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SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE HUHTIKUU 2015 

 

 

 

SRL YLEISTÄ  

 
 

Tampereen Hevoset-messut kokoavat hevosväen yhteen 

Suomen suurimmat hevosalan ammatti- ja harrastemessut Hevoset 2015 järjestetään heti pääsäisen 

jälkeen seuraavana viikonloppuna Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Luvassa on paljon 

mielenkiintoista ohjelmaa, koulutuksia ja seminaareja alan yrittäjille, harrastajille ja vaikuttajille.  

 

Muistattehan, että Ratsastajainliiton jäsenet saavat 50 % alennuksen messulipusta vuoden 2015 

jäsenkorttia näyttämällä. Liput kannattaa tilata etukäteen osoitteesta: 

http://www.lippupalvelu.fi/event/hevoset-2015-messut-lauantai-lippuja/152157  

 

Lue lisää ja tule mukaan: www.hevosmessut.fi  

 
 
Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppu – vielä ehtii mukaan! 
Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppua vietetään 17.–19.4. Lahdessa. Tapahtumapaikkana toimivat 
Scandic Lahti ja Ratsastusgaalan osalta Lahden Sibeliustalo. 
 
Lauantain seura- ja talliseminaarissa innostutaan ajattelemaan ja kokeilemaan uutta vanhan totutun sijaan. 
Aalto-yliopiston yli-innovaatioaktivisti Anssi Tuulenmäki lupaa ravistella ja antaa luvan toimia jatkossa eri 
lailla. Voisiko seura- ja tallitoiminnassa ajatella asioista uudella tavalla? Tule mukaan ottamaan osaa 
herkulliseen keskusteluun.  
 
Seminaarin iltapäivä jatkuu Talent Program -laatuohjelman esittelyllä. Voisiko Talent Program olla yksi uusi 
toiminnan muoto seuran/tallin arjessa? Anne-Maarit Hyttinen nostaa lisäksi esille keskustelun 
ratsastuksesta taitolajina. Seura- ja talliseminaari järjestetään Scandic Lahdessa lauantaina klo 10–15. 

http://www.lippupalvelu.fi/event/hevoset-2015-messut-lauantai-lippuja/152157
http://www.hevosmessut.fi/
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Lauantai-ilta huipentuu Ratsastusgaalaan, jossa palkitaan vuoden 2014 parhaat. Gaalailtaa vietetään 

Lahden Sibeliustalon Metsähallissa.  

Sunnuntaina pidetään sääntömääräinen kevätkokous klo 11 alkaen Scandic Lahdessa. Valtakirjojen 

tarkastus aloitetaan klo 10. Kevätkokoukseen ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Kevätkokouksen kutsu ja 

kokousmateriaalit on julkaistu liiton nettisivuilla. 

 

Lue lisää viikonlopun ohjelmasta ja ilmoita koko seuraväki Lahteen: www.ratsastus.fi/kevatkokous  

 

Ansiomerkkejä ansioituneille – vapaaehtoisuudesta kiittäminen 

Ansiomerkki on näkyvä tapa kiittää ja osoittaa arvostusta luottamushenkilön tai vapaaehtoisen hyvin 

tehdystä työstä ja pitkästä työurasta. Ansiomerkki viestii saajalleen, että hänen kokemustaan ja 

sitoutumistaan arvostetaan. 

Suomen Ratsastajainliitto ry:n vuosikokous ja hallitus myöntävät ansiomerkkejä henkilöille, jotka ovat 

toimineet ansioituneesti liiton tai sen jäsenyhdistyksen/yhteisön hyväksi tai jotka toimenpiteillään ovat 

erittäin tuntuvasti tukeneet liiton toimintaa taikka muutoin erittäin huomattavasti myötävaikuttaneet koko 

maan ratsastusurheilun edistämisessä. 

Kiitä seurasi vapaaehtoista SRL:n ansiomerkillä! 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/palkitsemisjarjestelma  

 

 
 

JÄSEN- JA SEURAPALVELUT  
 
 
 
Jäsenkysely päällä – arvontapalkintona Horse Show-lippuja 
Nyt juuri Sinulla on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa Ratsastajainliiton toimintaan ja saada äänesi 
kuuluville, joten tartu tilaisuuteen täyttämällä alla oleva jäsenkysely (linkki). Kyselyssä on myös muutamia 
erityisesti nuorille suunnattuja kysymyksiä! Kerro rohkeasti mielipiteesi liiton eri palveluista ja toiminnoista 
ja anna halutessasi vapaamuotoista palautetta. Vastauksesi auttavat liittoa kehittämään toimintaansa 
entistä paremmin jäsenistönsä näköiseksi.  
 
Kyselyyn vastaaminen on helppoa, eikä aikaakaan kulu kuin 5-10 minuuttia. Vastaamalla voit myös 
osallistua lopussa olevaan arvontaan, josta voit voittaa kahden hengen liput lokakuussa järjestettävään 
Helsinki International Horse Show’hun! 
 
Kysely on käynnissä 1.5. saakka. Kyselyn on laatinut Ratsastajainliiton Nuoret Päättäjät. 
 
Linkki kyselyyn: https://my.surveypal.com/J%C3%A4senkysely-kev%C3%A4t-2015---19032015  
 
Lisätietoja Nuoret Päättäjät -ryhmästä: www.ratsastus.fi/nuoret_paattajat  
 
Nuorten blogi: nuoretpaattajat.blogspot.fi  

http://www.ratsastus.fi/kevatkokous
http://www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/palkitsemisjarjestelma
https://my.surveypal.com/J%C3%A4senkysely-kev%C3%A4t-2015---19032015
http://www.ratsastus.fi/nuoret_paattajat
http://nuoretpaattajat.blogspot.fi/
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LähiTapiolan ja Suomen Ratsastajainliiton yhteistyökumppanuus 
LähiTapiola on toiminut Suomen Ratsastajainliiton pääyhteistyökumppanina jo useiden vuosien ajan. 
Kumppanuuden myötä LähiTapiolalla on pitkät perinteet Suomen kilparatsastuksen tukemisessa. Hyvänä 
esimerkkinä tästä ovat esteratsastuksen sarjakilpailut LähiTapiola Grand Prix ja LähiTapiola Future 
Challenge sekä kouluratsastuksen ”pikkukierros” LähiTapiola Small Tour, jonka finaali ratsastetaan 
perinteisesti Helsinki International Horse Show'ssa lokakuussa. 
LähiTapiolan ja SRL:n kumppanuuden myötä jokainen Suomen Ratsastajainliiton alaisuudessa toimivan 

ratsastusseuran jäsen tai Green Card -kortin haltija on vakuutettu LähiTapiolassa kattavalla 

urheiluvakuutuksella.  

 

Lisätietoja urheiluvakuutuksesta voit lukea osoitteesta www.ratsastus.fi/urheiluvakuutus 

 

Perusurheiluvakuutuksen lisäksi Ratsastajainliitto ja LähiTapiola tarjoavat mahdollisuuden ostaa erillisen 12 

euron hintaisen lisävakuutuksen kattamaan tapaturmasta aiheutuvia kuluja perusvakuutusta laajemmin. 

Lisävakuutuksen lasku on toimitettu jäsenkortin mukana ja hävinneen laskun tilalle saa uuden 

Ratsastajainliitosta.  

 

Lisätietoja lisävakuutuksesta löydät osoitteesta www.ratsastus.fi/lisävakuutus  

 
 
Hyväntekeväisyyshanke lasten ja nuorten hyväksi – jokainen voi auttaa! 
Ratsastajainliiton hyväntekeväisyyshanke on tähän päivään mennessä nostanut ratsaille yli 80 lasta ja 
nuorta. Hanke jatkuu jälleen syksyllä – uusi seura- ja tallihaku alkaa toukokuussa! 
Liitto on perustanut yhdessä Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry:n kanssa lahjoituslippaan, jonka kautta jokainen 

voi osallistua hankkeeseen ja tukea vähävaraisten lasten ja nuorten ratsastusharrastusta. Lahjoituksia voi 

tehdä seuran nimissä, yksityishenkilönä tai anonyymisti. Lahjoitukset käytetään yksinomaan vähävaraisten 

lasten ja nuorten ratsastusharrastustoimintaan. 

 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorisopilotti  

 

Seura- ja talliristeily jälleen lokakuussa 

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

Helsinki) seminaariristeilyn. Risteilyn ajankohta on 2.–4.10. Varatkaa viikonloppu jo nyt kalentereihinne!  

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

hyvinvoiva hevonen. Luvassa myös jäsensihteerikoulutusta, nähtävyyskierros Tukholmassa sekä ohjattua 

oheisliikuntaa. Ilmoittautuminen risteilylle alkaa toukokuussa. 

 

 

Hyvässä Seurassa Horse Show’hun 

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

ja Helsinki Horse Show järjestävät yhteistyössä jotain ihan uutta – luvassa etuja juuri kaikille 

ratsastusseuroille ja -talleille. Lisätietoja huhtikuun lopulla ja toukokuun sähköisessä seuratiedotteessa. 

 

http://www.ratsastus.fi/urheiluvakuutus
http://www.ratsastus.fi/lisävakuutus
http://www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorisopilotti
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KUNTOLIIKUNTA 

 
 

Liikkuva Ratsastaja -koulutuksia 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 on päivitetty liiton nettisivuille osoitteeseen: www.ratsastus.fi/liikkuva_ratsastaja  

 

 

 

KILPAILUTOIMINTA 

 

 

Kilpailujen järjestäjien opas -sivut avattu! 

Ratsastajainliitto on koostanut ohjeita ja opastuksia kisojen järjestäjille verkkoversioksi. Opassivuston eri 

kokonaisuudet (otsikkoylätasot) etenevät, kuten kilpailuja suunniteltaessakin: 1) suunnittelu, 2) valmistelu 

ja 3) kilpailut. Suunnittelussa luodaan kilpailukutsu, budjetti ja markkinoidaan. Valmistelussa 

organisoidutaan. Kilpailuissa toimitaan henkilöiden vastuualueiden kautta. Oppaasta löytyy erilaisia 

työkaluja järjestäjälle, kuten talousarvio-, kilpailun aikataulu- ja kutsun mallipohjat.  

 

Sivuston tärkeä elementti on hyvien käytäntöjen jakaminen. Kaikkien omia käytäntöjä 1.8.2015 mennessä 

jakaneiden kesken arvotaan 4 kpl HIHS-lippuja. Parhaat käytännöt lisätään sivuille.  

 

Tutustu sivuihin: http://kilpailuopas.ratsastus.fi  

 

 

Kilpailujen taso 

Kilpailujen järjestäjä voi hakea kilpailun tason korotusta laittamalla vapaamuotoisen hakemuksen ko. 

lajikomitealle. Komitea sopii tarvittaessa vierailusta paikan päällä, jossa olosuhteet arvioidaan yhdessä 

järjestäjän kanssa. 

 

  

Seurojen tunnistautuminen Maksuturvaan  

Seurojen, jotka järjestävät kilpailuja tasoilla 2-5, tulee tunnistautua Suomen Maksuturvaan. 

Tunnistautumisohjeet löytyvät Kipan etusivulta kirjautumisen jälkeen. Huolehdithan, että 

yhdistysrekisterissä on ajan tasalla oleva yhdistysrekiseriote. Mikäli nimenkirjoitusoikeus muuttuu, 

tunnistautuminen täytyy tehdä uudelleen.  

 

Tiedustelut: tuula.tella@ratsastus.fi  

http://www.ratsastus.fi/liikkuva_ratsastaja
http://kilpailuopas.ratsastus.fi/
mailto:tuula.tella@ratsastus.fi
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Turvallisuussuunnitelma -malli ja onnettomuusraportti -lomakkeet 

Olemme laittaneet materiaaleihin kilpailujen järjestäjien käyttöön Turvallisuussuunnitelma -mallin ja 

onnettomuusraportti -lomakkeen.  

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/Lomakkeita  

 

Kilpailujen arviointi 

Ratsastajainliitto on vuosien mittaan kerännyt tietoa ratsastuskilpailujen laadusta, olosuhteista ja tilastoista 

ratsastuskilpailujen arviointilomakkeella. Arviointien perusteella voimme kehittää kilpailujen järjestäjä- ja 

toimihenkilökoulutusta sekä kilpailujärjestelmäämme. Ratsastuskilpailujen arvioinnin tarkoituksena on 

antaa Ratsastajainliitolle yleiskäsitys järjestelyjen turvallisuudesta, sääntöjen mukaisuudesta, talleista ja 

kilpailuolosuhteista.  

 

Arvioita toivotaan tuomariston puheenjohtajalta, stewardilta, kilpailun johtajalta, ratamestarilta ja 

kilpailijoilta parin viikon kuluessa kilpailusta.  

Arviointi tehdään oheisella sähköisellä lomakkeella: https://my.surveypal.com/Kilpailunarviot2015  

Vuonna 2014 arvioiden antaneiden kesken arvottiin 2 kpl Horse Show-lippuja. Voittajat: Nina Soilammi ja 

Anna Parviainen. Olemme yhteydessä voittajiin henkilökohtaisesti. 

 

Hevosopiston Powercupin finaali siirtyi! 

Ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailun kanssa päällekkäin ajautunut Powercupin finaali siirtyi viikolla 

eteenpäin ja uuteen paikkaan. Uusi ajankohta on 8.-9.8.2015 ja paikkana Takkulan Ratsastuskoulu 

Lahdessa, joka on toiminut finaalinäyttämönä useita kertoja aiemminkin. 

Järjestättehän tekin oman seuranne Powercupkarsinnan tänä keväänä? Ilmoita kilpailu ajoissa Kipaan, niin 

ehditte saada diplomit kaikille hyväksytyn yhteistuloksen saavuttaneille! 

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

 

 

KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT 

 

 

Vammaisratsastuskoulutuksia tarjolla 

Vammaisratsastuksen peruskurssit on tarkoitettu kaikille vammaisratsastuksesta kiinnostuneille, 

vammaisratsastuksessa avustajina/taluttajina toimiville ja vammaisratsastuksen ohjaajiksi haluaville.  

 

Seuraavat peruskurssit järjestetään Kiuruvedellä ja Tampereella kevään aikana: 

http://www.ratsastus.fi/Lomakkeita
https://my.surveypal.com/Kilpailunarviot2015
http://www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorten_kilpailut/Powercup
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Vammaisratsastuksen peruskurssi Kiuruvesi 24.–26.4. Hinta on 180 euroa täysihoidolla. Viimeinen 

ilmoittautumispäivä on 8.4.  

Lisätiedot: www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=8E3FE8784A785F84795C18BE5F8BD98E  

Vammaisratsastuksen peruskurssi Tampere 15.–17.5. Hinta on 250 euroa sis. kahvitukset. Viimeinen 

ilmoittautumispäivä on 30.4.  

Lisätiedot: www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=1048BEE0623D804A71BB4641B71C64B1  

Vammaisratsastusohjaajakoulutuksen haku käynnistyy kevään aikana.  Koulutuksen 1. jakso 25.–27.9. ja 

seuraavat vuonna 2016 18.–20.3., 26.–28.8. sekä 25.–28.11. Koulutuspaikkana Kiuruvesi. Huom. 

vammaisratsastuksen peruskurssi on oltava käytynä ennen ohjaajakoulutukseen hakemista. 

Lisätietoja vammaisratsastuskoulutuksista yleisesti ja mm. ohjaajakoulutuksen pääsyvaatimukset 

www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus/koulutus  

 

Vielä ehtii: Sponsorinhankintakurssi Tampereen Hevoset messuilla 

Aika ja paikka: La 11.4.2015 klo 14.00–18.00 Tähtien Sali, Tampereen messukeskus 

Mitkä ovat kriittisimmät tekijät menestyksekkääseen yhteistyöhön ja sen myymiseen? Mitä kilpailun 

yhteistyökumppanit odottavat saavansa? Mitä tarjota? Kuinka myydä? Kaipaatko konkreettisia työkaluja 

yhteistyösopimusten hallintaan? 

Lue lisää: www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=DA430AC37180D4B1AEF379B415EFA32B   

 

Kalenterivaraus: Urheilufoorumi 21.11.2015 Helsingissä 

Urheiluväen syksyn supertapahtuma urheilufoorumi keräsi viime vuonna yli 300 vierasta yhdeksästä eri 

lajista. Merkitse tapahtuma jo kalenteriisi! Viime vuonna asiantuntijoiden tietoiskut saivat 

huippupalautteet.  

 

Ketä asiantuntijoita sinä haluaisit kuulla tänä syksynä tai mistä aiheista haluaisit kuulla puheenvuoroja? 

Anna ehdotuksia sähköisen linkin kautta: https://my.surveypal.com/Urheilufoorumiohjelmatoiveet   

 

 

Toimihenkilö- ja kilpailujen järjestäjäkoulutukset: 

 

o Kenttäratsastuksen toimihenkilöiden lisenssikoulutus, Oulu la 4.4.2015 

o Valjakon lisenssikoulutus ma 6.4.2015 

o EAI-kurssi, Riihimäki la 11.4.2015 - su 12.4.2015 

o Väkevää apua sponsorointiyhteistyöhön Tampereen Hevoset messuilla la 11.4.2015 klo 14.00 - 

18.00 

o Valmentajakoulutus, taso 1, jakso 1 pe 6.11.2015 - su 8.11.2015 Uusi kurssi alkaa! 

 

http://www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=8E3FE8784A785F84795C18BE5F8BD98E
http://www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=1048BEE0623D804A71BB4641B71C64B1
http://www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus/koulutus
http://www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=DA430AC37180D4B1AEF379B415EFA32B
https://my.surveypal.com/Urheilufoorumiohjelmatoiveet
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Muut koulutukset ja tapahtumat: 

 

o Kaikki ratsaille! - kipinää ja keinoja vammaisratsastuksen aluetoimijoille la 11.4.2015  

o Jäsensihteeritapaaminen, Tampere la 11.4.2015  

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 

o Vammaisratsastuksen peruskurssi Kiuruvesi pe 24.4.2015 klo 17.00 - su 26.4.2015 klo 14.00 

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

o Urheilufoorumi 2015 la 21.11.2015 Helsinki 

o Ratsastajainliiton sääntömääräinen syyskokous, Helsinki su 22.11.2015 klo 11.00 - 18.00 

 

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

 
 
 

HEVOSTAIDOT JA TALLIYHTEISTYÖ 

 

 

Valtakunnallinen hevostaitomestaruus toukokuussa – päivämäärä muuttunut! 

Valtakunnallinen hevostaitomestaruus järjestetään tänä vuonna Suonenjoella, Vanhamäen 

Hyvinvointikeskuksessa lauantaina 16.5. Kilpailu on avoin junioreille kahdessa sarjassa, 12-vuotiaat ja 

nuoremmat sekä 13–18-vuotiaat.  

 

Lisätietoja hevostaitokilpailuista: www.ratsastus.fi/kilpailusaannot 

 

 

Ilmianna hyvä vaellustalli 

Ratsastajainliiton tallijäsenyyteen saavat liittyä myös vaellustallit. Jos tiedät hyvän ja ammattimaisesti 

toimivan paikan, kerro siitä meille. Otamme talliin yhteyttä ja selvitämme, olisiko tallissa potentiaalia 

jäseneksi.  

 

Ilmiantoja voi tehdä 1.6.2015 saakka osoitteeseen kielo.kestinmaki@ratsastus.fi. Kaikkien vastaajien kesken 

arvotaan HIHS- lippupaketteja ja kaikki tallin jäsenyyteen johtaneet ilmiantajat palkitaan 

tuotepalkintopaketilla.   

Vaellustallien kriteerit: 

www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsastajainliittowwwstr

ucture/58761_VT_kriteerit_2015_netti.pdf  

http://www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri
http://www.ratsastus.fi/kilpailusaannot
mailto:kielo.kestinmaki@ratsastus.fi
http://www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsastajainliittowwwstructure/58761_VT_kriteerit_2015_netti.pdf
http://www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsastajainliittowwwstructure/58761_VT_kriteerit_2015_netti.pdf
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EDUNVALVONTA 

 

 

Uudistetut ohjeet ratsastuspalveluiden turvallisuuteen 

Tukes on uudistanut ratsastuspalveluiden turvallisuutta koskevat ohjeensa. Ohjeita on päivitetty erityisesti 

lainsäädännön muutoksista johtuen sekä vastaamaan nykyistä tietämystä. Ohjeissa on entistä selkeämmin 

kuvattu kuluttajapalveluita koskeva lainsäädäntö ja esitetty menettelytapoja riittävän turvallisuustason 

saavuttamiseksi.  

 

Valvontaohjeet on valmisteltu yhteistyössä viranomaisten, elinkeinon ja lajijärjestöjen kanssa. Ohjeissa 

esitetyt menettelyt ja käytännöt vastaavat tämän päivän toimintatapoja ja ottavat huomioon kuluttajien 

käyttäytymisen ja odotukset. Yhteistyötahoja ovat olleet mm. Suomen Karting liitto ry, Suomen 

Ratsastajainliitto ry, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry, Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry ja 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry. 

Ohjeet: www.tukes.fi/fi/Palvelut/Tukes-ohjeet/Kuluttajaturvallisuus/Tukes-ohje-52015-

Ratsastuspalveluiden-turvallisuuden-edistaminen/  

 

Hevosten kuljettamisesta asiaa: Eviran kaupallisen kuljetuksen linjaukset 

Evira on julkaissut päivitetyt kuljetuksen kaupallisuuden tulkinnat internetsivuillaan. Päivityksellä Evira 

pyrkii selventämään ja yhtenäistämään tulkintoja. Tulkinnat eivät suuresti eroa aiemmista, lähinnä on 

tarkoitus esittää lisää konkreettisia esimerkkejä kaupallisista ja ei-kaupallisista hevoskuljetuksista. Lisäksi on 

päivitetty se, ettei kuljetukseen liittyvän tai tavoiteltavan voiton tarvitse kohdistua eläinkuljettajaan, vaan 

se voi kohdistua esimerkiksi eläinten omistajaan, joka ei kuljeta eläimiä. Tulkintoja on päivitetty hieman 

myös muiden kuin hevoskuljetusten osalta.  

Linkki tulkintoihin: 

www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu+ja+elainten+pito/elainsuojelu+kuljetuksissa/kaupalliset+kuljet

ukset/  

 Lisätietoa eläinten kuljetuksesta: 

www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu+ja+elainten+pito/elainsuojelu+kuljetuksissa/  

 

sekä aluehallintovirastojen internetsivuilta: www.avi.fi/web/avi/elainkuljettajalupa#.VRpb-ZjyXcs   

 

HUOM. Lisätietoja eläinkuljetusluvasta ja kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyydestä Tampereen 

Hevoset-messujen Hevoskuljetus-seminaarissa lauantaina 11.4. klo 11.30. Seminaarissa ovat luennoimassa 

alansa huiput: kenttäratsastajat Sanna Siltakorpi ja Elmo Jankari kertovat, kuinka heidän kilpahevosensa 

matkustavat ympäri Eurooppaa. 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/hevoskuljetus-seminaari_hevoset_2015-

messuilla_tampereella  

 

http://www.tukes.fi/fi/Palvelut/Tukes-ohjeet/Kuluttajaturvallisuus/Tukes-ohje-52015-Ratsastuspalveluiden-turvallisuuden-edistaminen/
http://www.tukes.fi/fi/Palvelut/Tukes-ohjeet/Kuluttajaturvallisuus/Tukes-ohje-52015-Ratsastuspalveluiden-turvallisuuden-edistaminen/
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu+ja+elainten+pito/elainsuojelu+kuljetuksissa/kaupalliset+kuljetukset/
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu+ja+elainten+pito/elainsuojelu+kuljetuksissa/kaupalliset+kuljetukset/
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu+ja+elainten+pito/elainsuojelu+kuljetuksissa/
http://www.avi.fi/web/avi/elainkuljettajalupa#.VRpb-ZjyXcs
http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/hevoskuljetus-seminaari_hevoset_2015-messuilla_tampereella
http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/hevoskuljetus-seminaari_hevoset_2015-messuilla_tampereella
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ALUEET TIEDOTTAVAT  

 

 

ESRAn alueella tapahtuu: 

o 11.–12.4. EAI- ja CAP-jatkokoulutus Riihimäki 

o 12.4. Kilpailijoiden sääntökoulutus, Riihimäki 

o 14.4. Eläinten hyvinvointiseminaari, Helsinki 

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

 

 

Hämeen alueella tapahtuu: 

o 11.4. Taitotuomarikurssi, Tampere 

o 18.–19.4. EAI-kurssi, Pälkäne 

o 19.4. Alueelliset hevostaitomestaruuskilpailut, Ruovesi 

o 15.–17.5. Vammaisratsastuksen peruskurssi, Tampere 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/hame  

 

 

Keski-Suomen alueella tapahtuu: 

o 12.4. Yhteiskyyti Tampereen hevosmessuille Jyväskylästä 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/keski-suomi  

 

 

Itä-Suomessa tapahtuu: 

o 18.4. alueen hevostaitomestaruus, Suonenjoki 

o 24.–26.4. Vammaisratsastuksen peruskurssi, Kiuruvesi 

o 26.4. Kipa- ja Equipe-koulutus, Kontiolahti 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/ita-suomi 

 

 

Lounais-Suomessa tapahtuu: 

o 11.4.2015 Equipe-utbildning, Mariehamn 

o 11.4.2015 Bussiretki Tampereen Hevoset-messuille Turusta ja Porista 

o 12.4.2015 Jouhikorukurssi, Eura 

o 20.4.2015 Hevosen biomekaniikka, Turku 

http://www.ratsastus.fi/etela-suomi
http://www.ratsastus.fi/hame
http://www.ratsastus.fi/keski-suomi
http://www.ratsastus.fi/ita-suomi
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o 26.4.2015 Jouhikorukurssi, Pori 

o 2.5.2015 Jouhikorukurssi, Loimaa 

o 23.5.2015 Ratsastajan psyykkinen valmennus -luento, Littoinen 

o 27.6.2015 Salo Horse Show backstage, Salo 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lounais-suomi 

 

 

 

MUUTA AJANKOHTAISTA 

 

 

Valtakunnallinen talkoopäivä toukokuussa 

Talkoopäivä tulee jälleen 16.5., jolloin on aika kääriä hihat yhdessä. Onko teidän seura- ja tallityöporukka 

Suomen talkoohenkisin? Osallistukaa Talkoopäivän haasteeseen ja lähtekää mukaan tekemään! 

Uudistunut Talkoot.fi -sivusto on julkaistu, tutustukaa sivuun ja ilmoittakaa omat talkoonne mukaan 

osoitteessa http://talkoot.fi.  

Suomen talkoohenkisin porukka 2015 valitaan Talkoopäivän kaikkien talkoilijoiden joukosta – pitäkää siis 

huolta, että talkoonne näkyvät ja kuuluvat eri kanavissa. 

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

kevätaikaan? 

Tervetuloa mukaan talkoisiin! 

 

 
 

 

Iloista pääsiäistä kaikille!  

 

 

 

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy toukokuussa. 

http://www.ratsastus.fi/lounais-suomi
http://talkoot.fi/

