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SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE HUHTIKUU 2014 

 

 

 

SRL YLEISTÄ  

 
 

 

SRL:n kevätkokousviikonloppu Hämeenlinnassa 

Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppua järjestetään Hämeenlinnan Vanajanlinnassa 25.–27.4.2014. 

Viikonloppuna järjestetään seuraseminaari, lajien koordinointikokous ja Ratsastusgaala, jossa palkitaan 

vuoden 2013 ansioituneet. Viikonloppuna voi myös ottaa osaa liiton strategiatyöstöön.  

 

Tulkaa mukaan isoin joukoin! Ilmoittautumiset ja huonevaraukset 17.4. mennessä osoitteesta: 

www.ratsastus.fi/kevatkokous  

 

 

 

Liiton strategiatyö etenee – jaa oma kokemuksesi hevosen kanssa 

Ratsastajainliiton strategiatyö etenee. Strategiatyötä esitellään seuraavan kerran liiton kevätkokouksessa. 

Hyödynnämme strategian työstössä myös jäseniltä saatua palautetta. Nyt kaipaamme jälleen apuanne! 

Kaipaamme jäsenistön omia kokemuksia hevosten kanssa. Pyydämme teitä kertomaan, mitä 

ajatuksia/tunteita/mietteitä hevosen kanssa toimiminen teissä herättää, miten ainutlaatuinen kumppanuus 

hevosen kanssa ilmenee teidän elämässänne. 

Jaattehan kokemukseksenne meille strategiatyön tueksi. Voitte kirjoittaa tarinanne muutamilla lauseilla ja 

lähettää sen osoitteeseen nina.kaipio@ratsastus.fi 5.5. mennessä. Tarinoita hyödynnetään strategian 

työstössä ja julkaistaan mahdollisuuksien mukaan itse loppumateriaalissa. Kiitämme yhteistyöstänne! 

 

http://www.ratsastus.fi/kevatkokous
mailto:nina.kaipio@ratsastus.fi
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Tampereen hevosmessut – hevosihmisten kevään kohtaamispaikka 

Tampereen kuudennet hevosmessut järjestetään 5.-6.4. laajennetuissa tiloissa Tampereen Messu- ja 

Urheilukeskuksessa. Viikonloppuna luvassa esteratsastuksen ja valjakkoajon tähtihetkiä kilpailukentällä, 

huippuosaajien klinikoita, näytöksiä, seminaareja, tietoiskuja, luentoja ja tietysti monipuolinen expoalue 

kevään tarvikehankintoihin. 

Ratsastajainliitto on tapahtumassa vahvasti mukana omalla messuosastollaan, sekä monipuolisella 

koulutusohjelmalla. Luvassa Liikkuva Ratsastaja -koulutus, jäsensihteeritapaaminen, tallikohtaaminen, 

Sinettiseuratapaaminen sekä Laatutallipalaveri. Ratsastajainliiton jäsenmaksun helmikuun puoliväliin 

mennessä maksaneet jäsenet ovat saaneet jäsenetuna lipun messuille. Lipunmyynti messuille koko 

viikonlopun ajan myös ovelta. 

Katso koko viikonlopun ohjelma ja tarkempi tapahtumainfo messujen omalta sivulta: www.hevosmessut.fi  

 
 
Kepparit Tampereella - ohjelma & aikataulu: 
 
 
Lauantai (messut auki klo 9-19): 
 

o klo 9.30 ilmoittautuminen ja kepparialueen käyttö aukeaa  
o klo 11.00 Mini (30-40cm A.1.0) n. 20 osallistujaa 
o klo 11.30 Midi (50-70cm A.1.0) n. 60 osallistujaa 
o klo 14.00 Maxi (70-90cm A.1.0) n. 20 osallistujaa 
o klo 14.30 Näyttely kangaskepparit (avoin kaikille, yhteiskehänäyttely) 
o klo 15.00 Näyttely villasukkakepparit (avoin kaikille, yhteiskehänäyttely) 
o klo 15.30 Kepparialue avoimeen käyttöön  

 
 
Sunnuntai (messut auki klo 10–18): 
 

o klo 10.00 ilmoittautuminen ja kepparialueen käyttö aukeaa 
o klo 11.00 Mini (30-40cm A.1.0) n. 20 osallistujaa 
o klo 11.30 Midi (50-70cm A.1.0) n. 60 osallistujaa 
o klo 14.00 Maxi (70-90cm A.1.0) n. 20 osallistujaa 
o klo 14.30 Näyttely kangaskepparit (avoin kaikille, yhteiskehänäyttely) 
o klo 15.00 Näyttely villasukkakepparit (avoin kaikille, yhteiskehänäyttely) 
o klo 15.30 Kepparialue avoimeen käyttöön  

 
 

 
 
 
 
 

http://www.hevosmessut.fi/
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JÄSEN- JA SEURAPALVELUT  
 
 
 
 
 
Mistä sinä unelmoit 1000 €:lla? Kerro ja voita se todeksi! 
LähiTapiolasta saat tutkitusti Suomen parasta palvelua. Itsenäiset ja vahvat alueyhtiömme palvelevat 
lähellä sinua ja toimivat aina oman maakuntansa ja sen asukkaiden parhaaksi. 
 
Kerro nyt oma unelmasi tai äänestä suosikkiasi muiden unelmista osoitteessa www.omaunelmasi.fi. 
Jokaisen alueyhtiön eniten ääniä saanut unelma palkitaan 1000 €:n lahjakortilla sen toteuttamiseksi. Lisäksi 
arvomme äänestäjien kesken upeita palkintoja joka viikko! Kampanja-aika on 17.3. – 27.4.2014. 
 
Välitetään toisistamme. 
 
 
 
 
 
Uusi jäsenetu – silmien laserleikkaus alennettuun hintaan 
Ratsastajainliiton jäsenet saavat jatkossa 10 % alennuksen FemtoLasik®-laserleikkauksesta. Alennus koskee 
myös samassa taloudessa asuvia perheenjäseniä. Tutustu alennukseen tarkemmin ja varaa aika ilmaiseen 
ennakkoarvioon: www.femtolasik.fi/srl. 
 

 

 

 

 

Ilmianna hyvä talli - jäsenkamppis vauhdissa  

Ratsastuskoululaisen teemavuonna metsästetään myös uusia potentiaalisia jäsentalleja. Tekeekö seuranne 

yhteistyötä tallin kanssa, joka ei ole vielä liiton jäsen?  

 

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

huippupalkintoja. Ensimmäinen ilmiannettu talli on jo liittynyt Ratsastajainliittoon! 

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

 

 

 

 

 

 

http://www.omaunelmasi.fi/
http://www.femtolasik.fi/srl
http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/ilmianna_hyva_talli
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Haku Sinettiseuraksi päällä toukokuun loppuun 

Sinettiseurat ovat nuorisourheilun laatuseuroja. Vuonna 1992 aloitettu Sinettiseuratoiminta on entisen 

Nuoren Suomen (nykyisen Valon) ja urheilun lajiliittojen yhteinen toimintamalli, joka rakentuu lapsen ja 

nuoren parhaan edistämiselle, lapsen kasvun ja kehityksen tukemiselle sekä lapsuuden kunnioittamiselle. 

Toimintaa määrittelevät Sinettikriteerit.  

Sinettiseuroja on eri urheilulajeista yhteensä 602. Ratsastuksella on tällä hetkellä 22 Sinettiseuraa. Haku 

Sinettiseuraksi on taas käynnissä, ja se päättyy 31.5.2013.  

 

Lisätietoja ja hakuohjeet: www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/sinettiseurat  

 

 

 

Arvokas kasvatus -projekti 2013–2017: lasten ja nuorten toiminnan tueksi  

Seurat kutsutaan mukaan kehittämään lapsi- ja nuorisotyön arvokasvatusta. Arvokas kasvatus on 

valtakunnallinen hanke, jossa on tarkoituksena kehittää väkivallattomuuteen tähtäävä arvokasvatusmalli ja 

-menetelmät alakouluikäisille lapsille.  

Suomen Ratsastajainliitto on yksi Arvokas kasvatus -hankkeen yhteistyökumppaneista. Mukaan etsitään nyt 

ratsastusseuroja, joilla on kiinnostusta lähteä kokeilemaan kehitteillä olevia menetelmiä (esim. 

toiminnalliset ja liikunnalliset harjoitukset, leikit ja pelit) osana omaa toimintaansa sekä antamaan niistä 

palautetta hankkeesta vastaaville työntekijöille niiden jatkokehittelyä varten. 

Mikä? 

Arvokas Kasvatus on Ray:n rahoittama ja NFG ry:n (Non Fighting Generation ry) toteuttama vuosille 2013–

2017 ajoittuva projekti, jonka tarkoituksena on kehittää arvokasvatusmalli ja -menetelmät 

peruskouluikäisen lapsen eri kasvuyhteisöihin (koulut, kodit ja vapaa-aika).  Eräs ratsastavan lapsen 

merkittävä kasvuyhteisö on talliympäristö sekä hevoskerhot. 

Miksi? 

Projektin tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen arvokasvatuksen keinoin. 

Hevoskerhossa arvokasvatuksella luodaan mahdollisuuksia itsestä ja toisista huolehtimiseen, vahvistetaan 

suojaavia tekijöitä, jotka suodattavat riskien vaikutusta sekä ehkäistään kiusaamista ja luodaan hyvää 

yhdessäoloa. 

Miten? 

Menetelmät ovat joustavasti sovellettavissa jo olemassa oleviin hyviin käytäntöihin niitä täydentämään. 

Tavoitteena on arvokasvatuksen luonteva sulautuminen hevoskerhon oppisisältöihin ryhmän yksilölliset 

tarpeet huomioiden. Arvokasvatus on luonteva osa jokapäiväistä kasvatustoimintaa.   

Kenelle? 

Arvokas kasvatus -harjoitukset on tarkoitettu hevoskerho-ohjaajien työvälineiksi, minkä vuoksi niitä myös 

kehitetään yhteistyössä hevoskerho-ohjaajien kanssa. Harjoituksia kokeillaan käytännössä mahdollisimman 

http://www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/sinettiseurat
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monenlaisissa ympäristöissä sekä arvioidaan niiden toimivuutta. Harjoituksia kehitetään saadun palautteen 

perusteella. 

Mukaan? 

Mikäli ratsastusseurasi on kiinnostunut Arvokas kasvatus -projektista, voit ottaa yhteyttä Arvokas kasvatus -

projektin hevoskerhomenetelmästä vastaaviin työntekijöihin. Mukana on jo ratsastuksen Sinettiseuroja. 

Yhteystiedot: 

Sonja Lesch (30.6.14 asti), sonja.lesch@nfg.fi, p. 020 7558 360 

Paula Noronen (1.7.14 alkaen), paula.noronen@nfg.fi, p. 020 7558 352 

 

 

 

 

Valtakunnallinen Talkoopäivä toukokuussa 

Ensimmäistä Talkoopäivää vietetään 17.5.2014. 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: beta.talkoot.fi ja/tai www.facebook.com/talkoopaiva  

 
 
 
 
KUNTOLIIKUNTA 
 
 
 
Naisratsastajien hyvinvointi-ilta toukokuussa 
Ratsastajainliiton Kuntotyöryhmä järjestää yhteistyössä LähiTapiolan kanssa naisratsastajien hyvinvointi-
illan Espoossa 14.5. klo 17.00 alkaen. Illan teemana on kokonaisvaltainen hyvinvointi. Puheenvuoroja 
kuullaan mm. Hanna Partaselta ravitsemuksesta sekä kouluratsastusvalmentaja Karita Kotikulmalta 
valmentautumisesta. Tilaisuus on maksuton kaikille liiton (nais)jäsenille. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet 
luvassa huhtikuun alussa. 
 

 

 

 

mailto:sonja.lesch@nfg.fi
mailto:paula.noronen@nfg.fi
http://beta.talkoot.fi/
http://www.facebook.com/talkoopaiva
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Alku- ja loppuverkkakortit ovat ilmestyneet! 

Monipuoliseen ratsastustuntiin tulisi aina sisältyä sekä hevosen että ratsastajan alkulämmittely ja 

loppujäähdyttely. Ratsastajainliiton Kuntotyöryhmä on laatinut ratsastajan alku- ja loppuverryttely -kortit 

ratsastustuntisuorituksen tueksi. Kortteja voi tilata seuran/tallin käyttöön veloituksetta osoitteesta 

nina.kaipio@ratsastus.fi.  

 

 

Huhtikuu on liikuntakuukausi 

Ratsastajainliiton Kuntotyöryhmä haastaa liiton jäsenet liikkumaan. Huhtikuu on julistettu yhteisen 

liikunnan kuukaudeksi, jolloin kokeillaan mahdollisimman monia eri liikuntalajeja. Tilannetta seurataan 

tiiviisti liiton Kunnon Ratsut -blogissa. 

Nyt kaikki mukaan liikkumaan! 

 

 

 

Liikkuva Ratsastaja -koulutuksia tarjolla 

Ratsastuksen oheisliikunnan ohjaajakoulutuksia on tarjolla keväällä eri paikkakunnilla. Seuraava 

koulutustilaisuus pidetään Tampereen Hevoset-messuilla. Tarkista aikataulu ja koulutuksen sisältö täältä: 

www.ratsastus.fi/ratsastusliikuntana/liikkuvaratsastaja.  

 

 

 

HEVOSTAIDOT JA HEVOSEN HYVINVOINTI 

 

 

 
Merkkikisa alkaa! 

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  

 

 

 

 

mailto:nina.kaipio@ratsastus.fi
http://kunnonratsut.vuodatus.net/
http://www.ratsastus.fi/ratsastusliikuntana/liikkuvaratsastaja
http://www.ratsastus.fi/seuratoiminta/merkkisuoritukset
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Valtakunnallinen Hevostaitomestaruuskilpailu Järvenpäässä 17.5. – ilmoittautukaa mukaan 27.4. 

mennessä! Lisäksi alueellisia hevostaitokilpailuja Kaakkois-Suomessa, Lounais-Suomessa sekä Keski-

Suomessa 

Järvenpään Ratsastusseura ja SRL järjestävät valtakunnallisen hevostaitomestaruuskilpailun 17.5. Kisaan 

voivat osallistua alle 18-vuotiaat juniorit sekä seurat kolmen hengen joukkuein. Samasta seurasta voi tulla 

mukaan useampiakin joukkueita. Kisaan kuuluu sekä teoriakoe että käytännönkoe. Tänä vuonna on 

ensimmäistä kertaa mahdollista tutustua edellisvuoden kisatehtäviin, ja hyödyntää niitä harjoittelussa sekä 

saada käsitystä kilpailun tasosta. Kisapäivään kuuluu kisaamisen lisäksi mukavaa oheisohjelmaa, kuten 

buffetissa herkuttelua, vikellykseen tutustumista, ostoksien tekemistä hevos- ja 

ratsastustarvikekirpputorilla sekä kannustusbanderollin askartelua omalle seuralle (parhaat palkitaan!).  

Kisakutsu ja esimerkkitehtävät: 

www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorten_kilpailut/hevostaitokilpailut/valtakunnalliset .  

Lisätietoja hevostaitokilpailuista yleisesti: 

www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorten_kilpailut/hevostaitokilpailut . 

Alueellisia hevostaitokilpailuja on tulossa keväällä Keski-Suomeen (Jämsä, 13.4.), Lounais-Suomeen (Koski, 

4.5.) ja Kaakkois-Suomeen (Lappeenranta, 4.5.). Näiden kisakutsut löytyvät alueiden sivuilta.  

 

 

Uusia hevoskerhon ohjaajien kouluttajia kentällä 

SRL on maaliskuussa kouluttanut uusia hevoskerhon ohjaajien kouluttajia. Uusien, omalta alueelta löytyvien 

kouluttajien myötä kurssien järjestäminen on helpompaa eri puolilla Suomea. Lista kaikista kerho-

ohjaajakouluttajista: www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/koulutus/kouluttajat .  

Uudet kouluttajat pitävät ensimmäisen harjoittelukurssin yhdessä vanhan kouluttajan kanssa. 

Harjoittelukurssista uudet kouluttajat eivät saa palkkiota eivätkä kulukorvauksia. Palkkio maksetaan 

vanhalle kouluttajalle ja vanhan kouluttajan matkakorvaukset maksaa SRL. Harjoittelukoulutukset pidetään 

vuoden 2014 aikana. Nyt on seuroilla joko yksin tai yhteistyössä alueen kanssa hyvä mahdollisuus järjestää 

oma ohjaajakoulutus esimerkiksi alkusyksystä ja säästää matkakulukustannukset kouluttajan osalta.  

 

Lisätietoja hevoskerhon ohjaajien peruskurssin järjestämisestä: 

http://www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/koulutus/jarjestajan_ohjeet. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorten_kilpailut/hevostaitokilpailut/valtakunnalliset
http://www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/koulutus/kouluttajat
http://www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/koulutus/jarjestajan_ohjeet
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Ehdota kuukauden hevosenomistajaa 

Kuukauden hevosenomistaja -kokonaisuuden tavoitteena on viestinnällisin keinoin lisätä hevosenomistajiin 

kohdistuvaa arvostusta ja vaikuttaa osaltaan hevosenomistamiseen kohdistuvaan kiinnostukseen. 

Kuukauden hevosenomistajina huomioidaan myönteisellä otteella hevosenomistamista, raviurheilua tai 

hevoskasvatusta eteenpäin vieneitä omistajia. Projektissa nostetaan esille tekoja ja vaikuttajia sekä 

hevosenomistamisen puolestapuhujia.  

 

Kuukauden hevosenomistajina palkitaan sekä ravihevosten että ratsujen omistajia. Huomionosoitus ei 

edellytä hevosten kilpailumenestystä. Kuukauden hevosenomistaja valitaan vuoden 2014 jokaisena 

kuukautena. 

Hevosharrastajat, Hevosurheilu-lehden lukijat ja Suomen Hevosenomistajien Keskusliiton jäsenet voivat 

tehdä ehdotuksia Suomen Hippoksen internetsivuilta löytyvän sähköisen lomakkeen kautta.  

 

Valintakriteerit ovat: 

1. Palkitaan myönteisellä otteella hevosenomistamista, hevosurheilua tai hevoskasvatusta eteenpäin 

vieneitä henkilöitä 

2. Nostetaan esille tekoja ja vaikuttajia sekä hevosenomistamisen puolestapuhujia 

3. Kuukauden hevosenomistajaksi voidaan valita ravurin tai ratsun omistaja. Valinta ei edellytä 

kilpailumenestystä.  

Palkittavat julkaistaan Hevosurheilu-lehdessä, Hevosurheilu.fi ja Hippos.fi -sivuilla sekä SHKL ry:n 

Hevosenomistaja-lehdessä.  

 

 

 

KILPAILU- JA KOULUTUSTOIMINTA 

 
 
 
Kilpailijan starttikurssi - uusi koulutusmateriaali seuroille 
Kilpailijan starttikurssi on uusi koulutusmateriaali kouluttajien, seurojen ja tallien käyttöön. Starttikurssi on 
tarkoitettu erityisesti aloitteleville kilpailijoille ja heidän huoltajilleen käytäväksi ennen ensimmäisiä 
kilpailuja. Verrattuna vanhaan aluelupaan tähtäävään sääntökoulutukseen Kilpailijan starttikurssi on 
selkeästi kevyempi sääntösisällöltään ja sen ote on keskustelevampi. Toivomme, että tämän materiaalin 
avulla voimme yhdessä lisätä ratsastajien ja heidän huoltajiensa tietoja jo ennen ensimmäisiä kilpailuja, ja 
näin antaa heille varmuutta niissä toimimiseen.  
  
Koulutusmateriaaliin kuuluu Power Point -esitys, ilmoituspohja ja kutsukirje huoltajille. Koulutukseen ei 
kuulu kirjallista koetta.  
  
Koulutusmateriaali SRL:n sivujen materiaaleissa: www.ratsastus.fi/kilpailusaannot   
Huomioittehan Powerpoint-diojen alla olevat muistiinpanot, joista löytyy tarkempia tietoja kurssin 
järjestämisestä sekä lisätietoja diojen aiheista.  Otamme mielellämme myös vastaan palautetta 
materiaalista. Palautteen voi lähettää Emmi Kupiaiselle emmi.kupiainen@ratsastus.fi  

http://www.hippos.fi/rekisterointi_ja_omistaminen/hevosen_hyvinvointi/kuukauden_hevosenomistaja
http://www.ratsastus.fi/kilpailusaannot
mailto:emmi.kupiainen@ratsastus.fi


9 

 

Alueluokissa voi jatkossa rajata osallistujamäärää 
SRL:n hallitus on hyväksynyt 20.3.2014 alkaen aluetason kouluratsastusluokkia koskevan 
sääntöpoikkeuksen, jonka mukaan luokan osallistujamäärää voi rajoittaa. Luokka voi siis jatkossa olla esim. 
Helppo A, avoin junioreille max. 40 osallistujaa. Käytännössä tämä toteutuu siten, että ilmoittautumisajan 
päätyttyä järjestäjä palauttaa rahat niille, jotka eivät mahdu kiintiöön. Osallistujamäärän rajausta on 
sovellettu seuratasolla jo viime vuonna. 
 
Kipaan on lisätty Ilmoittautuneet luokittain -sivulle ilmoittautumisaika. Lajittelemalla ajan perusteella 
saadaan kilpailuun kutsun mukainen ratsukkomäärä. Kaikki ilmoittautuneet siirretään Equipeen, jossa 
rajoitetun määrän ulkopuolelle jääneiltä ratsukoilta poistetaan ilmoittautumislomakkeessa ruksi pois 
kyseisestä luokasta. Poiston voi tehdä mahdollisen perumisajan jälkeen. Lähtölistojen/tulosten tuonnin 
jälkeen palautukset siirtyvät Kipassa palautettavien maksujen listalle.  
 
Tiedustelut tuula.tella@ratsastus.fi  
 
 
 

Toimihenkilömerkinnät Kipaan 

Kilpailujen järjestäjiä pyydetään merkitsemään Kipaan kilpailun kaikki toimihenkilöt, ei vain tuomareita. 

Tiedot voi merkitä luokittain, mutta myös koko kilpailulle. Kipaan kertyy näin kaikkien toimihenkilöiden 

toiminnasta tilastoa, joka on hyödyllistä liitolle koulutusten suunnittelun kannalta, mutta myös 

toimihenkilöille itselleen, kun on aika esim. edetä toimihenkilöuralla. Tiedot löytyvät tällöin helposti 

Kipasta.  

 

Lisätietomerkinnät Kipassa 

Kipan kalenterinäkymässä näkyvästä ”lisätieto”-kentästä ei tule poistaa mahdollisia arvokisa- ja 

sarjakilpailumerkintöjä. Mikäli haluatte kiittää osallistujia/toimihenkilöitä, kirjoittakaa se lisätietokentän 

loppuun tai kutsun etusivulle. Kilpailujen tietoja kaivetaan useita kertoja tulevien vuosien aikana esiin ja 

tämä helpottaa tietojen etsimistä huomattavasti. 

 

Toimihenkilöoikeuksien tarkistaminen 

Järjestäjän tehtävänä on tarkistaa, että toimihenkilöllä on lisenssi voimassa. Keinot tarkistamiseen 1. 

löytyykö henkilö toimihenkilölistalta. Jos ei, kysyy ko. henkilöltä, miksi hän ei ole listalla. Osa henkilöistä ei 

halua tietojaan julkaistavan netissä, joten se, ettei löydy listalta, ei tarkoita automaattisesti, ettei henkilöllä 

ole lisenssiä. Toimihenkilöt ovat itse velvollisia huolehtimaan lisensseistään. 

 

Stewardikoulutuksen siirtymäajan säännökset 
Stewardikoulutusta on uudistettu vuoden 2013 alussa. Sääntömuutoksen myötä estetuomarit eivät ole 
enää voineet toimia stewardeina vuoden 2013 alusta alkaen. Tästä aiheutuneeseen stewardivajeeseen on 
luvassa helpotusta, kun estetuomarit, jotka ovat käyneet vanhan kaksiosaisen estetuomarikoulutuksen, 
jossa oli yhdistettynä stewardikoulutus, aikavälillä 1.1.2010–31.12.2012, mutta eivät ole hakeneet 
stewardioikeutta, ja ovat aktiivisesti toimineet tuomarina/stewardina koulutuksen jälkeen, voivat hakea 
estestewardioikeutta suoritettuaan yhden hyväksytyn käytännön harjoittelun (1 kilpailupäivä) 
stewardikouluttajan kanssa tai vaihtoehtoisesti osallistuneet päivityskurssille n. 3 h kurssi. Päivityskursseja 

mailto:tuula.tella@ratsastus.fi
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suunnitellaan tarpeen mukaan syksylle 2014 ja keväälle 2015. Kiinnostuneet voivat ilmoittautua Marianille, 
marian.seppala@ratsastus.fi. Koulutuomarit voivat puolestaan mennä suoraan lajistewardikurssille eli 
heidän ei tarvitse osallistua stewardikurssille (aluetaso).  
 
Uudistuksen seurauksena toimihenkilölistoilla on useita eri stewardinimikkeitä. Nimikkeet 
yhdenmukaistetaan siten, että vanhojen stewardien tulee käydä oman lajinsa stewardeille suunnatussa 
lisenssikoulutuksessa tai osallistua stewardi/lajistewardikurssille lisenssinsä umpeutumisaikaan mennessä 
(viimeistään 31.3.2016). Tämän jälkeen nimikkeet päivitetään stewardeiksi ja lajistewardeiksi esim. 
estestewardi. Mikäli henkilö ei käy em. koulutuksissa, poistetaan tämän tiedot listalta lisenssin 
umpeuduttua (viimeistään 31.3.2016).  
 
Tiedustelut: Marian Seppälä, marian.seppala@ratsastus.fi  
 

 

 

Kouluratsastuksen SM-kilpailujen kvaalit 

SRL:n hallitus on hyväksynyt tälle kaudelle sääntöpoikkeuksen, jonka mukaan kouluratsastuksen halli- ja 

SM-kilpailun kvaalien on oltava vähintään Inter II/ II Special -tasolla (sääntöjen mukaan GP). Perusteluna on, 

että GP-ohjelmia järjestetään vähän ja tämän vuoksi kvaalien saaminen on liian vaikeaa. 

 

Prix de hippos -luokat on julkaistu Suomenratsujen sivuilla. Päivitättehän tiedot Kipaan oman kilpailunne 

osalta! Lisätietoja: www.suomenratsut.fi/kilpailut/prix-de-suomen-hippos  

 

 
Sarjasäännöt on julkaistu 
Este-ja kouluratsastuksen kauan odotetut sarjakilpailusäännöt on julkaistu nettisivuillamme. 
Esteratsastuksessa suurin muutos on tehty lasten ja nuorten hevosten sarjoissa, joissa on pyritty lisäämään 
osakilpailujen määriä. Tällä halutaan lyhentää näiden ryhmien kilpailumatkoja. Racingsarjassa on 7-
vuotiaille täysin oma luokka, ja lapsiratsastajille on varattu kannustuspalkintoja. 
 
Sarjasääntöihin 
 
 
 
Immi Lätin neuvontaa ratsastuskenttien pohjiin liittyen 
Suomen Ratsastajainliitto panostaa edelleen vahvasti ratsastuskilpailujen olosuhteisiin, kuten mm. kenttien 
pohjiin. Neuvonnasta vastaa ratsastuskenttien pohjien rakennuskonsultti Ismo ”Immi” Lätti. 
 
Lätti on myös Ratsastajainliiton Tähtikilpailujen pohjaekspertti, ja hän neuvottelee puhelimitse kenttien 
kunnosta GP-estesarjan kisajärjestäjien kanssa ja käy tarvittaessa myös paikan päällä ja ohjeistaa 
kunnostustoimet. Lätti neuvoo liiton jäsenseuroja ja -talleja puhelimessa ilmaiseksi, minkä lisäksi hän tekee 
konsultointia paikan päällä erillisestä sopimuksesta ja maksusta. 
 
 Lisätietoja: Ismo ”Immi” Lätti 0500-639195, ismoimmi@hotmail.com  
 

mailto:marian.seppala@ratsastus.fi
mailto:marian.seppala@ratsastus.fi
http://www.suomenratsut.fi/kilpailut/prix-de-suomen-hippos
http://www.ratsastus.fi/Sarjakilpailusäännöt
mailto:ismoimmi@hotmail.com
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KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA 

 

 
Toimihenkilökoulutukset: 
 

o Järjestyksenvalvojien kertauskurssi, TRE, ti 8.4.2014 – ke 9.4.2014  
o Ratsastuskilpailueläinlääkäri- ja steward -kurssi, Helsinki, pe 11.4.2014 - la 12.4.2014  
o Stewardikurssit, alue ja kansallinen, Jyväskylä, pe 11.4.2014 - su 13.4.2014 
o Christoph Hess kouluratsastusklinikka, valmentajien lisenssikoulutus, Ypäjä, ma 14.4.2014 - ti 

15.4.2014  
o Järjestyksenvalvojan peruskurssi, TRE, ma 28.4.2014 - ti 29.4.2014  
o Kenttäratsastuksen toimihenkilöiden lisenssikoulutus, Oulu, ma 5.5.2014  
o Valmentajaseminaari, Morris, lisenssikoulutus, Ypäjä, ti 6.5.2014 - to 8.5.2014, Valmentajien ja 

taitotuomareiden lisenssikoulutus  
o Valjakkostewardikoulutus, Loimihaka, la 24.5.2014 - su 25.5.2014  
o FEI-Eventing Level 1 course for Judges, CD and TD's, pe 8.8.2014- su 10.8.2014  
o I-tason valmentajakoulutus, 1. jakso, pe 14.11.2014 - su 16.11.2014  

 
 
Muut tapahtumat ja koulutukset: 
 

o EAII -kurssi, Hyvinkää, la 5.4.2014 - su 6.4.2014 klo 11.51 
o Sporttisaittikoulutus, Helsinki, la 5.4.2014 klo 12.51 - 12.51 
o Jäsensihteeritapaaminen, Tampere, la 5.4.2014 klo 13.00 - 17.00 
o Liikkuva Ratsastaja -koulutus Tampereen Messut, la 5.4.2014 klo 14.00 - 18.00 
o Ratsastuksen Sinettiseurojen verkostotapaaminen Tampereen messut, su 6.4.2014 klo 10.00 - 

12.00 
o Käyttäytyminen koulukilpailuissa -luento, Vantaa, su 6.4.2014 klo 10.00 - 13.00 
o Psyykkisen valmennuksen luento, Riihimäki, su 6.4.2014 - 11.13 
o Ravivalmennuksen peruskurssi, C-taso, Ypäjä, pe 11.4.2014 klo 13.53 - su 13.4.2014 klo 13.53 
o Liikkuva ratsastaja -koulutus seuroille, Kaarina, la 12.4.2014 klo 10.00 - 14.00 
o Ensiapu 1 ja ensiapu 2 -kurssit, Kaarina, la 12.4.2014 - su 13.4.2014  
o Kilpailijoiden sääntökoulutus, Riihimäki, su 13.4.2014 klo 10.00 - 16.00 
o Urheiluseuran budjetointi, Hki to 24.4.2014 
o Ratsastajainliiton seuraseminaari Vanajanlinna, la 26.4.2014 klo 10.00 - 15.00 
o Hevoskerho-ohjaajan peruskurssi, Kotka la 26.4.2014 
o Suomenhevosten OriSuora Harju, la 26.4.2014, Suomenhevosten myyntinäyttely ja oriesittely  
o Ratsastusgaala, Vanajanlinna, la 26.4.2014 klo 18.00 - 22.30 
o Nina Fagerströmin esteklinikka, Mäntsälä, su 27.4.2014 
o Eversti Carden kouluratsastusklinikka, Raasepori, su 27.4.2014  
o Ratsastajainliiton sääntömääräinen kevätkokous, Vanajalinna su 27.4.2014 klo 11.00 - 15.00 
o George Morris Clinic, valmennus, ti 6.5.2014 - to 8.5.2014 yleisötilaisuus  
o Vammaisratsastuksen peruskurssi, Oulu, pe 9.5.2014 - su 11.5.2014  
o Liikkuva ratsastaja -koulutus, LPR, su 18.5.2014 
o YABUSAME - Ratsastavat samurait, HKI, su 1.6.2014   

 
 
 
 
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri  

http://www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri
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ALUEET TIEDOTTAVAT 

 

 

 
Etelä-Suomen alueella tapahtuu: 

o 13.4. Kilpailijoiden sääntökoulutus, Riihimäki 

Haetaan arvokilpailujärjestäjiä, mm. kouluratsastuksen henkilökohtainen ja joukkuemestaruuskilpailu 

kaipaa järjestävää seuraa. Alue tukee arvokilpailuiden järjestämistä. 

Lisätiedot: www.ratsastus.fi/etela-suomi  

 

 

Hämeen alueella tapahtuu: 

o 5.4. Alueen kevään suunnittelukokous ja rankingpalkitseminen Tampereen hevosmessuilla 

Lisätietoja ja lisää tapahtumia: www.ratsastus.fi/hame  

 

Kaakkois-Suomen alueella tapahtuu: 

o 26.4. Hevoskerho-ohjaajan peruskurssi, Kotka 

o 4.5. Alueellinen hevostaitokilpailu, Lappeenranta 

o 18.5. Liikkuva ratsastaja -koulutus, Lappeenranta 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/kaakkois-suomi  

 

 

Keski-Suomen alueella tapahtuu: 

o 5.4. Yhteiskyytejä Tampereen hevosmessuille 

o 12.4. Aluestewardikoulutus, Jyväskylä 

o 13.4. Kansallinen stewardikoulutus este- ja kouluratsastus, Jyväskylä 

o 13.4. Alueellinen hevostaitokilpailu, Jämsä 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/keski-suomi  

 

Itä-Suomen alueella tapahtuu: 

o 5.-6.4. Bussiretki Tampereen Hevoset-messuille Iisalmesta ja Kuopiosta 

o 15.4. Alueen kevään suunnittelukokous ja seuratapaaminen Kuopiossa 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/ita-suomi   

http://www.ratsastus.fi/etela-suomi
http://www.ratsastus.fi/hame
http://www.ratsastus.fi/kaakkois-suomi
http://www.ratsastus.fi/keski-suomi
http://www.ratsastus.fi/ita-suomi
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Lounais-Suomen alueella tapahtuu: 

o 6.4. Bussiretket Tampereen Hevoset-messuille Turusta ja Porista 

o 12.4. Liikkuva Ratsastaja -oheisliikunnan ohjaajakoulutus Turussa 

o 12.4. Valjakkoajon estetuomarikoulutus Loimaalla 

o 13.4. Valjakkoajon kilpailujärjestäjäkoulutus Loimaalla 

o 13.4. Valjakkoajon driving-tulospalveluohjelman käyttökoulutus Loimaalla 

o 12.–13.4. Ensiapu 1 ja ensiapu 2 -kurssit ja korttien päivitysmahdollisuus Kaarinassa 

o 14.4. Alueen kevään suunnittelukokous Laitilassa 

o 22.4. ”Hevonen urheilijana - miten saat hevosestasi kaiken irti" ja "Hevosen stereotyyppinen 

käyttäytyminen - mikä tekee hevosesta puunpurijan" -luennot Turussa 

o 3.5. Ensiapukurssi 1 Porissa 

o 4.5. Alueellinen hevostaitokilpailu Koskella Tl 

o 28.6. Alueen nuorisokohtaaminen Salossa 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lounais-suomi  

 

Pohjanmaan alueella tapahtuu: 

o 10.4. Equipe-koulutus Ilmajoella 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/pohjanmaa   

 

 

Pohjois-Suomen alueella tapahtuu: 

o 11.4. Alueen kevään suunnittelukokous Oulussa 

o 9.5. Vammaisratsastuksen peruskurssi Oulussa 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/pohjois-suomi  

 

 

 

 

 

 
 

 

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy toukokuussa. 

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

