilpailusaantokoulutus
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Kilpailukutsujen julkaiseminen 

Kilpailusääntöjen yleisen osan mukaan kilpailukutsut tulee julkaista 4 viikkoa ennen ilmoittautumisen 

päättymistä. Huomioittehan tämän laatimalla kutsut hyvissä ajoin ja toimittamalla ne tarkistettavaksi 

ajoissa niin tuomariston puheenjohtajalle kuin kutsujen tarkistajalle. Kutsujen tarkistajat julkaisevat 

kansalliset kutsut. 

Lisätietoja ja tarkistajien yhteystiedot: www.ratsastus.fi/ohjeita_kilpailunjarjestajalle  

 

 

Palkintojen vuosi-ilmoitus verottajalle 

Moni on reagoinut liiton rahapalkintoja koskevaan tiedotteeseen. Haluamme korostaa, että verottajan 

näkökulmasta mitään muutosta ei ole tapahtunut. Rahapalkinnot sekä arvokkaammat esinepalkinnot ovat 

saajansa veronalaista tuloa, näin on ollut aiemminkin. Palkintojen maksajan tulee ilmoittaa maksamansa 

palkinnot verottajalle vuosi-ilmoituksella. Yksityishenkilöt voivat ilmoittaa tulonhankkimiseen liittyvät 

kulunsa veroilmoituksessa tai urheilijat voivat liittyä tukisäätiön asiakkaiksi, jos tukisäätiön ehdot täyttyvät. 

Yrittäjille tulojen ilmoitus on arkea. Muutos on tapahtunut SRL:n palveluissa kilpailujen järjestäjille. Liitto 

tekee jatkossa palkintojen osalta verottajan vuosi-ilmoituksen järjestäjien puolesta suoraan Kipasta 

kerättävillä tiedoilla. Tämä helpottaa järjestäjien työtä. 

 

 

Ratsastajan opas kilpailumaailmaan 2015 

Ratsastajan opas kilpailumaailmaan on päivitetty sääntömuutosten myötä. Samalla opas on saanut uuden 

ilmeen. Opas on luettavissa ja tulostettavissa veloituksetta sähköisessä muodossa ja lisäksi tilattavissa 

valmiiksi tulostettuna 8 euron hintaan nettikaupasta www.sporttikauppa.fi. Hintaan lisätään posti- ja 

toimituskulut. SRL:n Sinettiseuroille opasta toimitetaan veloituksetta 5 kpl/seura helmikuun aikana. 

Ratsastajan opas kilpailumaailmaan pitää sisällään toimintaohjeita ratsastuskilpailuihin sekä 

sääntökoosteen koulu- ja esteratsastuksen sekä yleisen osan kilpailusäännöistä.  

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorten_kilpailut/ratsastajan_opas_kilpailumaailmaan  

 

Vuokrattavaa kilpailukalustoa kilpailujärjestäjien käyttöön 

Ratsastajainliitto ylläpitää vuokrattavaa kilpailukalustoa kilpailunjärjestäjien käyttöön. Valikoimasta löytyy 

siirrettävien karsinoiden lisäksi, estekontteja, ajanottolaitteita, tietokoneita ynnä muuta. Kalustoon ja 

hinnoitteluun voi tutustua www.ratsastus.fi/kilpailulaitteistotilauslomake.  

 

Tilaukset kannattaa tehdä hyvissä ajoin. Lisäksi on hyvä huomioida, että Tähtikilpailut ovat etusijalla, jos 

tulee päällekkäisiä varauksia. 

Aluejaostoilla on myös vuokrattavaa kalustoa, jota voi hyödyntää: 

Pohjois-Suomi: 

o Estekontti, vuokra 100 € / kilpailu  

http://www.ratsastus.fi/ohjeita_kilpailunjarjestajalle
http://www.sporttikauppa.fi/
http://www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorten_kilpailut/ratsastajan_opas_kilpailumaailmaan
http://www.ratsastus.fi/kilpailulaitteistotilauslomake
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o Radiopuhelimet 5 kpl, vuokra 20 € / kilpailu 

o ATU-ajanottolaitteet, vuokra 50 € / kilpailu 

Lisätiedot ja tilaus: www.ratsastus.fi/prime218/prime103/prime103.aspx   

ESRA: 

o ATU  

o Kouluaidat 

o Esteitä 

Tiedustelut: ATU Eija Nenonen e.nenonen@pp.inet.fi, muut markomaaluoto@gmail.com  

 

Keski-Suomi: 

o ATU  

Tiedustelut: Susanna Kallioinen susanna@gait.fi  

Häme:  

o 10 radiopuhelinta 20 €/viikonloppu 

o ATU (ajanottolaite) 80 € / viikonloppu 

o Hevosen siirtoon pressu ja vetoliinat 20 €/viikonloppu (ATUn kanssa veloituksetta) 

Tiedustelut: Pekka Pusa (TRS) 040-709 2078, pekka.pusa@tieto.com  

 

 

Hevosopisto Powercupin seurakarsinnat käynnistyvät 

Powercup on Suomen Ratsastajainliiton valtakunnallinen poni- ja junioriratsastajien kilpailu. Tänä vuonna 

sarjaa tukee Ypäjän Hevosopisto, joka kannustaa näin uusia kilpailijoiden alkuja mukaan radoille. 

Hevosopisto Powercup on yhdistetty kilpailu eli siihen kuuluu sekä koulu- että esteratsastuskoe. 

Junioreiden yhdistetty kilpailu aloitettiin jo vuonna 1978 ja aiempina vuosina tämä cup on kulkenut muun 

muassa nimellä Villivarsa-cup ja Hevoshullu Powercup. 

Powercup kannustaa monipuoliseen harjoitteluun ja on hyvä ponnahduslauta kilparatsastajan uralla. Monia 

kansallisissa ja jopa kansainvälisissä ratsastuskilpailuissa Suomelle mainetta niittäneitä ratsastajia onkin 

nähty uransa alkuvaiheessa tämän cupin loppukilpailussa. 

Järjestättehän tekin oman seuranne Powercup -karsinnan tänä keväänä? Ilmoita kilpailu ajoissa Kipaan, niin 

ehditte saada diplomit kaikille hyväksytyn yhteistuloksen saavuttaneille.  

Vuoden 2015 loppukilpailu järjestetään Ypäjän Hevosopistolla 1.-2.8.2015. Ennen kilpailua järjestetään 

mielenkiintoinen Hevosopisto Powercup leiri, josta tulee lisätietoa lähempänä.  

Lisätietoa: www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorten_kilpailut/Powercup  

 

http://www.ratsastus.fi/prime218/prime103/prime103.aspx
mailto:e.nenonen@pp.inet.fi
mailto:markomaaluoto@gmail.com
mailto:susanna@gait.fi
mailto:pekka.pusa@tieto.com
http://www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorten_kilpailut/Powercup
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Tie Talentista urheilijaksi: seurojen urheilu- ja valmennusvastaavat huomio! 

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

pitkäaikaiseen ja säännölliseen valmennukseen, jonka runkona ovat SRL:n testiradat ja teoriarungot. 

Pilottivuodesta saatiin erinomaisia kokemuksia seuroilta, joissa Talent käynnistyi. Vanhemmat ja ratsastajat 

kokivat saavansa tukea säännölliselle valmennukselle, seurat motivoituivat uudella tavalla ja moni 

ratsastaja on jo hankkinut oman tai lainaratsun käyttöönsä valmennuksen innoittamana.  

Tutustu ohjelmaan osoitteessa: www.ratsastus.fi/talent  

Jos kaipaat lisätietoja lähetä sähköpostia Aki Ylänteelle, aki.ylanne@ratsastus.fi tai Raija Jensen 

raija.jensen@gmail.com.  

 

 

 

KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT 
 

 
 
Kilpailijoille ja kilpailunjärjestäjille 
 

o Nuorten hevosten koulukatsastus, Ypäjä, to 12.2.2015 
o Este/kenttäpainotteinen sääntökoulutus, Tre, to 12.2.2015 klo 18.00 - 20.30 
o Kipa/Equipe koulutus, Kotka, su 15.2.2015  
o Esteratsastuspainotteinen sääntökoulutus, Lahti, ke 18.2.2015 klo 18.00 - 20.30 
o Kouluratsastuspainotteinen sääntökoulutus, Tampere, to 19.2.2015 klo 18.00 - 20.30 
o Tuntiratsastajasta menestyväksi kilparatsastajaksi, Hattula, la 21.2.2015 
o Bo Andersenin klinikka, Kirkkonummi, la 28.2.2015 - su 1.3.2015 
o Kilpailunjärjestäjäkoulutus, Riihimäki, la 28.2.2015 - su 1.3.2015 
o Sääntökoulutus, Pori, la 28.2.2015 klo 12.00 - 15.00 
o Kilpailunjärjestäjäkoulutus, Pori, la 28.2.2015 - 15.00 
o Turvallisuuspäällikkökurssi, Riihimäki, la 28.2.2015 klo 12.30 - 17.00 
o Kilpailijoiden sääntökoulutus (uudet ja vanhat), Riihimäki (lännenratsastus), su 1.3.2015 klo 10.00 - 

16.00 
o Järjestyksenvalvojan peruskurssi, Helsinki, la 7.3.2015 - su 8.3.2015 
o Equipe-koulutus, Pälkäne, la 7.3.2015 
o EAI-kurssi, Riihimäki, la 7.3.2015 - su 8.3.2015 
o Pisteet kotiin kouluradalta, Jyväskylä, su 8.3.2015 
o Kilpailunjärjestämiskoulutus, Pälkäne, su 8.3.2015  
o Turvallisuuspäällikkökurssi, Pälkäne, su 8.3.2015 
o Vikellyksen sääntökoulutus, Helsinki, su 8.3.2015 
o Kilpailijoiden sääntökoulutus (uudet ja vanhat), Riihimäki, su 8.3.2015 klo 12.00 - 18.00 
o Driving- tulospalveluohjelman käyttökoulutus, pe 13.3.2015 - la 14.3.2015 
o Marcus Scharmannin esteklinikka, ma 16.3.2015 - ke 18.3.2015 
o Aluevalmennettavien leiri ja alueen kevättapaaminen, Jyväskylä, la 21.3.2015 klo 15.00–18.00 
o Talvio Road Show, Hämeenlinna, ti 24.3.2015 klo 18.00–21.00 

 
 

http://www.ratsastus.fi/talent
mailto:aki.ylanne@ratsastus.fi
mailto:raija.jensen@gmail.com
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Toimihenkilöille ja valmentajille 
 

o Kouluratsastuksen arvostelukoulutus, valmentajien lisenssikoulutus, Ypäjä, la 14.2.2015 - su 
15.2.2015 

o Skaalantarkastus koulutuomareille IIIK-I koulutuomareille, Faurie, Ernes, Ypäjä, la 14.2.2015 - su 
15.2.2015 

o Estetuomarien lisenssikoulutus, Säkylä, la 14.2.2015 
o Stewardien lisenssikoulutus, Säkylä, la 14.2.2015 
o C-ratamestarikurssi ja ratamestarien lisenssikoulutus, Kiuruvesi, la 14.2.2015 - su 15.2.2015 
o Estetuomarien lisenssikoulutus, Kaarina, su 15.2.2015 
o Stewardien lisenssikoulutus, Kaarina, su 15.2.2015 
o Valjakkokoulutuomarikoulutus, Sipoo, pe 20.2.2015 - su 22.2.2015 
o Lisenssikoulutus estetuomareille ja ratamestareille, Oulu, la 21.2.2015 klo 09.00 - 14.00 
o C-ratamestarikurssi, Lappeenranta, la 21.2.2015 - su 22.2.2015 
o Estetuomarikurssi, Riihimäki, la 21.2.2015 - su 22.2.2015 
o Kouluratsastustuomareiden täydennyskoulutus valjakkoajoon, Sipoo, su 22.2.2015 
o I-tason valmentajakoulutus, 1. jakso, Vierumäki, pe 27.2.2015 - su 1.3.2015, KURSSI TÄYNNÄ! 
o SRL Taitotuomareiden lisenssikoulutus, Ypäjä, la 28.2.2015 
o Koulutuomari IVK-koulutus, 2. jakso, Ypäjä la 28.2.2015 - su 1.3.2015 
o Stewardikurssi, Hyvinkää, HUOM! UUSI PVM la 28.2.2015 - su 1.3.2015 
o Stewardien lisenssikoulutus, Oulu, la 28.2.2015 - su 1.3.2015 
o Tuomarien ja ratamestarien Equipe- ja ATU-koulutus, Riihimäki, su 1.3.2015 
o Skaalantarkastus IV- ja IVK-koulutuomareille, Jyväskylä, la 7.3.2015 
o IV ja IVK koulutuomarien lisenssikoulutus (skaalantarkastus), Oulu, la 7.3.2015 
o Banmästarkurs på svenska, ratamestarikoulutus, Kimito, la 7.3.2015 - su 8.3.2015 
o Vikellyksen valmentajatapaaminen, Helsinki, la 7.3.2015 
o Ratamestarien lisenssikoulutus, Kemiö, su 8.3.2015 
o Lisenssikoulutus estetuomarit ja -stewardit, LPR, ke 11.3.2015 
o Skaalantarkastus IV- ja IVK-koulutuomareille, Kangasala, la 14.3.2015 klo 10.00 
o Kouluratsastuksen stewardkurssi, Hyvinkää, la 14.3.2015 - su 15.3.2015 
o Stewardikurssi, Turku, la 14.3.2015 - su 15.3.2015 
o Stewardikurssi ja stewardien lisenssikoulutus, Kuopio, la 14.3.2015 - su 15.3.2015 
o Marcus Scharmannin esteklinikka, valmentajien lisenssikoulutus, ma 16.3.2015 - ke 18.3.2015 
o Koulustewardien lisenssikoulutus, LPR, ke 18.3.2015 
o Estetuomareiden lisenssikoulutus, Kuopio, pe 20.3.2015 klo 17.00 - 21.00 
o Koulutus kenttäratsastustuomareille, maastoradansuunnittelijoille ja teknisille asiantuntijoille, 

Ypäjä, la 21.3.2015 - su 22.3.2015 
o Lisenssikoulutus kenttäratsastuksen toimihenkilöille, Ypäjä, la 21.3.2015 
o Estetuomarikurssi, Kuopio, la 21.3.2015 - su 22.3.2015 
o SRL Valmentajakoulutus I-taso, 2. jakso, pe 27.3.2015 - su 29.3.2015 
o Skaalantarkastus IV- ja IVK-koulutuomareille, Hyvinkää, la 28.3.2015 
o Estestewardikurssi, Kuopio, la 28.3.2015 - su 29.3.2015 
o Koulustewardikurssi, Kuopio, la 28.3.2015 - su 29.3.2015 
o Christoph Hessin kouluratsastusklinikka, valmentajien lisenssikoulutus, Ypäjä, ma 30.3.2015 - ti 

31.3.2015 
o Kenttäratsastuksen toimihenkilöiden lisenssikoulutus, Oulu, la 4.4.2015 
o Valjakon lisenssikoulutus, Ypäjä, ma 6.4.2015 klo 10.00 - 13.00 
o SRL Valmentajakoulutus I-taso, 3. jakso, Ypäjä, pe 24.4.2015 - su 26.4.2015 

 
 
 



10 

 

Muut koulutukset ja tapahtumat 
 

o Liikkuva Ratsastaja -koulutus, Helsinki, to 19.2.2015 klo 17.00 - 21.00 
o Ratsastajan kuntotestaajakoulutus, osa 1, aerobinen kunto, Helsinki, pe 20.2.2015 klo 10.00 - 17.00 
o Hevoskerho-ohjaajan peruskurssi, Kouvola, su 22.2.2015 
o Hevoskerho-ohjaajan peruskurssi, Myrskylä, la 14.3.2015 klo 10.00 - 10.00 
o Hevoskerho-ohjaajan peruskurssi, Lappeenranta, su 15.3.2015 
o ESLU:n Seura-akatemia: Tuotteistaminen, Hki, ti 17.3.2015 
o Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi, Huittinen, su 22.3.2015 
o Ratsasta kunnolla -seminaari, Helsinki, ma 23.3.2015 klo 09.30 - 14.30 
o Jäsensihteeritapaaminen, Tampere, la 11.4.2015 klo 13.00 - 17.00 
o Urheillen terveyttä seurassa -koulutus, Tampere, la 11.4.2015 klo 13.00 - 18.00 
o Liikkuva Ratsastaja -koulutus, Tampere, su 12.4.2015 klo 13.00 - 17.00 
o Ratsastuksen Sinettiseuratapaaminen, Tampere, su 12.4.2015 klo 13.00 - 17.00 
o Ratsastajainliiton seura- ja talliseminaari, Lahti, la 18.4.2015 klo 10.00 - 15.00 
o Ratsastajainliiton Ratsastusgaala, Lahti, la 18.4.2015 klo 18.00 - 22.30 
o Ratsastajainliiton sääntömääräinen kevätkokous, Lahti, su 19.4.2015 klo 11.00 - 15.00 

 
 
Lisätietoa ja ilmoittautumiset: www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri  

 

 

 

ALUEET TIEDOTTAVAT  

 

 

ESRAn alueella tapahtuu: 

o 20.–22.2. Valjakkokoulutuomarikoulutus, Sipoo 

o 21.–22.2. Estetuomarikoulutus, Riihimäki 

o 21.2. Tuntiratsastajasta menestyväksi kilparatsastajaksi, Hattula 

o 28.2.–1.3. Stewardikurssi (kaikki lajit), Hyvinkää 

o 28.2.–1.3. Kilpailunjärjestäjäkoulutus, Riihimäki 

o 28.2. Turvallisuuspäällikkökurssi, Riihimäki 

o 1.3. Kilpailusääntökoulutus (lännenratsastus), Riihimäki 

o 1.3. Tuomarien ja ratamestarien ATU- ja equipekoulutus, Riihimäki 

o 7.-8.3. EAI-kurssi, Riihimäki 

o 8.3. Kilpailijoiden sääntökoulutus, Riihimäki 

o 14.3. Hevoskerho-ohjaajan peruskurssi, Myrskylä 

o 14.–15.3. Kouluratsastuksen stewardikoulutus, Hyvinkää 

o 21.3. Alueen suunnittelukokous 

o 28.3. Skaalantarkastus IV- ja IVK-koulutuomareille, Hyvinkää 

 

Tulossa maaliskuun lopussa myös kilpailusääntökoulutusta. 

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: www.ratsastus.fi/etela-suomi  

http://www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri
http://www.ratsastus.fi/etela-suomi
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Hämeen alueella tapahtuu: 

o 12.2. Este- ja kenttäpainotteinen sääntökoulutus, Tampere 

o 18.2. Estepainotteinen sääntökoulutus, Lahti 

o 19.2. Kouluratsastuspainotteinen sääntökoulutus, Tampere 

o 7.3. Equipekoulutus, Pälkäne 

o 8.3. Kilpailunjärjestämiskoulutus, Pälkäne 

o 8.3. Turvallisuuspäällikkökurssi, Pälkäne 

o 14.3. Skaalantarkastus IV- ja IVK-koulutuomareille, Kangasala 

o 24.3. Talvio Road Show, Hämeenlinna 

o 11.4. Jäsensihteeritapaaminen, Tampere 

 

Tulossa myös aloittelevien kilpailijoiden sääntökoulutus Tampereelle. Paikka ja ajankohta julkaistaan alueen 

tapahtumakalenterissa. Lue lisää ja ilmoittaudu: www.ratsastus.fi/hame 

 

Kaakossa tapahtuu: 

o 15.2. Varsasta kilpahevoseen, kavionhoidon ja kengityksen merkitys, Lappeenranta 

o 15.2. Kipa- ja Equipekoulutus, Kotka 

o 19.2. Ratsastajien infoilta, kilpailujärjestelmä tutuksi, Kouvola 

o 21.–22.2. C-ratamestarikurssi, Lappeenranta 

o 22.2. Hevoskerho-ohjaajan peruskurssi, Kouvola 

o 11.3. Lisenssikoulutus estetuomareille ja stewardeille, Lappeenranta 

o 15.3. Hevoskerho-ohjaajan peruskurssi, Lappeenranta 

Lue lisää www.ratsastus.fi/kaakkois-suomi 

 

Keski-Suomen alueella tapahtuu: 

o 7.3. Skaalantarkastus IV- ja IVK-koulutuomareille, Jyväskylä 

o 8.3. Pisteet kotiin kouluradalta, Jyväskylä 

o 21.3. Aluevalmennettavien kuivaleiri ja alueen kevättapaaminen, Jyväskylä 

 

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

 

Itä-Suomessa tapahtuu: 

o 21.2. Ratsastusseurojen tapaaminen ja alueen kevään suunnittelukokous, Kuopio  

o 21.2. Itä-Suomen Ratsastusgaala, Kuopio (ilmoittautuminen päättynyt) 

o 22.2. Kilparatsastajan koulutuspäivä, Kuopio 

o 28.2.–1.3. Mini Wahlbergin kouluratsastusklinikka, Iisalmi 

o 14.–15.3. Stewardikurssi ja stewardien lisenssikoulutus, Kuopio 

http://www.ratsastus.fi/hame
http://www.ratsastus.fi/kaakkois-suomi
http://www.ratsastus.fi/keski-suomi
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o 20.3. Estetuomareiden lisenssikoulutus, Kuopio 

o 21.–22.3 Estetuomarikurssi, Kuopio 

o 28.–29.3. Julia Wejbergin istuntaklinikka, Kuopio 

o 28.3. tai 29.3. Estestewardikurssi, Kuopio 

o 28.3. tai 29.3. Koulustewardikurssi, Kuopio 

Lisätiedot: www.ratsastus.fi/ita-suomi 

 

Lounais-Suomessa tapahtuu: 

o 17.2. Kepparit Myllyssä, Turku 

o 28.2. Kilpailusääntökoulutus, Pori 

o 28.2. Kilpailujärjestäjäkoulutus, Pori 

o 1.3. Turvallisuuspäällikkökoulutus, Laitila 

o 7.3. Kuntopäivä, Laitila 

o 7.-8.3. Banmästarekurs på svenska, Kimito 

o 8.3. Ratamestarien lisenssikoulutus, Kemio 

o 9.3. Alueen kevään suunnittelukokous, Säkylä 

o 14.–15.3. B-taitotuomarikurssi, Salo 

o 14.–15.3. Stewardikurssi, Kaarina 

o 22.3. Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi, Huittinen 

o 28.3. Liikkuva Ratsastaja -koulutus, Laitila 

o 11.4. Bussikuljetus Tampereen hevosmessuille (Turusta ja Porista) 

o 27.6. Salo Horse Show backstage 

Lisätiedot: www.ratsastus.fi/lounais-suomi  

 

Pohjanmaalla tapahtuu: 

o 19.2. Hevonen voimavarana -hevosharrastusilta, Vaasa 

Lisätiedot: www.ratsastus.fi/pohjanmaa  

 

Pohjois-Suomessa tapahtuu: 

o 21.2. Lisenssikoulutus estetuomareille ja ratamestareille, Oulu 

o 22.2. Kilpailujärjestelmän uudistus ja kilpailulupakoulutus, Oulu 

o 28.2. tai 1.3. Stewardien lisenssikoulutus, Oulu 

o 7.3. IV ja IVK koulutuomarien lisenssikoulutus (skaalantarkastus), Oulu 

o 8.3. Koulurataklinikka, Oulu 

Lisätiedot: www.ratsastus.fi/pohjois-suomi 

http://www.ratsastus.fi/ita-suomi
http://www.ratsastus.fi/lounais-suomi
http://www.ratsastus.fi/pohjanmaa
http://www.ratsastus.fi/pohjois-suomi
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MUUT ASIAT 
 

 

Liiton henkilökunnan talvilomat: 

 

o Holma Sonja, 16.–22.2.2015 

o Kaipio Nina, 2.–8.3.2015 

o Kestinmäki Kielo, 16.–22.2.2015 

o Kupiainen Emmi, 23.2.–1.3.2015 

o Kuusisto Minttu, 1.1.–18.2.2015 

o Sassi Sanna, 23.–29.3.2015 

o Seppälä Marian, 2.–8.3.2015 

o Siltala Sari, 16.–22.2.2015 

o Sundwall Fred, 9.2.–2.3.2015 

o Talvitie Hanna, 27.–30.4.2015 

o Tella Tuula, 25.3.–8.4.2015 

o Ylänne Aki: ei vielä tiedossa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy maaliskuussa. 


