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SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE LOKAKUU 2014 

 

 

 

SRL YLEISTÄ 

 

 

Ratsastajainliiton syyskokous lähestyy 

Suomen Ratsastajainliiton jäsenyhdistyksiltä ja yhteisöjäseniltä pyydetään perusteltuja ehdotuksia 

hallituksen uusiksi jäseniksi ja puheenjohtajaksi. Ehdotusten tulee sisältää ehdokkaan esittely (CV) ja 

yhteystiedot sekä selvitys ehdokkaan mahdollisista sidonnaisuuksista ratsastusalan yrityksiin. 

 

Syyskokouksen henkilövaaleissa valitaan liiton hallitukseen puheenjohtaja ja kaksi (2) jäsentä erovuoroisten 

sijaan kolmivuotiskaudelle. Hallituksen erovuoroisia jäseniä ovat Johanna Örndahl ja Marjukka Manninen ja 

puheenjohtaja Jukka-Pekka Leskinen.  

 

Kirjalliset esitykset toimitetaan SRL:n toimistoon pääsihteeri Fred Sundwall’ille 26.10.2014 mennessä. 

Yhteystiedot: Fred Sundwall, Radiokatu 20, 00093 Valo tai fred.sundwall@ratsastus.fi  

 

SRL:n vaalivaliokunta: www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/vaalivaliokunta  

 

Suomen Ratsastajainliiton sääntömääräinen syyskokous pidetään Helsingissä Valo-talossa (Radiokatu 20, 

Länsi-Pasila, salit 1 & 3) sunnuntaina 23.11. klo 11.00 alkaen. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo 10.00. 

 

 

 

 

 

mailto:fred.sundwall@ratsastus.fi
http://www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/vaalivaliokunta
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Ansiomerkkejä ansioituneille – muistattehan kiittää seuranne vapaaehtoisia! 

Ratsastajainliiton 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. 

 

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

hyvin tehdystä työstä. Ansiomerkki viestii saajalleen, että hänen kokemustaan ja sitoutumistaan seurassa 

arvostetaan. Ansiomerkin luovutus voidaan toteuttaa juhlallisesti esimerkiksi seuran syyskokouksessa. 

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

 

 

 

JÄSEN- JA SEURAPALVELUT  

 

 

Syksyn jäsenkamppis houkuttelee uusia jäseniä mukaan  
Suomen Ratsastajainliitto on vähentänyt omia jäsenhintojaan -50 % syyskuun alusta ratsastusseuraan 
liittyville jäsenille.  
 
Jäsenmaksualennusta kannattaa hyödyntää seuran jäsenhankinnassa syksyllä. Syksyn jäsenalea 
vauhditetaan kamppiksella, jossa kuka tahansa seuran jäsen voi toimia aktiivisesti oman seuran 
suosittelijana. Kun suosittelee ratsastusseuran jäsenyyttä ystävälle, osallistuu arvontaan ja voi voittaa 
huikeita palkintoja. 
 
Jäsenkamppista esitellään Helsinki Horse Show’ssa. 
 
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/jasenkamppis  
 
 

 

Jäsensihteerit tapaavat Helsingissä 22.11. 

Ratsastusseurojen jäsensihteerien tapaaminen järjestetään tänä syksynä Helsingissä 22.11. 

Urheilufoorumin yhteydessä liiton syyskokousviikonloppuna. Tapaamisen aiheina muun muassa 

jäsenhankinta, Sporttirekisterin raportit ja tilastointi.  

 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 

www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=107902827B3D54FF1CF572AF1230F115  

 

 

http://www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/palkitsemisjarjestelma
http://www.ratsastus.fi/jasenkamppis
http://www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=107902827B3D54FF1CF572AF1230F115
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Seuratoiminnan kehittämistuki 2015 - haku alkaa jo marraskuussa! 

Valtakunnallinen seuratoiminnan kehittämistuki jatkuu myös ensi vuonna. Hakuaikaa on muutettu, ja haku 

alkaa jo marraskuussa. Hakuaika on myös aiempaa tiukempi, haku päättyy heti joulukuussa. Seuratukea 

haetaan aikaisempien vuosien tapaan suoraan opetus- ja kulttuuriministeriöstä. 

 

Tärkeät päivämäärät ja pääpainopisteet hakukaudella: 

• Haku avataan 3.11.2014 

• Haku päättyy 12.12.2014 

• Kohderyhmä: Lapset ja nuoret, perheliikunta 

 

Pääpainopisteet ovat pääpiirteittäin samat kuin edellisinä hakukausina: Laadukasta toimintaa 

mahdollisimman monelle kohtuukustannuksin. Avustuksen tarkoituksena on seuran perustoiminnan 

kehittäminen, pois projektimaailmasta kohti suunnitelmallista ja pitkäjänteistä kehittämistä. 

Mahdollistetaan liikunnan harrastaminen kaikille lapsille, tuetaan toimintaa, johon kaikilla on varaa. 

Edesautetaan liikunnallista elämäntapaa ja yhteisöllisyyttä. Kriteereissä painotetaan erityisesti 

monipuolisen liikunnan sisältöä / toteuttamista. 

 

Seuratukea on mahdollista hakea yksi- tai kaksivuotisiin hankkeisiin. 

Tarkemmat hakuohjeet & -lomakkeet julkaistaan lokakuun aikana ministeriön sivuilla: 

www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Avustukset_seuratoiminnan_kehittamiseen.ht

ml?lang=fi 

 
 
 
Seuratoiminnan perusteet – infoa uusille ja vanhoille hallituksen jäsenille 
Uusi Päätä Oikein, seurajohtajan hallinnollisen johtamisen käsikirja on ilmestynyt. Seurajohtajan käsikirja on 
seuroille suunnattu lainsäädännön tietopankki. Käsikirja antaa perustiedot yhdistyshallinnosta ja ohjaa 
jatkotiedon ääreen. Päätä oikein auttaa seuratoiminnan arjessa ja toimii myös hyvänä perehdytyksenä 
uusille toimijoille. Käsikirjaa kannattaa ehdottomasti hyödyntää seuran hallitustyöskentelyssä! 
 
Käsikirja herättelee seuratoimijoita mm. seuraaviin aihepiireihin: 
 

o Yhdistyslaki ja yhdistyksen omat säännöt 
o Päätöksenteko 
o Jäsenyys seurassa 
o Hallituksen jäsenten vastuut ja velvollisuudet 

 
Muistattehan myös liiton, alueiden ja liikunnan aluejärjestöjen seuratoiminnan koulutukset. Koulutusten 
tavoitteena on antaa perustietoja seura - ja yhdistystoiminnan edellytyksistä, vastuista ja velvollisuuksista. 
Koulutukset on tarkoitettu kaikille seuran luottamushenkilöille, sekä uusille että vanhoille, jotka haluavat 
päivittää tietojansa. Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat myös erilaisia räätälöityjä koulutuksia ja tilaisuuksia 
seurajohdolle, näitä voi tiedustella suoraan omalta alueelta. 
 
Lisätietoja Päätä oikein -aineistosta: www.sport.fi/urheiluseura/seuratoiminta/paata-oikein  

http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Avustukset_seuratoiminnan_kehittamiseen.html?lang=fi
http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Avustukset_seuratoiminnan_kehittamiseen.html?lang=fi
http://www.sport.fi/urheiluseura/seuratoiminta/paata-oikein
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Sinettiseuraseminaari marraskuussa, päiväseminaari avoin kaikille seuroille 
Valtakunnallinen Sinettiseuraseminaari kokoaa Sinettiseuraväen Helsingin Katajanokalle Marina Congress 
Centeriin ja Scandic Grand Marinaan 15.–16.11.2014. 
 
Tänä vuonna puheenaiheena on seuratoiminnan tulevaisuus, teemana tulevaisuus, muutos ja uudet 
toimintatavat. 
 
Maailma ympärillämme muuttuu, ihmisten liikkumistottumukset, osallistumisen tavat, odotukset ja 
vaatimukset seuratoimintaa kohtaan ovat muutoksessa. Miten Sinettiseurat pärjäävät muutoksessa? 
Sinettiseminaarissa saadaan tietoa, ratkaistavia kysymyksiä ja yhteistä pohdintaa aiheen ympäriltä. 
 
Ohjelmassa on luvassa innostavia asiantuntijoiden puheenvuoroja, monipuolisia rinnakkaisseminaareja, 
yritysten ja seurojen messupisteitä, lajikohtaamisia sekä iltajuhla palkitsemisineen. 
 
Seuroille, jotka eivät ole Sinettiseuroja, mutta haluavat osallistua lauantain pääseminaariin ja 
rinnakkaisseminaariin osallistumismaksu on 100 €/hlö. (huom. ei sisällä lajipalavereita ja iltagaalaa). 
 
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=7178185F894EE5E8E3591CDCA0D8E168  
 
 
 
 
Seurojen varainhankintaa lasten ja nuorten naisten aseman tukemiseksi 
Golden Hippogriff ja Suomen Ratsastajainliitto ovat sopineet yhteisestä maailman lasten ja nuorten naisten 
asemaa edistävästä kampanjasta, joka toteutetaan 11.10.–15.12.2014 (11.10 on kansainvälinen tyttöjen 
päivä). Tänä aikana ratsastusseuroilla on mahdollisuus osallistua kampanjaan myymällä Golden Hippogriffin 
kampanjakoruja, joilla kerätään rahaa Plan Suomelle ja Malala-säätiölle. Korut tukevat myös kampanjassa 
mukana olevaa ratsastusseuraa, sillä osa tuotosta menee ratsastusseuralle. Upeat design-korut ovat ilo 
silmälle ja sielulle (Spirit of the Horse / Hevosen henki ja I Care / Minä välitän) ja ovat suomalaista käsityötä.  
 
Seuranne voi ilmoittautua kampanjaan osoitteessa: www.goldenhippogriff.com/#!osallistuminen-plan-
malala-kampanjaan-sr/ch5l.  
 
 
 
 
 

 
KUNTOLIIKUNTA 

 

 

Ratsastuksen harrastajakysely ikääntyville  

Ratsastajainliiton Kuntotyöryhmä on laatinut kyselyn ikääntyvien ratsastuksesta ja siihen suunnattavista 

palveluista. Kyselyllä kartoitetaan ikääntyvien ratsastajien toiveita ja kokemuksia käytännön 

harrastamisesta. Kyselyssä huomioidaan lajin psyykkiset, fyysiset ja sosiaaliset näkökulmat. Kysely on 

suunnattu kaikille yli 60-vuotiaille. 

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Ratsastajainliiton seura- ja tallipalveluiden suunnittelutyössä sekä 

yhteistyöneuvotteluissa LähiTapiolan kanssa. 

http://www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=7178185F894EE5E8E3591CDCA0D8E168
http://www.goldenhippogriff.com/#!osallistuminen-plan-malala-kampanjaan-sr/ch5l
http://www.goldenhippogriff.com/#!osallistuminen-plan-malala-kampanjaan-sr/ch5l


5 

 

Vastausaikaa on marraskuun loppuun (30.11.). Kaikkien vastanneiden ja yhteystietojen jättäneiden kesken 

arvotaan tuotepalkintoja. 

Linkki kyselyyn: 

https://my.surveypal.com/Ratsastuksen%20harrastajakysely%20ik%C3%A4%C3%A4ntyville%202014  

 

 

 

HEVOSTAIDOT JA HEVOSEN HYVINVOINTI 

 

 

Hevoset ja kunta -kirja tuo päättäjille tietoa hevostaloudesta  

Hevoset ja kunta -kirja tuo kuntapäättäjille ja virkamiehille koottua tietoa hevostaloudesta. Hevostalous 

liittyy kuntien sekä kaupunkien toimintaan ja niiden palveluihin moninaisesti. Maankäytön, kaavoituksen ja 

rakentamisen lisäksi hevosala koskettaa ympäristöasioita, elinkeinoja, maataloutta, kuntien 

liikuntapalveluita ja avohuollon tukipalveluita.  

 

Alan erityispiirteitä tunnetaan kunnissa kuitenkin vaihtelevasti. Päätöksenteossa tarvitaan tärkeätä 

taustatietoa, jota nyt uusi kirja tarjoaa. Tutustukaa tietopakettiin ja hyödyntäkää sitä yhteistyössä omassa 

kunnassanne: www.hippolis.fi/hevosetjakunta  

Kirjoja on saatavilla kuntien virka- ja luottamushenkilöille jaettavaksi (rajoitettu määrä).  

Lisätietoja: Anne Laitinen puh. 040 766 0830 tai anne.laitinen@hippolis.fi  

 

 

 

KILPAILUTOIMINTA 

 

Urheilufoorumin teemana menestyksen avaimet 

Neljättä kertaa järjestettävä urheilufoorumi kokoaa ratsastuksen urheiluväen syyskokouksen alla lauantaina 

22.11.2014 Marina Congress Centeriin Helsinkiin. Päivä alkaa tiiviillä paketilla muutosta ja tulevaisuuden 

suunnitelmia, kun pitkänlinjan urheilukehittäjä Jorma Vertainen esittelee ratsastuksen kehittämisohjelman 

tuloksia ja kehitysjohtaja Kari Niemi-Nikkola avaa raporttiaan. Aamupäivä huipentuu kansainvälisen 

vieraamme Hollannin tuoreen kultamitalijoukkueen johtajan Rob Ehrensin puheenvuoroon menestykseen 

vaikuttaneista seikoista.  

 

Ohjelman rakennetta on uudistettu aiemmasta siten, että osallistujat voivat lounaan jälkeen valita 

mielenkiintoisista aiheista omansa, kun tietoiskuissa on tarjontaa niin valmentajille, kilpailijoille, kilpailujen 

järjestäjille ja toimihenkilöille. Huippuesiintyjien joukossa mm. Mia Stellberg, Emile Faurie ja Seppo Hyyppä. 

https://my.surveypal.com/Ratsastuksen%20harrastajakysely%20ik%C3%A4%C3%A4ntyville%202014
http://www.hippolis.fi/hevosetjakunta
mailto:anne.laitinen@hippolis.fi
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Lajikomiteat ovat valmistelleet iltapäivän ohjelmat, ja luvassa onkin melkoinen tykitys asiaa, mm. Stefan 

Wirth ”modern course design” esteseminaarissa ja kinnerpattitutkimus islanninhevosilla. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: www.ratsastus.fi/urheilufoorumi  

 

 

 

Kilpailukalenteri 2015 

Kiitoksia kaikille ensi vuodelle kilpailuja Kipaan lisänneille seuroille! Kalenterissa on huima määrä 

tapahtumia. Kalenterityö etenee siten, että lajikomiteat käsittelevät kalenterit 3-5-tason kilpailujen osalta 

lokakuun kokouksissaan, minkä jälkeen vahvistamme kilpailut. Olemme tarvittaessa yhteydessä seuroihin. 

Lajikomiteat määrittelevät haettujen kilpailujen uudet tasot.  

Järjestäjät voivat vahvistaa uudet 1-tason kilpailut (vanhat seurakilpailut) itse rastittamalla ”julkaise 

kalenterissa” -merkinnän Kipassa. Aluekilpailuita (uusi 2-taso) voi merkitä Kipaan 30.11. saakka. Alueet 

vahvistavat kalenterit tämän jälkeen omassa aikataulussaan. Tiedustelut omalta alueelta. 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/kilpailutiedotteet/101/0/aika_suunnitella_ensi_vuoden_kilpailukalenteria  

 

 

 

Kilpailujärjestelmän uudistustyö etenee 

Uudistusta esitellään syksyn mittaan eri tilaisuuksissa, kuten alueiden syyskokouksissa, Helsinki Horse 

Show’ssa ja Urheilufoorumissa. Monet olivat antaneet palautetta järjestelmästä nettilomakkeellamme, 

kiitoksia siitä. Palautteet käsitellään uudistusta työstävällä työryhmän kokouksissa, ja ne on toimitettu 

sääntövaliokunnalle tutustuttavaksi. Sääntömuutoksia tarkennetaan syksyn aikana. Uudistuksen vaatimien 

muutoksen lisäksi sääntöihin tulee myös muutoksia mm. kansainvälisten sääntöjen muuttuessa. Hallitus 

vahvistaa lajisääntömuutokset viimeistään joulukuun kokouksessaan, minkä jälkeen uudet säännöt ovat 

nähtävillä netissä. Kilpailusääntöjen yleisen osan muutokset (KSI) tulevat syyskokouksen asialistalle ja 

julkaistaan kokousmateriaalien kanssa marraskuun alussa nettisivuillamme.  

 

Järjestelmäuudistuksen vaatimia Kipan teknisiä muutoksia työstetään parhaillaan ja otoksia tulevasta on 

nähtävillä Urheilufoorumissa. 

Seuraa uudistusta blogissa: http://kilpailujarjestelma2015.blogspot.fi  

Tutustu uudistukseen ja siihen liittyviin alustaviin sääntömuutoksiin: 

www.ratsastus.fi/kilpailut/kilpailujarjestelman_kuvaus/uudistus  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ratsastus.fi/urheilufoorumi
http://www.ratsastus.fi/kilpailutiedotteet/101/0/aika_suunnitella_ensi_vuoden_kilpailukalenteria
http://kilpailujarjestelma2015.blogspot.fi/
http://www.ratsastus.fi/kilpailut/kilpailujarjestelman_kuvaus/uudistus
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Kilpailuissa esitetyt oikaisupyynnöt kerätään 

Kilpailujen tuomariston puheenjohtajia pyydetään merkitsemään jatkossa vastaanottamansa 

oikaisupyynnöt kilpailupalautelomakkeeseen sekä toimittaman kopion oikaisupyynnöstä ja siihen 

antamastaan päätöksestä liiton toimistolle: marian.seppala@ratsastus.fi tai SRL/Marian Seppälä, Radiokatu 

20, 00093 Valo.  

 

Tavoitteena on toimihenkilökoulutuksen ja kilpailujen järjestäjien koulutuksen kehittäminen. Aineistosta 

poimitaan tapausmateriaalia sekä mahdollisia sääntömuutostarpeita ja niitä käsitellään luottamuksellisesti. 

Oikaisupyynnöstä tulee käydä selväksi kilpailu, (paikka, laji, pvm), pyyntö sekä asianosaiset, jota pyyntö 

koskee. Päätökset tulee aina antaa kirjallisesti. 

 

 

 

Sääntömuutosesityksiä kerätään 

Esitä sääntömuutoksia vuodelle 2015 oheisella lomakkeella 15.10.2014 mennessä. Esitykset toimitetaan 

tämän jälkeen sääntövaliokunnan käsiteltäväksi.  

Linkki lomakkeelle: 

https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=269802569&_k=OWTrhFeL1EmFI5AeanM4byEc6pZUjN_e

JXN6IQkX9QHFD9cpUD6ZPo1cmrYR0lML&_hid=Saantomuutosesitykset2014  

 

 

 

Powercupin finaalille etsitään järjestäjää 

Powercup on Suomen Ratsastajainliiton valtakunnallinen poni- ja junioriratsastajien kilpailu. 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. Powercup aloitetaan helmi-maaliskuussa 1-tason karsintakilpailuilla kautta maan. 

Alueelliset karsinnat kilpaillaan kahdeksalla alueella keväällä tai alkukesällä. 

Vuoden 2015 loppukilpailulle etsitään järjestäjää heinäkuun puoliväliin. Ajankohta on neuvoteltavissa.  

 

Tiedustelut: Marian Seppälä, marian.seppala@ratsastus.fi, puh. 050-5591171 

Lisätietoja ja kilpailun säännöt: www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorten_kilpailut/Powercup  

 

 

 

 

 

 

mailto:marian.seppala@ratsastus.fi
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=269802569&_k=OWTrhFeL1EmFI5AeanM4byEc6pZUjN_eJXN6IQkX9QHFD9cpUD6ZPo1cmrYR0lML&_hid=Saantomuutosesitykset2014
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=269802569&_k=OWTrhFeL1EmFI5AeanM4byEc6pZUjN_eJXN6IQkX9QHFD9cpUD6ZPo1cmrYR0lML&_hid=Saantomuutosesitykset2014
mailto:marian.seppala@ratsastus.fi
http://www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorten_kilpailut/Powercup
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KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT 
 

 

Kehitä henkilökohtaista osaamistasi - liikunta-alalle suunnattu liiketalouden perustutkinto 

Markkinointi-instituutti on järjestänyt urheilutoimialalle suunnattuja liiketalouden perustutkinnon 

koulutuksia muutaman vuoden ajan. Koulutuksia on toteutettu yhteistyössä Faros Groupin kanssa.  Kahden 

ensimmäisen kurssin opiskelijat ovat jo valmistuneet ja kolmas kurssi on parhaillaan käynnissä. Seuraava 

koulutusryhmä on tarkoitus käynnistää pääkaupunkiseudulla nyt syksyllä 2014. Olethan siinä mukana! 

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena ja tutkinto suoritetaan aikuisten ammatillisena 

näyttötutkintona. Keskeisinä sisältöinä ovat työpaikalla tapahtuva oppiminen ja kehittyminen sekä 

tutkinnon ammattitaitovaatimusten osoittaminen omien työtehtävien kautta. Oppisopimuskoulutus on 

opiskelijalle koulutuksen osalta maksuton. Tutkintomaksu on tällä hetkellä 58 €.  

Lisätietoja koulutuksesta antaa Faros Groupin Juha Kostamo, puh. 0400 840 504 tai 

juha.kostamo@farosgroup.fi. 

Suosittelen koulutusta kaikille ratsastusseuroissa työskenteleville sekä alan yrittäjille! 

 – Nora Smolsky, hevosalan yrittäjä, ratsastuksenopettaja, merkonomiksi 2. kurssilta valmistunut 

 
 

Valmentajakoulutukset 

I-tason valmentajakoulutuksia on alkamassa kaksi ryhmää. Ensimmäinen ryhmä aloittaa marraskuussa, 

toinen helmikuussa. Paikkoja kummallekin kurssille on 20, eli koulutamme yhteensä 40 uutta valmentajaa. 

Haku marraskuussa alkavaan koulutukseen on käynnissä parhaillaan.  

I-tason valmentajakoulutus, haku koulutukseen käynnissä, 1. jakso pe 14.11.2014 - su 16.11.2014, 

lisätietoja: www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=C972F177A9EF41074EBB0DBF8CBB7E05  

I-tason valmentajakoulutus, uusi koulutus alkaa, haku avataan marraskuussa, 1. jakso, pe 27.2.2015 - su 

1.3.2015 

Valmentajien jatkokoulutus eli II-tason valmentajakoulutus alkaa joulukuussa. Haku on käynnissä paraikaa, 

1.jakso: ma 8.12.2014 - ke 10.12.2014, lisätietoja: 

www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=4535CDB1626D853BDA8D403CA8BAAE83  

Tiedustelut: Aki Ylänne, aki.ylanne@ratsastus.fi    

 

 

 

 

 

 

mailto:juha.kostamo@farosgroup.fi
http://www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=C972F177A9EF41074EBB0DBF8CBB7E05
http://www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=4535CDB1626D853BDA8D403CA8BAAE83
mailto:aki.ylanne@ratsastus.fi
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Toimihenkilökoulutukset 

 

o Nuortenhevosten arvostelukoulutus koulutuomareille, Espoo, pe 24.10.2014 klo 10.00 

o Turvallisuuspäällikkökoulutus, Riihimäki, la 1.11.2014 

o Lännenratsastuksen aluetuomarikoulutus, Ypäjä, pe 31.10.2014 - su 2.11.2014 

o Kilpailunjärjestäjä- ja tulospalvelukoulutus (Kipa, Equipe ja ATU), Riihimäki, la 1.11.2014 - su 

2.11.2014 

o Ajanottojärjestelmä ATU:n ja tulospalvelun koulutus estetuomareille ja ratamestareille, Riihimäki, 

o la 1.11.2014 klo 09.00 - 13.00 

o Aluepuheenjohtajatuomarikurssi, Riihimäki, su 2.11.2014 

o Stewardikurssi, peruskurssi, avoin kaikille lajeille, Riihimäki, la 8.11.2014 - su 9.11.2014 

o Estetuomarikurssi, Riihimäki, la 8.11.2014 - su 9.11.2014 

o Nuorten hevosten arvostelukurssi koulutuomareille, Korpilahti, la 15.11.2014 klo 11.00 - 17.15 

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

o IIIK-koulutuomarikurssi, jatkokurssi IV-tuomareille, Ypäjä, la 6.12.2014 - su 7.12.2014 

o SRL Taitotuomarikoulutus, uusi oikeus, Ypäjä, la 13.12.2014 - su 14.12.2014 

o Tuomariston puheenjohtajaseminaari, Tampere, la 17.1.2015 

o Superlauantai (koulutuksia eri kohderyhmille), Hyvinkää, la 7.2.2015 

o IIIK-I-koulutuomareiden skaalantarkistus, Faurie, Ypäjä, su 15.2.2015 

 

Muut tapahtumat ja koulutukset 

 

o Hevoshavaintoja -koulutuspäivä, Lohja, ke 8.10.2014 klo 08.45 - 17.00 

o Kilpailutilanteessa onnistuminen, Hämeenlinna, ke 8.10.2014 klo 17.00 - 20.00 

o Hevoshavaintoja -koulutuspäivä, Helsinki, to 9.10.2014 klo 08.45 - 17.00 

o Keinoja keskittymiseen, Hämeenlinna, ke 15.10.2014 klo 17.00 - 20.00 

o Liikkuva Ratsastaja -koulutus, to 16.10.2014 klo 17.00 - 21.00 

o Tähtäimessä kilpailut, Cajus Aminoff luennoi, Espoo, la 18.10.2014 klo 14.50 - 14.50 

o Kuinka jännität oikein, Hämeenlinna, to 23.10.2014 klo 17.00 - 20.00 

o Ratsastusseurojen puheenjohtajatapaaminen, Helsinki, pe 24.10.2014 klo 14.00 - 18.00 

o Valmennuksen erityispiirteitä vammaisurheilussa, HKI, ma 27.10.2014 

o Itkettää, vi***taa, pelottaa, Hämeenlinna, ti 28.10.2014 klo 17.00 - 20.00 

o Richard White valmentaa kouluratsastajia, Ypäjä, ke 29.10.2014 klo 14.23 - to 30.10.2014 klo 14.23 

o Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi, Oulu, la 1.11.2014 

o Persoonallisuustyypit urheilussa, Hämeenlinna, ke 5.11.2014 klo 17.00 - 20.00 

o EAI-kurssi, Lahti, la 8.11.2014 - su 9.11.2014  

o Hevosen oppiminen ja kouluttaminen -luento, Espoo, su 9.11.2014 klo 10.00 - 14.00 

o Itseluottamus rules!, Hämeenlinna, ke 12.11.2014 klo 17.00 - 20.00 

o Kaikille avoin valmennuksen kuivaleiri, Helsinki la 15.11.2014 

o Sinettiseuraseminaari, Helsinki, la 15.11.2014 - su 16.11.2014 

o Häiritsevien ajatusten ja tunteiden käsittely, Hämeenlinna, ke 19.11.2014 klo 17.00 - 20.00 

o Urheilufoorumi ja lajiseminaarit, Helsinki, la 22.11.2014 
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o Jäsensihteeritapaaminen, Helsinki, la 22.11.2014 klo 13.00 - 18.00 

o Ratsastajainliiton syyskokous, Helsinki, su 23.11.2014 klo 11.00 - 18.00 

o Palautteen antaminen ja vastaanottaminen, Hämeenlinna, ke 26.11.2014 klo 17.00 - 20.00 

o Urheilijan kannustaminen ja tukeminen, Hämeenlinna, ti 2.12.2014 klo 17.00 - 20.00 

 

Lisätiedot: www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri  

 

 

 

ALUEET TIEDOTTAVAT 
 

 

ESRAn alue tiedottaa: 

 

o ESRA etsii järjestäjää hevoskerho-ohjaajan peruskurssille. Kurssi toivotaan pidettäväksi heti vuoden 

2015 alkukuukausina. Alue tukee koulutusta maksamalla kouluttajan kulut. Koulutukseen on 

selkeät järjestämisohjeet ja alue auttaa kurssin tiedottamisessa.  

 

Kiinnostuitko? Lue lisää www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/koulutus. Voit ilmoittaa seuranne 

kiinnostuksesta kurssin vetämiseen laittamalla viestiä alueassistentille osoitteeseen 

sanna.sassi@ratsastus.fi.  

 

o Seuran perustamisvuosi? ESRA kokoaa listaa alueen seurojen perustamisvuosista. Seuroja 

pyydetään lähettämään perustamisvuosi tiedoksi alueassistentille marraskuun loppuun mennessä 

osoitteeseen sanna.sassi@ratsastus.fi.  

 

o ESRA kouluttaa: Syksyn aikana useita koulutuksia toimihenkilöille, valmennettaville ja muille lajin 

harrastajille. Katso tarkempi lista alueen tapahtumakalenterista, osoitteesta 

www.ratsastus.fi/etela-suomi  

 

 

Kaakkois-Suomen alueella tapahtuu: 

o 18.11.2014, Syyskokous, Kouvola 

o 13.12.2014, Megalauantai, aiheina mm. valmentautuminen ja varusteet 

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

 

 

 

 

 

http://www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri
http://www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/koulutus
mailto:sanna.sassi@ratsastus.fi
mailto:sanna.sassi@ratsastus.fi
http://www.ratsastus.fi/etela-suomi
http://www.ratsastus.fi/kaakkois-suomi
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Keski-Suomen alueella tapahtuu: 

o 15.11.2014 Nuorten hevosten arvostelukurssi, Korpilahti 

o 26.11.2014 Urheilun johtaminen hyvässä seurassa, Jyväskylä 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/keski-suomi  

 

 

Hämeen alueella tulossa: 

o Syksyn seuratapaamiset Tampereella 3.11. ja Lahdessa 10.11. Ohjelmassa mm. ajankohtaista SRL:n 

ja alueen toiminnassa, kilpailujärjestelmän uudistus ja toimihenkilökoulutukset. 

Lisää: www.ratsastus.fi/hame  

 

 

Pohjois-Suomiessa tapahtuu: 

o 1.11. Seuratoiminnan superviikonloppu Oulussa. Ohjelmassa koulutuksia seuratoimijoille, 

hevoskerhon ohjaajien peruskurssi ja alueen syyskokous.  

 

Lisätiedot: www.ratsastus.fi/pohjois-suomi  

 

 

Itä-Suomessa tapahtuu: 

o 1.11. Alueen syyskokous Kuopiossa. Ohjelmassa myös mm. tallitapaaminen.  

 

Lisätiedot viimeistään ensi viikolla osoitteessa: www.ratsastus.fi/ita-suomi  

Muistattehan myös osallistua videokilpailuun, aikaa on lokakuun loppuun asti. Ohjeet alueen sivuilla. 

 

 

Lounais-Suomessa tapahtuu: 

o 13.10. Alueen syyskokous Säkylässä 

o 19.10. Ohjasajokurssi Loimaalla 

o 1.-2.11. Ensiapu 2 -kurssi Kaarinassa 

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

http://www.ratsastus.fi/keski-suomi
http://www.ratsastus.fi/hame
http://www.ratsastus.fi/pohjois-suomi
http://www.ratsastus.fi/ita-suomi
http://www.ratsastus.fi/lounais-suomi
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MUUT AJANKOHTAISET 
 

 

 

Helsinki International UB Horse Show Helsingin jäähallissa 23. – 26.10.2014 

30 -vuotias UB Horse Show tarjoaa huippu-urheilua ja huikeaa viihdettä lokakuussa. Maailman 

eliittiratsastajat kilpailevat ensi kertaa Helsingin Jäähallissa kovatasoisissa UB Grand Prix - ja maailmancup - 

näytöksissä. Ratsastajat julkistettiin 30.9. ja löytyvät osoitteesta www.helsinkihorseshow.fi.  

Perjantai- ja lauantai-illat vietetään rennoissa tunnelmissa kun lavan valtaa perjantaina Jukka Poika ja 

lauantaina Noora Karma sekä Jari Sillanpää. Illat jatkuvat vielä Jäähallilla After Ride Partyissa hyvän musiikin 

ja juhlamielen parissa.  

Jäähallilla yleisölle avautuu vapaa sisäänpääsy verryttelyalueelle. Uudessa Paddock Club -ravintolassa ja 

katsomossa on mukava seurata ratsukoiden verryttelyä. Expo Paviljongista löytyy syksyn ehdottomasti 

kuumin hevosmuoti.  

UB Horse Show on syksyn kohokohta, jonka tunnelma täytyy kokea paikan päällä! 

Liput: www.lippupalvelu.fi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy marraskuussa. 

http://www.helsinkihorseshow.fi/
http://www.lippupalvelu.fi/

