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SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE KESÄKUU 2014 

 

 

 

SRL YLEISTÄ 

 

Ratsastajainliitto Twitterissä 

Ratsastajainliiton toimintaa voi jatkossa seurata myös Twitterissä! Sisältöä tuotetaan liiton Nuoret Päättäjät 

-ryhmän ja toimiston henkilökunnan voimin. Liiton Twitter-tili löytyy osoitteesta: 

https://twitter.com/ratsastus_fi 

 

 

 

 

JÄSEN- JA SEURAPALVELUT  

 

 

 

Ilmianna urheiluseuran puheenjohtaja  

Hyvät urheilijat tunnetaan hyvin, hyvät valmentajat kohtuullisen hyvin, mutta entäpä urheiluseuroissa 

toimivat puheenjohtajat. Keitä he ovat? Nyt on aika nostaa esille nämä urheilun tärkeät vastuunkantajat ja 

mahdollistajat.  

 
Valo aloittaa juttusarjan, jossa esitellään eri urheiluseurojen puheenjohtajia. Puheenjohtajia halutaan näin 
kiittää heidän tekemästään arvokkaasta työstä. Juttusarjassa esitellään myös eri tapoja johtaa seuraa ja 
aktivoidaan keskustelua urheiluseuran johtamisesta.  
 
Suomessa on noin 10 000 urheiluseuraa. Seuroissa on puheenjohtajina 10 000 erilaista persoonaa ja 
erilaista tarinaa. Yksi organisoi hyvin, toinen hallitsee talouden haasteet, kolmas innostaa koko kylän 
mukaan seuratoimintaan ja neljäs elää joka solullaan mukana urheilijoiden matkassa. Hyviä johtajia on 
paljon.  

https://twitter.com/ratsastus_fi
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Ilmianna oman seurasi puheenjohtaja lyhyiden perustelujen kera. Puheenjohtajia esitellään jatkossa 
sport.fi/urheiluseura -nettisivuilla ja uutiskirjeissä.  
 
Nyt ratsastusseurat mukaan ilmiantoihin! 
 
Lisätietoja: www.sport.fi/uutiset/uutinen/ilmianna-urheiluseuran-puheenjohtaja  
 
 
 
 
 
 
Horse Show Kävijäkisa kruunaa syksyn 
Ratsastajainliiton ja Helsinki Horse Show’n suosittu Kävijäkisa starttaa jälleen. Nyt kannattaa lähteä koko 
seuran voimin hauskalle syysretkelle ja kokea yhdessä Helsingin jäähallin ainutlaatuinen tunnelma. 
Kävijäkisan avulla toteutatte Horse Show -matkan jopa – 25 % normaalia edullisemmin lippuhinnoin. 
 
Helsinki Horse 30-vuotisjuhlavuotena Kävijäkisan palkinnot ovat entistäkin runsaammat. Tänä vuonna 
henkilömäärä ratkaisee, eli mitä isommalla porukalla saavutte, sitä paremmat voittomahdollisuudet ovat. 
Palkintokategorioita on lukuisia – valitkaa vain omanne!  
 
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/_kavijakisa  
 
 
 
 
 
Ratsastusseurojen puheenjohtajatapaaminen Horse Show -perjantaina 
Ratsastusseurojen puheenjohtajat tapaavat yhteisen koulutuksen merkeissä perjantaina 24.10. klo 14–18 
Valo-talossa Helsingissä.  
 
Päivän aikana käydään läpi puheenjohtajan tehtäviä ja vastuita, kehitetään seuran tiedonkulkua ja 
viestintää. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistys- ja säätiörekisteripäällikkö Juha Viertola avaa 
perusasioita yhdistyksen toiminnasta ja yhdistyslaista. 
 
Koulutus on avoin kaikille seuran puheenjohtajille. Koulutuspäivän hinta on 45 euroa (Sinettiseuroille 40 
euroa). 
 
Tapaamisen jälkeen puheenjohtajat jatkavat Helsinki International UB Horse Show’hun.  
 
Puheenjohtajatapaamiseen voi ilmoittautua 3.10. mennessä.  
 
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=1CFF119C2A3C4F9183F2E0B0BB730B17  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sport.fi/uutiset/uutinen/ilmianna-urheiluseuran-puheenjohtaja
http://www.ratsastus.fi/_kavijakisa
http://www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=1CFF119C2A3C4F9183F2E0B0BB730B17
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Valo ja Ebookers yhteistyössä – etuja seuroille! 
Valon ja matkatoimisto Ebookersin tuore yhteistyösopimus pienentää koko suomalaisen urheiluväen 
matkakuluja vuositasolla merkittävästi. Koti- ja ulkomaan matka-alennuksiin ja matkatoimistopalveluihin 
ovat oikeutettuja kaikki suomalaiset lajiliitot, urheiluseurat ja yksittäiset urheilijat. Edut koskevat laajasti 
myös kaikkea urheilumatkailua, kuten fanimatkoja. 
 
Lisätietoja: www.sport.fi/valo/jasenjarjestopalvelut/tapahtumapalvelut/ebookers-saasta-matkakuluissa  
 

 
 

 

 

HEVOSTAIDOT JA HEVOSEN HYVINVOINTI 

 

 

SRL:n Raviliigaosuuksien myynti alkanut – 100 eurolla hevosenomistajaksi! 

Raviliigaosuuksien myynti on alkanut. SRL:n kimppa on herättänyt paljon kiinnostusta ja ensimmäiset 

osuudet suomenhevosvarsasta on jo myyty.  

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

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

Mukaan lähdetään 1,5 vuotiaalla lämminverisellä tai 2,5 vuotiaalla suomenhevosella – Suomen 

Ratsastajainliiton valinta on suomenhevonen, joka tulee Ypäjän Hevosopistolle Ilkka Korven 

valmennukseen. Hevonen ostetaan Kuninkuusravien yhteydessä pidettävästä huutokaupasta 1.8. 

 

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

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

suurimman voittosumman keränneen hevosen joukkue. 

Tule mukaan! Seurataan yhdessä varsan kasvua kilpahevoseksi ja tutustutaan samalla raviurheilun 

maailmaan. Luvassa varsan kuulumisia sähköpostitse, oma Facebook-ryhmä, tapaamisia ja tilaisuuksia.  

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

verkkokaupasta. Lisätiedot Raviliigan sivuilta www.raviliiga.fi.  

 

Raviliiga Suomen Ratsastajainliitto 2014 

o Hevonen: suomenhevonen, ostetaan 2,5-vuotiaana 

o Valmentaja: Ilkka Korpi, Ypäjä 

o Kimpan vetäjä: Pauliina Raento, srl.raviliiga14@gmail.com 

o Edustajisto: Pauliina Raento, Päivi Laine, Laura Airaksinen (Kielo Kestinmäki) 

o Kimpan kummi: kansanedustaja Sofia Vikman 

 

http://www.sport.fi/valo/jasenjarjestopalvelut/tapahtumapalvelut/ebookers-saasta-matkakuluissa
http://www.raviliiga.fi/
mailto:srl.raviliiga14@gmail.com
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KILPAILUTOIMINTA 

 
 

Aika suunnitella ensi vuoden kilpailukalenteria 

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

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

rakentamiseen.  

 

Vuoden 2015 kilpailujen hakuajat: 

o 5-taso 15.5. mennessä 

o 3-4 tasot hakuaika 1.8.–30.9.2014 

o 2-taso 30.11.2014 asti 

o 1-taso vapaasti pitkin kautta 

Kilpailut haetaan Kipan kautta. Paperisia hakemuksia ei tarvita. Kilpailujen järjestäjät merkitsevät 

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

Kilpailujärjestelmän uudistuksen tärkeimpiä tavoitteita on tukea paremmin kilpailijoiden urapolkuja. Jotta 

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

luokkatasolla. Lisäksi kilpailun olosuhteet ovat kiinnostavia.  

Näiden tavoitteiden vuoksi Kipan lisätietokenttään tulee merkitä kilpailun suunnitellut kohderyhmät 

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

(numeroin 1-5) sekä mahdolliset sarjakilpailutoiveet.  

Kilpailujen tasokuvauksiin voi tutustua 30.6. alkaen tällä sivulla: 

www.ratsastus.fi/kilpailut/kilpailujarjestelman_kuvaus/uudistus   

Hakuohjeet netissä: www.ratsastus.fi/ohjeita_kilpailunjarjestajalle  

 

 

Kilpailuarvioinnit 

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

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

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

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

tullaan hyödyntämään uuden kilpailujärjestelmän käyttöönotossa, kun arvioidaan kilpailun olosuhteita ja 

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

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

esinepalkintopaketteja. 

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

http://www.ratsastus.fi/kilpailut/kilpailujarjestelman_kuvaus/uudistus
http://www.ratsastus.fi/ohjeita_kilpailunjarjestajalle
https://my.surveypal.com/Kilpailunarviointilomake2014
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Talent Program -haku päällä 

Talent Program on kilparatsastajan uraa kaikissa vaiheissa edistävä valmennuksen laatuohjelma. 

 

Seuratason Talent Program on tarkoitettu: 

o Jokaiselle seuralle/ratsastuskoululle/tallille, jota kiinnostaa tavoitteellinen ja kehittyvä kilpaurheilu. 

o Jokaiselle nuorelle ratsastajalle, joka yhdessä perheensä kanssa on kiinnostunut kilparatsastajan 

polusta. 

o Talent Program ei rajoitu lahjakkuuksien löytämiseen, vaan tarjoaa laadukasta valmennusta kaikille 

tavoitteellisesta toiminnasta kiinnostuneille. Toiminta kohdennetaan ensisijaisesti n 10 – 14 v 

ratsastajiin ratsastuskoulun opetushevosilla ja/ tai omilla hevosilla tavoitteena 

aluevalmennustasoon nouseminen 

Tavoitteet: 

- Aktivoida perustason toimijat (seurat/koulut/keskukset) järjestelmälliseen ja 

kannustavaan kilpaurheiluvalmennukseen. 

- Luoda laadukas arkiharjoittelu ”365” ja hyvä hevostaito-osaaminen urheilijalle yhdessä 

hänen perheensä ja valmentajansa kanssa. 

- Kouluttaa valmentajia ja opettajia ”Talent-järjestelmään" ja täten linjata valmennusta 

ja kohottaa tasoa. 

- Luoda ja hyödyntää sopivia taito-ja kilpailumittareita sekä tilastoja, jotka edistävät 

ratsastajan urakehitystä 

 

Miten Talent -ohjelmaan pääsee mukaan? 

o SRL tiedottaa seuroille mahdollisuudesta hakea Talent Program -ohjelmaan mukaan vuosittain 

 

o Ratsastaja voi ottaa yhteyttä suoraan Talent Program -ohjelmaan mukaan valittuun seuraan / 

toimijaan ja tiedustella kunkin seuran / toimijan valintaperusteista. Toimintamalli tullaan 

yhdenmukaistamaan vuonna 2015 pilottijakson päätyttyä. 

 

o Kaikki vuonna 2013 mukaan valitut Talent -pilottiseurat jatkavat toimintaansa 2014 – 2015 näin 

halutessaan. 

 

SRL ottaa uusia Talent seuroja mukaan n. 10 – 20 kpl. Toiminta edellytetään aloitettavan syksyllä 2014. SRL 

lähettää lisäinfoa Talent toimintaan nimetyille seuroille. 

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

talent@ratsastus.fi.  

Hakemuksesta tulee ilmetä seuraavat tiedot: seura, yhteyshenkilö yhteystietoineen, käytössä oleva kenttä 

ja maneesi (koko) sekä harjoitusmateriaali sekä suunnitellut Talent -valmentajat (este, koulu, kenttä – 

ilmoitetaan vain niistä lajeista, joissa valmennusta toteutetaan). 

Lisätietoja: aki.ylanne@ratsastus.fi  

mailto:talent@ratsastus.fi
mailto:aki.ylanne@ratsastus.fi
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Ratsastuksen Tähtikisakesä - vauhtia, jännitystä ja upeita suorituksia! 

Tänä kesänä ratsastuksen parissa on tarjolla monta huipputapahtumaa kotimaan areenoilla. Tarjolla on 

vauhtia, jännitystä ja upeita kilpasuorituksia kotimaan kärkikaartin ottaessa mittaa toisistaan.  

Kenttäratsastuksen Pohjoismaiden mestaruudet ratkotaan Keravalla elokuun toisena viikonloppuna kaikissa 

ikäryhmissä. Kouluratsastuksen Suomen mestaruuksista otetaan mittaa Tampereella kesäkuun puolivälissä 

kaikissa ikäluokissa.  

Esteratsastuksen LähiTapiola GP-sarjassa käydään osakilpailut kesän aikana Ypäjällä, Salossa, Savonlinnassa, 

Hangossa ja Lappeenrannassa. Sarjafinaali ratsastetaan Helsingissä elokuun lopussa. Avoimen ja nuorten 

sarjojen parhaat ratsastajat karsivat tänäkin vuonna mukaan loppuhuipennukseen isoilla esteillä, jolloin 

pääpalkintona on Volkswagen henkilöauto. 

Valtaosaan tapahtumista on vapaa pääsy! 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/tahtikilpailut  

 

Tähtikesän kisalähetykset Ylen TV2-kanavalta! 

 

Lisäksi ratsastusta tarjoaa SRL:n nettitv 

Kouluratsastuksen SM, GP-estesarjan osakisoista koosteita ja taltiointeja SRL:n nettikanavalla, 

mahdollisuuksien mukaan myös livenä: www.youtube.com/user/ratsastajainliitto   

Livelähetykset netissä GP-osakisoista: www.hevosia.com/live  

 

HUOM. Ylellä luvassa runsaasti kisalähetyksiä myös MM-kisoista! 

 

 

 

  

KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA 
 

 
 

Koko perheen Lions-tapahtuma 15.6. klo 16 alkaen Vermon raviradalla – tuotot vammaisratsastukselle 

Tervetuloa mukaan hyväntekeväisyystapahtumaan, jolla on kerätty vuosikymmenten varrella yli 100 000 

euroa vammaisratsastuksen hyväksi! Tarjolla on mukavaa tunnelmaa, erilaisia toimintapisteitä (esim. 

kasvomaalausta, ongintaa, talutusratsastusta) ja voit tavata myös televisiosta tutut Toisenlaiset Frendit 

sekä tutustua avustajakoiriin. Tapahtuman jälkeen voi jäädä Vermoon seuraamaan Toto4-raveja. 

Tapahtuman järjestää Lionsien Vermo-toimikunta.  

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus/lionstuki  

http://www.ratsastus.fi/tahtikilpailut
http://www.youtube.com/user/ratsastajainliitto
http://www.hevosia.com/live
http://www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus/lionstuki


7 

 

 

Toimihenkilökoulutukset: 

o Vikellysstewardikoulutus, Lahti, la 14.6.2014 klo 09.00 - su 15.6.2014 klo 14.00 

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

o Koulutuomareiden täydennyskoulutus vammaisratsastuksen arvosteluun, Ypäjä, la 4.10.2014 

o Nuortenhevosten arvostelukoulutus koulutuomareille, Espoo, pe 17.10.2014 klo 10.00 

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

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

o IIIK-skaalantarkistus, Faurie, Ypäjä, su 15.2.2015 

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

 

 

Muut tapahtumat ja koulutukset: 

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

o Hevoskerho-ohjaajan peruskurssi, Aulanko, Hämeenlinna la 6.9.2014 

o Vammaisratsastuksen peruskurssi, Ypäjä pe 3.10.2014 - su 5.10.2014 

o Ratsastusseurojen puheenjohtajatapaaminen, pe 24.10.2014 klo 14.00 - 18.00 

 

Lisätiedot: www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri  

 

 

 

ALUEET TIEDOTTAVAT 

 
 

Ajankohtaista ESRAn alueella:  

Alue etsii kilpailunjärjestäjää aluemestaruuskilpailuihin syksylle 2014. Aluemestaruuskilpailujen 

järjestämistä tuetaan rahallisesti sekä mitalein ja ruusukkein. Otathan pian yhteyden alueen 

kilpailuvastaaviin, jos seurallanne on kiinnostusta mestaruuskilpailuiden järjestämiseen! Kouluratsastus Sari 

Ukkonen, sari.ukkonen@pp.inet.fi ja esteratsastus Eija Nenonen, eija.nenonen@p.inet.fi . 

 

Syksyn perinteikäs puheenjohtajatapaaminen tänä vuonna Nurmijärvellä 11.10. Merkkaa päivä kalenteriisi 

ja osallistu alueelliseen hevostoimintaan! 

Tukea seurojen järjestämiin koulutuksiin tarjolla. Alueen sivuilla on julkaistu uusi ohje ja lomake seuratuen 

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

 

http://www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri
mailto:sari.ukkonen@pp.inet.fi
mailto:eija.nenonen@p.inet.fi
http://www.ratsastus.fi/etela-suomi
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Hämeen alue tiedottaa: 

Nuorisovastaavien tapaaminen järjestetään 12.7. Hennalan estekilpailuiden yhteydessä. Tapaamisen 

ilmoittautuminen käynnissä nyt! 

 

Merkillinen Häme - alueen merkkikilpailu käynnissä. Katso tarkemmat tiedot alueen nettisivuilta 

www.ratsastus.fi/hame  

 

Ajankohtaista Kaakossa: 

Kaakon alue haluaa parantaa palveluitaan ja on avannut kaikille avoimen kyselyn toiminnastaan. Vaikuta ja 

vastaa kyselyyn. Kysely on avoinna 30.6. asti: https://my.surveypal.com/SRL%20Kaakkois-

Suomen%20alueen%20tapahtumat 

 

Keski-Suomen alue tiedottaa: 

Tulossa syksyllä 2014: Alueen seuratapaaminen 18.9. Jyväskylässä. Ilmoittautuminen seuratapaamiseen ja 

syyskokoukseen avattu. Tapaamisessa esittelyssä SRL:n tuleva kilpailujärjestelmä ja keskustelussa seurojen 

jäsenedut ja hallituksen tehtävät. Lue lisää: www.ratsastus.fi/keski-suomi  

 

 

Lounais-Suomessa tapahtuu: 

o 28.6. Salo Horse Show Backstage seurojen nuorille 

o 28.6. Keppihevoskilpailut Turun Linnassa 

o Valokuvauskilpailu ratsastusseuroille 

o Merkkisuorituskisa seuroille ja jäsenille 

Lisätiedot alueen sivuilta: www.ratsastus.fi/lounais-suomi  

 

 

Itä-Suomessa tapahtuu: 

o Tuntsaricup ja videokilpailu käynnissä!  

Lisätiedot alueen sivuilta: www.ratsastus.fi/ita-suomi  

 

Pohjanmaalla tapahtuu: 

o Hevoosella vaan -hankkeen koulutuksia harrastajille ja ammattilaisille myös kesällä, katso 

ilmoitukset alueen sivuilta: www.ratsastus.fi/pohjanmaa  

http://www.ratsastus.fi/hame
https://my.surveypal.com/SRL%20Kaakkois-Suomen%20alueen%20tapahtumat
https://my.surveypal.com/SRL%20Kaakkois-Suomen%20alueen%20tapahtumat
http://www.ratsastus.fi/keski-suomi
http://www.ratsastus.fi/lounais-suomi
http://www.ratsastus.fi/ita-suomi
http://www.ratsastus.fi/pohjanmaa
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MUUT AJANKOHTAISET 

 
 

Hevosenkenkähaaste haastaa Hevossairaalan puolesta kaikki Suomen ratsastusseurat 

Hevosenkenkähaaste on valtakunnallinen hyväntekeväisyyskampanja Hevossairaalan maneesihanketta 

vauhdittamaan ja se polkaistiin käyntiin 25.5. Helsingin Ratsastajat ry:n järjestämissä kansallisissa 

kouluratsastuskilpailuissa Laakson ratsastusstadionilla. 

Helsingin Ratsastajat ry haastaa kaikki Suomen ratsastusseurat mukaan keräämään omissa kilpailuissaan ja 

tapahtumissaan Hevossairaalan hyväksi. Kesän aikana kerätyt varat kasvattavat pottia, jolla osallistutaan 

keräyskilpailuun. Keräyskilpailuun on haastettu Helsinki International UB Horse Show. Horse Show’ssa 

syksyllä nähdään kumpi keräsi enemmän, Suomen seurat vai Horse Show! 

Voit toteuttaa lipaskeräyksen seuraavasti:  

1. Säästä, huuhdo ja kuivaa 1 litran mehu-/maitopurkkeja. 

2. Tulosta ja liimaa kääreet purkkien ympärille.  

3. Tulosta julisteita lippaiden lähettyville. 

4. Kerro keräyksestä nettisivuillasi ja haasteen FB-sivulla. 

5. Laita lippaat ja julisteet näkyville paikoille tapahtumassa. 

6. Käy kiertämässä lippaan kanssa ihmisten keskellä. 

7. Kuuluta keräyksestä tapahtumassa. 

8. Heti tapahtuman jälkeen tulouta rahat Hevossairaalalle. 

9. Kiitä osallistujia ja kerro paljonko saitte kerättyä haasteen FB-sivulla. 

 

Tule sinäkin siis mukaan ja järjestä seurassasi keräys! 

 

Lisätietoja: 

o Tiina Ignatius, p. 040 4855231 tiinaignatius@gmail.com  

o Susa Laine, p 040 823 7080, susa.laine@saunalahti.fi  

o Ohjeet, printit, kuulutukset ja lisätiedot haasteesta: 

www.helsinginratsastajat.fi/tapahtumat/hevosenkenka-haaste  

o Facebook: www.facebook.com/hevosenkenkahaaste  

o Hevossairaalasta: www.vetmed.helsinki.fi/elainsairaala/hevossairaala  

o Maneesihankkeesta: www.helsinki.fi/insight/lahjoituskohteet/muut-kohteet/maneesi.html 

 

mailto:tiinaignatius@gmail.com
mailto:susa.laine@saunalahti.fi
http://www.helsinginratsastajat.fi/tapahtumat/hevosenkenka-haaste
http://www.facebook.com/hevosenkenkahaaste
http://www.vetmed.helsinki.fi/elainsairaala/hevossairaala
http://www.helsinki.fi/insight/lahjoituskohteet/muut-kohteet/maneesi.html
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Halutuimmat kirjat palkinnoksi pakettitarjouksena  

Kyllästyttävätkö sukat ja satulasaippuat kisaajianne? Nyt on hyvä 

hetki täydentää seuran palkintovarastoja! Suomen Ratsastajainliitto 

tarjoaa seuroille ja talleille mahdollisuuden tilata tuotteitaan 

edulliseen pakettihintaan. Kirjat ovat useita miellyttävä ja hyödyllinen 

palkinto kilpailuissa, ja ne sopivat hyvin myös mm. vapaaehtoisten 

palkitsemiseen.  

 

Paketti 1: Tavoitteellisesti valmentautuville 

20 x Valmentaudu tavoitteellisesti (á 20 €) 

20 x Kilparatsastajan urapolku -juliste (á 1 €) 

Yhteensä 380 € (norm. 420 € + posti- ja toimituskulut 14 €)  

 

Paketti 2: Kilpailijoiden kannustamiseksi 

5 x Valmentaudu tavoitteellisesti -kirja (á 20 €) 

5 x Kilparatsastajan urapolku -juliste (á 1 €) 

5 x Kyra ja ratsastuksen taito -kirja (á 33 €) 

5 x Sinin henki, Emman tahto -kirja (á 19 €) 

Yhteensä 350 € (norm. 365 € + posti- ja toimituskulut 14 €)  

 

Hinnat sisältävät posti- ja toimituskulut. Tilaukset sähköpostilla 

Valon Sporttikauppaan: sporttikauppa@valo.fi 

 

Viestin otsikoksi ”Ratsastuskirjatilaus”. Mainitse viestissä minkä / 

mitkä paketit tilaat sekä laskutus- ja toimitusosoite. Tarjous on 

voimassa 30.6. asti tai niin kauan kun tuotteita riittää. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sporttikauppa@valo.fi
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Ratsastajainliiton toimiston henkilökunnan kesälomat 

 

 

o Holma Sonja, 23.6. – 27.7. 

o Kaipio Nina, 21.7. – 10.8. 

o Kestinmäki Kielo, 30.6. – 27.7. 

o Kupiainen Emmi, 9.6. – 6.7. 

o Kuusisto Minttu, 28.7. – 17.8. 

o Sassi Sanna, 14.7. – 13.8. 

o Seppälä Marian, 30.6. – 3.8. 

o Siltala Sari, 23.6. – 20.7. 

o Sundwall Fred, 14.7. – 10.8. 

o Talvitie Hanna, 2.6. – 17.8. 

o Tella Tuula, 30.6. – 28.7. 

o Ylänne Aki, 11.6. – 13.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy heinäkuussa. 


