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SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE LOKAKUU 2015 

 

 

 

SRL YLEISTÄ  

 
 

 

SRL:n vaalivaliokunta tiedottaa: Suomen Ratsastajainliiton syyskokouksen 22.11.2015 henkilövaaleihin 

pyydetään jäsenistön ehdotuksia 

 

Suomen Ratsastajainliiton jäsenyhdistyksiltä ja yhteisöjäseniltä pyydetään perusteltuja ehdotuksia 

hallituksen uusiksi jäseniksi. Ehdotusten tulee sisältää ehdokkaan esittely (CV) ja yhteystiedot sekä selvitys 

ehdokkaan mahdollisista sidonnaisuuksista ratsastusalan yrityksiin. 

 

Syyskokouksen henkilövaaleissa valitaan liiton hallitukseen kaksi (2) jäsentä erovuoroisten sijaan 

kolmivuotiskaudelle. Hallituksen erovuoroisia jäseniä ovat Susanna Kallioinen ja Osmo Metsälä. Molemmat 

ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä uudelleenvalintaan. 

Hallituksen toiminnasta ei makseta päivärahaa eikä kokouspalkkioita. 

Kirjalliset esitykset toimitetaan SRL:n toimistoon 25.10.2015 mennessä.  
 
Yhteystiedot: Nina Kaipio, Radiokatu 20, 00093 Valo tai nina.kaipio@ratsastus.fi   
 
SRL:n vaalivaliokunta: 
Tapani Peltonen, pj 
Leena Valtanen 
Venla Väätänen 
 
Yhteystiedot: www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/vaalivaliokunta  
 
 
 

mailto:nina.kaipio@ratsastus.fi
http://www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/vaalivaliokunta
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SRL:n syyskokous sunnuntaina 22.11. klo 11 Valo-talossa 

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

Länsi-Pasila, salit 1 & 3) sunnuntaina 22.11. klo 11.00 alkaen. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo 10.00. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, muiden muassa toimintasuunnitelma ja talousarvio 

vuodelle 2016 sekä pidetään syyskokouksen henkilövaalit. 

Syyskokoukseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kokouksessa on kahvitarjoilu. 

 

 

 

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  

 

 

 

Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä etsii jäsentä – hae mukaan! 

Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä on ratsastuksen harrastetoiminnan asiantuntijayksikkö, jolla on 

kokonaisvastuu Ratsastajainliiton seura- ja tallipalveluista. Johtoryhmä vastaa seuratoiminnan ja 

tallijärjestelmän kehittämisestä sekä toimintojen vuosittaisesta suunnittelusta.  

Johtoryhmän ensimmäinen kolmivuotiskausi on päättymäisillään. Johtoryhmään etsitään nyt uusia jäseniä. 

Jäseneltä edellytetään vankkaa asiantuntemusta ja kokemusta seura- ja tallitoiminnasta. Ryhmään 

toivotaan erityisesti seuratoimijoiden näkökulmaa. 

Lisätietoja: http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/seura-

_ja_tallipalveluiden_johtoryhma_etsii_jasenta_hae_mukaan  

 

 
 
 
 

http://www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/palkitsemisjarjestelma
http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/seura-_ja_tallipalveluiden_johtoryhma_etsii_jasenta_hae_mukaan
http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/seura-_ja_tallipalveluiden_johtoryhma_etsii_jasenta_hae_mukaan
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JÄSEN- JA SEURAPALVELUT  

 

 

 

Uutta jäsenrekisterissä: Jäsenten ”Extranet” omien jäsentietojen päivitykseen 

Ratsastusseurojen jäsenillä on jatkossa mahdollisuus päästä näkemään ja päivittämään omia jäsentietojaan 

(osoite, puhelinnumero, sähköposti) ja tulostamaan omat avoimet laskunsa. Jäsensihteerit hallinnoivat 

edelleen jäsenrekisteriä ja lisäävät uusia jäseniä sekä tekevät kilpailuluvat, eli siltä osin rekisterin käyttöön 

ei tule muutoksia. Jäsenyyteen tai kilpailulupiin liittyviä muutoksia, kuten jäsenlajin vaihtoa, jäsenyyden 

päättämistä tai kilpailulupaa (E-lupaa lukuun ottamatta) jäsen ei pysty itse tekemään.  

Extranettiin kirjaudutaan jäsennumerolla (Sportti-ID). Jäsenen rekisteritiedoissa täytyy olla toimiva 

sähköpostiosoite, johon hän tilaa salasanan kirjautumissivulta. Tunnukset ovat samat kun SRL:n 

tapahtumien ilmoittautumisjärjestelmässä (TAPU). Kipan salasana ei toimi tässä. 

Linkki Extranettiin: https://rekisteri.sportti.fi/sso/userinfo.php  

Voitte jakaa linkkiä esim. laittamalla sen seuranne omille kotisivuille tai lähettää se sähköpostilla jäsenille. 

Linkki löytyy myös liiton kotisivuilta seuratoiminnan alta 

(www.ratsastus.fi/liity_jaseneksi/jasenten_extranet). HUOM. Jos linkki ei aukea, kopioi se selaimen 

osoitekenttään. 

 

 

Seurojen yhteystietolomake 

Seurojen yhteystietolomake tulee palauttaa Ratsastajainliittoon heti kun kysytyt yhteyshenkilöt 

(puheenjohtaja, jäsensihteeri, rahastonhoitaja) ensi vuodelle ovat tiedossa, mutta viimeistään 31.1.2016. 

Lomake palautetaan vaikka yhteyshenkilöihin ei tulisi muutosta, toimessaan jatkavien henkilöiden osalta 

nimet riittävät. Lomake palautetaan osoitteeseen jasensihteeri@ratsastus.fi. 

Lisäksi jäsensihteerin tulee tarkistaa, että seuran yhteyshenkilöillä on rekisterissä toimivat 

sähköpostiosoitteet! 

Yhteystietolomake löytyy liiton sivuilta: www.ratsastus.fi/jasensihteeri-info  

 

 

Suomen vakuuttavinta seuratoimijaa etsitään - löytyykö se sinun seurastasi?  

Nyt etsitään Suomen vakuuttavinta seuratoimijaa, joka ansaitsee kiitoksen! Löytyykö hän sinun seurastasi? 

Vakuuttavin seuratoimija on aktiivinen ja täysi-ikäinen urheiluseurassa toimiva henkilö, jolla on homma 

hallussa. 

Ehdota vakuuttavinta seuratoimijaa, joka ansaitsee kiitoksen ja jonka seuralle haluaisit lahjoittaa 2000 €. 

Lisätietoja ja ohjeet: www.sport.fi/uutiset/uutinen/ehdota-suomen-vakuuttavinta-seuratoimija-a  

 

https://rekisteri.sportti.fi/sso/userinfo.php
http://www.ratsastus.fi/liity_jaseneksi/jasenten_extranet
mailto:jasensihteeri@ratsastus.fi
http://www.ratsastus.fi/jasensihteeri-info
http://www.sport.fi/uutiset/uutinen/ehdota-suomen-vakuuttavinta-seuratoimija-a
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Seuratoiminnan HelpDesk vastaa kiperiin kysymyksiin 

Seuratoiminnassa voi tulla joskus vastaan kysymyksiä, joita itse ei osaa ratkaista tai joiden ratkaisemisessa 

haluaa tukea ulkopuoliselta asiantuntijalta. Näissä tapauksissa voi täyttää Seuratoiminnan HelpDesk- 

yhteydenottopyyntölomakkeen, jonka jälkeen Valon urheiluseuratiimistä ollaan kysyjään yhteydessä. 

 

Linkki HelpDesk -työkaluun: www.sport.fi/urheiluseura/hyva-hallinto/seuratoiminnan-helpdesk  

 

 

Oman seuran analyysi – apua seuran kehittämiseen 

Oman seuran analyysi on kaikkien urheiluseurojen käytössä oleva helppokäyttöinen kysely, jonka avulla voi 

kartoittaa seuran toimivuutta. Seura voi tilata sähköisen kyselyn käyttöönsä, lähettää sen jäsenistölleen, 

joka arvioi seuraansa kahdeksasta eri seuratoiminnan ulottuvuudesta. Kyselyn tulokset ovat 

automaattisesti seuran käytössä.  

 

Oman seuran analyysi -työkalu on ilmainen tapa käynnistää seurassa keskustelu seuran nykytilanteesta ja 

kehitystarpeista. Tuloksien analysoinnissa auttavat ratsastuksen seurakehittäjät. 

 

Ratsastuksen seurakehittäjät: www.ratsastus.fi/seurakehittaminen    

Oman seuran analyysi: www.sport.fi/urheiluseura/hyva-hallinto/seuratoiminnan-kehittaminen/oman-

seuran-analyysi  

 

 

Ratsastuksen seuraopas on uudistunut 

Ratsastajainliiton julkaisema Ratsastuksen seuraopas on päivitetty. Seuraoppaassa on ratsastusseurojen 

toiminnan tueksi 38 sivua asiaa mm. jäseneduista, viestinnästä, taloudesta ja seuratoiminnan 

kehittämisestä. Se on päivitetty uuteen muotoon ja on nyt entistä selkeämpi myös sähköisenä versiona. 

 

Oppaaseen voi tutustua SRL:n sivuilla, www.ratsastus.fi/seuratoimijoille, ja sitä voi tilata seuralle 

veloituksetta käyttöön osoitteesta: sari.siltala@ratsastus.fi.  

 

 

Nuorten Äänellä - strategiatyö kommenttikierroksella 

Ratsastajainliiton Nuoret Päättäjät -ryhmä on vuoden 2015 aikana luonut liiton nuorisotoiminnalle 

strategian nimeltä ”Nuorten äänellä 2020”. Strategia pohjautuu Ratsastajainliiton Kaviouralla-strategiaan 

sekä nuorisotoiminnassa esiin nousseisiin tarpeisiin ja toiveisiin. Visiona eli nuorten tulevaisuudenkuvana 

on: "Ratsastuksen ytimessä on hevonen, joka innostaa ja yhdistää. Ratsastusyhteisössä jokaisella nuorella 

on mahdollisuus kokeilla, osallistua ja vaikuttaa." 

 

Strategiaan kaivataan mielipiteitä ja näkemyksiä. Ota osaa ja kerro, mitä ratsastuksen nuorisotoiminta 

sinusta kaipaa! 

Lisätietoja: http://nuoretpaattajat.blogspot.fi/2015/09/nuorten-aanella-2020.html  

http://www.sport.fi/urheiluseura/hyva-hallinto/seuratoiminnan-helpdesk
http://www.ratsastus.fi/seurakehittaminen
http://www.sport.fi/urheiluseura/hyva-hallinto/seuratoiminnan-kehittaminen/oman-seuran-analyysi
http://www.sport.fi/urheiluseura/hyva-hallinto/seuratoiminnan-kehittaminen/oman-seuran-analyysi
http://www.ratsastus.fi/seuratoimijoille
mailto:sari.siltala@ratsastus.fi
http://nuoretpaattajat.blogspot.fi/2015/09/nuorten-aanella-2020.html
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Ladies Night Porsche Horse Show’ssa 

Porsche Horse Show´n suuri naisyleisö pääsee nyt hemmottelemaan itseään ensimmäistä kertaa 

toteutettavassa Ladies Night -tapahtumassa. Perjantai- ja lauantai-iltana Jäähallin käytävällä on oma 

kauneuden ja hyvinvoinnin teema-alue, jossa yleisö pääsee tapaamaan alan ammattilaisia.  

 

Ladies Nightissa on mielenkiintoisia ja julkisuudesta tuttuja esiintyjiä, laadukasta kosmetiikkaa, 

hyvinvointituotteita ja virkistävää kuplivaa juotavaa. 

Ratsastajainliitto on mukana tapahtumassa omalla osastollaan. Ratsastajainliiton fyysisen harjoittelun ja -

testauksen asiantuntija Anne-Maarit Hyttinen avaa taitolajin saloja ja opastaa laadukkaaseen 

fysiikkavalmennukseen. 

Lisätietoja: 

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

 

 

 

 

KUNTOLIIKUNTA 

 
 

Kuntohaasteen lopputestaukset päällä – haaste päättyy 30.11. 

Ratsastajainliiton kunnonkohotuskampanja päättyy marraskuun lopulla. Muistattehan suorittaa 

lopputestauksen ajoissa. Kuntohaasteen tulokset julkistetaan vuoden 2016 alussa. 

 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/Kuntohaaste  

 

 

 

Kesän Liikuntakuukaudet -kampanja innosti lajikokeiluihin 

Ratsastajainliiton Kuntotyöryhmä haastoi kesällä kaikki liikkumaan. Kesä-, heinä- ja elokuussa oli käynnissä 

Liikuntakuukaudet -kampanja, jolloin ratsastajia kannustettiin kokeilemaan eri liikuntalajeja. 

 

Kesällä kokeiltiin peräti 70 urheilulajia yli 250 osallistujan voimin. Liikuntakuukaudet -kampanjan voitti 

Järvenpään Ratsastusseura. 

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

kampanja_sai_liikkeelle_yli_250_ratsastajaa  

 

 

 

 

http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/porsche_horse_show_ssa_ensimmaista_kertaa_ladies_night
http://www.ratsastus.fi/Kuntohaaste
http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/liikuntakuukaudet_-kampanja_sai_liikkeelle_yli_250_ratsastajaa
http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/liikuntakuukaudet_-kampanja_sai_liikkeelle_yli_250_ratsastajaa
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KILPAILUTOIMINTA 

 

 

 

Vammaisratsastajien luokitustilaisuus 29.11. Ypäjä 

Vammaisratsastajat luokitetaan vamman ja toimintakyvyn mukaan viiteen eri ratsastusluokkaan (Ia, Ib, II, III 

ja IV). SRL järjestää vuosittain 1-2 tilaisuutta, joissa on mahdollisuus hakea vammaisratsastajaluokitusta. 

Luokitustilaisuus on tarkoitettu ratsastajille, jotka suunnittelevat ratsastuskilpailuihin osallistumista 2-5-

tason vammaisratsastuskilpailuissa ja/tai 1-5-tason kaikille avoimissa kouluratsastuskilpailuissa 

vammaisratsastajille sallittuja apukeinoja käyttäen.  

 

Luokitustilaisuuden kutsu: 

www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus/prime101.aspx/101/0/luokitustilaisuus_29_11_2015_ypaja  

 

 

Urheilufoorumissa huippuaiheet 

Ratsastajainliiton urheilufoorumi järjestetään lauantaina 21.11.2015 Marina Congress Centerissä 

Helsingissä. Tarjolla on tuhtipaketti asiantuntijapuheenvuoroja, verkostoitumista ja vaikuttamista. Ohjelma 

rakentuu aamupäivän yhteisestä osioista, iltapäivän tietoiskuihin ja lajiseminaareihin. Iltaa vietetään lopuksi 

hyvässä seurassa Riders Galassa. Päivän juontaa Teemu Ahtee. Varmista oma paikkasi ja ilmoittaudu 

mukaan!  

 

Poimintoja tietoiskujen aiheista: 

o Hyvien kilpailujen järjestäminen - Mikä on hyvä kilpailu? Markku Söderberg, Lundin 

Ratsastusseuran toiminnanjohtaja 

o Urheilija, haluatko sponsoreita? Logo rinnassa ei enää riitä! Tero Puranen, kouluttaja 

o Urheilijan mediakoulutus Mika Noronen, Olympiakomitean viestintäpäällikkö 

o Valmentajan työhyvinvointi ja valmennustyön haasteet, Mia Stellberg, urheilupsykologi 

o Tapahtumaviestintä - Lisää yleisöä, hyvä meininki? Anne Lindfors, viestintäkouluttaja 

o Enemmän terveitä treenipäiviä: Early warning- urheiluhevosen ongelmien varhainen tunnistaminen 

o Esimerkkinä nivelrikko, eläinlääkärit Laura Laakso ja Olli Mäkelä 

 

Lajikomiteoiden vetämissä lajiseminaareissa keskustellaan mm. ensi vuoden suunnitelmista, 

kilpailukalentereista ja sääntömuutoksista. 

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu tapahtumaan www.ratsastus.fi/urheilufoorumi   

Tapahtuma FB:ssa: https://www.facebook.com/events/1591378194448653/  

 

 

Kiitokset kaikille sääntömuutoksia esittäneille 

Saimme huikeat 70 kappaletta sääntömuutosesityksiä netin kautta. Sääntövaliokunta on jo tutustunut 

aineistoon, ja nyt lajikomiteat käsittelevät esityksiä. Osa esityksistä päätyy varmasti sääntövihkoihin asti. 

http://www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus/prime101.aspx/101/0/luokitustilaisuus_29_11_2015_ypaja
http://www.ratsastus.fi/urheilufoorumi
https://www.facebook.com/events/1591378194448653/
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Liiton säännöissä seurataan kansainvälisen liiton sääntöjä mahdollisimman pitkälle, joten ihan kaikkia ei 

voida toteuttaa.  

Kilpailusääntöjen yleisen osan muutosesitykset tulevat marraskuun alussa esille osana liiton 

syyskokousmateriaalia. Lajisääntöjen muutosesityksiä esitellään urheilufoorumin yhteydessä 

lajiseminaareissa. Liiton hallitus vahvistaa lajisääntöjen muutokset. Hyväksytyt säännöt julkaistaan 

nettisivuillamme mahdollisimman pian hyväksynnän jälkeen. 

 

Vahvistettuja SM- ja GP-kilpailuja 

 

Esteratsastuksen GP-sarja: 

o 5.-8.5.2016      TuuR/Järvenpää, LähiTapiola GP, LähiTapiola Future Challenge    

o 27.–29.5.2016  YHO / Ypäjä, LähiTapiola GP, LähiTapiola Future Challenge    

o 17.–19.6.2016  Tampere Summer Challenge, LähiTapiola GP, LähiTapiola Future Challenge    

o 14.–17.7.2016  Salo Horse Show, LähiTapiola GP, LähiTapiola Future Challenge 

o 27.–31.7.2016  SeaHorse Week/Hanko, LähiTapiola GP, LähiTapiola Future Challenge    

o 12.–14.8.2016  GP FINAALI/Helsinki, Volkswagen Leading Rider, LähiTapiola GP, LähiTapiola Future 

Challenge, järjestäjä avoin! 

SM-kilpailut: 

o 6.-7.8.2016 WRF/Reining SM/Kytäjä 

o 26. - 28.8.2016 Loimura SM, valjakkoajo 

o 19.–21.8.2016 YHO / Ypäjä, kouluratsastus, kaikki ikäryhmät 

o 26.–28.8.2016 Tuuri, esteratsastus, kaikki ikäryhmät 

 

Kansainväliset kilpailut: 

o 4-6.3.2016 Helsinki Horse Fair CSI1* (odottaa FEI:n vahvistusta) 

o 29.6.–3.7.2016 NBCH Ypäjä 

o 14.–17.7. HusR CAI**(odottaa FEI:n vahvistusta) 

o 20–23.10.2016 Helsinki International Horse Show CSI5*, CDI3* 

 

 

Kilpailukalenterin rakentamisen eteneminen 

Olemme vahvistaneet (näkyy keltaisella) esteratsastuksen GP-sarjan ja osan SM-kilpailuista. Seuraavaksi 

käymme läpi olympialajien sarjakilpailutoiveet ja päällekkäisyydet. Jos ette ole merkinneet toivomianne 

sarjakilpailuita tai GP/SM-vahvistus vaikuttaa toiveisiinne, käykää tekemässä merkinnät kilpailuunne 

sunnuntaihin 11.10. mennessä. Teemme todennäköisesti järjestäjille esityksiä päivämäärävaihdoksista, 

jotta kalenterista tulisi mahdollisimman toimiva. Päivittäkää Kipaan pikaisesti tieto, jos kyseessä on 1., 2. tai 

jopa 3. vaihtoehto kilpailulle, muuten oletamme, että haette useampaa eri tapahtumaa.  

 

Toimihenkilöiden merkitseminen Kipaan 

Kilpailujenjärjestäjät huomio! Muistattehan merkitä kilpailunne toimihenkilöt Kipan kutsuun, jotta ko. 

henkilön historia on tallessa ja on pohjana toimihenkilöoikeuksien korotuksille.  
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Kouluratsastuskilpailukutsujen tarkistus 

Kouluratsastuskomitea on nimennyt 2-tason kutsujen tarkistukseen alueiden tarkastajien rinnalle lisäksi 

Mari Oilan. 2-tason kilpailukutsut voi jatkossa laittaa tarkistettavaksi joko alueen tarkastajalle tai Oilalle 

osoitteeseen mari.oila@hotmail.com.   

 

 

Ratsastusta TV:stä 

 

Horse Show suorana ja koosteena Yle Urheilussa TV2:ssa 

Yle Urheilu lähettää esteratsastuksesta lauantain GP-luokan ja sunnuntain maailmancupin suorina 

lähetyksinä TV2-kanavalla. Myös lauantain ja sunnuntain kouluratsastuksesta on mukana koostelähetykset. 

Lisäksi TV2-kanavan Urheiluviikonloppu-ohjelman suoraa lähetystä tehdään molempina päivinä Helsingin 

Jäähallista.  

Esteratsastuksen selostajana on Markus Backlund yhdessä huippuratsastaja Nina Fagerströmin kanssa. 

Kouluratsastusta selostaa Jorma Kainulainen. Ruotsiksi selostuksista vastaa Isa Hudd, asiantuntijoina Maria 

Colliander kouluratsastuksessa ja Robert Pettersson esteratsastuksessa. 

 

Lähetysajat, TV2: 

o Lauantaina 24.10. klo 15.00 alkaen 

o Sunnuntaina 25.10. klo 15.05 alkaen 

 

Eurosport: 

o Ke 14.10. klo 23:05 Riders Club, Selostus: Arno Seiro 

o Su 18.10. klo 20:45 Horse Excellence - Selostus: Kati Hurme-Leikkonen 

o Ke 21.10. klo 23:00 FEI Kouluratsastuksen maailmancup Odense, Tanska 

o Ke 21.10. klo 23.30 FEI maailmancup Oslo, Norja 

 

Lisää: http://tv.eurosport.fi/search.shtml?query=ratsastus  

 

 

 

KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT 
 

 

 

Toimihenkilökoulutukset: 

o 10. - 11.10.2015 Stewardikurssi, Hyvinkää  

o 23.10.2015 Koulutuomareille Wim Ernesin klinikka  

o 24. - 25.10.2015 Vikellystuomarikoulutus 

o 1.11.2015 C-puheenjohtajatuomarikurssi, Riihimäki  

mailto:mari.oila@hotmail.com
http://tv.eurosport.fi/search.shtml?query=ratsastus
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o 6. - 8.11.2015 Valmentajakoulutus, taso 1, jakso 1  

o 7. - 8.11.2015 Hoppdomare utbildning, Nykarleby  

o 9. - 10.11.2015 Markus Scharmannin esteklinikka, II-tason valmentajakoulutuksen KV-jakso  

o 11. - 12.11.2015 II-tason valmentajakoulutus 4.jakso  

o 19.–20.12.2015 III-koulutuomarikurssi  

o 9. - 10.1.2016 IV-koulutuomarikoulutus  

 

 

Muut: 

o 8. - 9.10.2015 Richard Whiten kouluklinikka  

o 17.10.2015 Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi, Oulu  

o 18.10.2015 Ratsastaja urheilijana - valmentaminen 365 ajattelun mukaisesti, Jyväskylä  

o 19. - 21.10.2015 Järjestyksenvalvojan peruskurssi, Tre  

o 21.10.2015 Sosiaalisen median hyödyntäminen järjestöissä, TRE  

o 21.10.2015 Seuran viestintä, Hki  

o 23.10.2015 Ratsastusseurojen puheenjohtajatapaaminen, Helsinki  

o 27.10.2015 Rahastoseminaari urheilijoille ja valmentajille: Urheilijoiden talous ja 

taloudenhoitokeinot, Helsinki  

o 30.10.2015 Erityisryhmien kerhotoimintaan painottunut hevoskerho-ohjaajakoulutus, Kirkkonummi  

o 31.10. - 1.11.2015 Kilpailunjärjestäjä- ja tulospalvelukoulutus, Riihimäki  

o 31.10.2015 Turvallisuuspäällikkökurssi, Riihimäki  

o 1.11.2015 Tulospalvelukoulutus estetuomareille ja ratamestareille, Riihimäki  

o 2.11.2015 Tuire Kaimion hevosen hyvinvointiluento, Teivo  

o 4.11.2015 Tuire Kaimion hevosen hyvinvointiluento, Jokimaa  

o 6.11.2015 Hevoskurssi, Jyväskylä  

o 6.- 7.11.2015 Hevoskurssi 3op, Jyväskylä  

o 7.11.2015 Hevoskerhon ohjaajan peruskurssi, Hämeenlinna  

o 9.11.2015 Ratsastuksen seuratreffit, Lahti  

o 9.11.2015 Suun terveys, kuolaimet ja niiden sovitus (ratsuilla & ravihevosilla) – Mirjami Miettinen, 

Teivo  

o 12.11.2015 Ratsastuksen seuratreffit, Lempäälä Ideapark  

o 14.11.2015 Kari Vepsän hevostaitokurssi, Haapajärvi  

o 17. - 18.11.2015 Järjestyksenvalvojan kertauskurssi, TRE  

o 21.11.2015 Urheilufoorumi 2015  

o 22.11.2015 Ratsastajainliiton sääntömääräinen syyskokous, Helsinki  

o 29.11.2015 Jännevauriot, niveltulehdukset, irtopalat ja haavanhoito, Lappeenranta  

o 3.12.2015 Hevosen hyvinvointi -koulutusilta, Helsinki  

 

 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri  

 

 

 

 

 

http://www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri
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HEVOSEN HYVINVOINTI JA HEVOSTAIDOT 

 

 

 

Hevosen hyvinvointi -koulutuskiertue jatkuu 

Ratsastajainliitto tekee yhteistyötä Tuire Kaimion, Minna Tallbergin, Mintti Rautioahon ja Anna Kilpeläisen 

kanssa hevosen hyvinvointiin liittyen. Ratsastajainliiton alueilla toteutetaan Hevosen hyvinvointi -

koulutuskiertuetta, jonka tavoitteena on käydä kattavasti läpi hevosen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä 

päivittäistä toimintaa hevosen kanssa. 

 

Alueellisia tapahtumia julkaistaan syksyn aikana liiton tapahtumakalenterissa. Helsingissä järjestetään 

joulukuussa uudelleen iso yleisötilaisuus kaikille kiinnostuneille. 

 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/hevosenhyvinvointikiertue  

 

 

 

Vepsän hevostaitokoulutuksia tarjolla seuroille ja talleille 

Kari Vepsä tarjoaa yhteistyössä Suomen Ratsastajainliiton kanssa peruskursseja kaikille hevosen 

käyttäytymisestä kiinnostuneille. Hevostaitokoulutus koostuu yleisdemosta ja sen jälkeen (halutessaan) 

erikseen toteutettavista tasokurssiharjoitteluista.  

Koulutuksen laajuuden ja eri kertojen määrät voi päättää kysynnän/kiinnostuksen mukaan. Yleisdemo 

tarjoaa helpon keinon tutustua teemaan myös katsojan ominaisuudessa. Koulutus on helppo järjestää arki-

iltaisin tai viikonloppuisin.  

 

Seurojen kannattaa kartoittaa SRL:n alueiden kiinnostusta olla mukana koulutuksen järjestelyissä. 

Aluejaosto tukee koulutusta mahdollisuuksien mukaan harraste- ja seuratuen muodossa. 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/hevostaitokoulutus  

 

 

Järjestäisikö teidän seuranne Valtakunnallisen Hevostaitomestaruuden 2016? 

Suomen Ratsastajainliitto hakee järjestäjää kevään 2016 Valtakunnalliselle hevostaitomestaruudelle. 

Ottaisiko teidän seuranne haasteen vastaan hevosen hyvinvoinnin teemavuonna? 

Perinteinen kilpailu kerää joka toukokuu noin 50–80 junnua kisaamaan hevostaidoista. Kilpailuun kuuluu 

sekä teoria- että käytännöntehtäviä, joissa hevosten käyttö on mahdollista muttei pakollista. Kisan voi 

järjestää tallilla tai muussa sopivassa paikassa, jossa on tilaa käytännönrasteille, sisätilat teoriakokeen 

suorittamiseen sekä mahdollisuus ruokailuun.  

Valtakunnallisen hevostaitomestaruuden järjestäjäseuralla olisi hyvä olla kokemusta hevostaitokisojen 

järjestämisestä alemmilla tasoilla – mutta kokemusta ehtii vielä hankkia ennen kevään kisoja!  

http://www.ratsastus.fi/hevosenhyvinvointikiertue
http://www.ratsastus.fi/hevostaitokoulutus
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Mikäli seuraanne haluaa olla mukana edistämässä lasten ja nuorten hevostaitoja ja järjestämässä tätä 

ainutlaatuista ja aina hyvässä hengessä käytävää kilpailua, olkaa yhteydessä 15.10. mennessä 

aluekoordinaattori Emmi Kupiaiseen: 045 122 5772 tai emmi.kupiainen@ratsastus.fi. Järjestäjälle on 

olemassa hyvä ohjepaketti, ja SRL tukee järjestäjä mm. tarjoamalla kilpailun palkinnot.  

 

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

 

 

Hevosyrittäjäpäivät 13.–14.11.2015 Nokialla kokoavat yhteen hevosalan ammattilaisia ja yrittäjiä - Mitä 

kuuluu hevosalalla työskenteleville?  

Osallistu Hevosalan fiilisbarometri -kyselyyn. Kysymykset koskettavat niin yrittäjiä, hevosalalla 

työskenteleviä kuin harrastajia. Kerro, millaisena koet hevosalan kysyntänäkymät, entä millaisia vinkkejä 

haluat kertoa yrittäjyyttä suunnitteleville. 

Toteuttajina ovat Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) hevosagrologiopiskelijat, yhteistyössä 

Hevosurheilu-lehden, Suomen Hippoksen ja Hippoliksen kanssa. Vastaajien kesken arvotaan palkintoina 2 

kpl vapaapääsyä (ei sis. majoitusta ja ruokailuja) Hevosyrittäjäpäiville sekä Hevosurheilu-lehden 

lahjoittamia tuotepalkintoja.   

Kyselylinkki: 

https://docs.google.com/forms/d/1P7tNpfsODkPgveqGahBeon8ihc2nOIfdxdnnd6EbN60/viewform  

Hevosyrittäjäpäivien ohjelma 13.–14.11.2015 ja ilmoittautumiset: www.hippolis.fi/hevosyrittaja 

Järjestäjänä Hippolis yhteistyökumppaneineen    

Twitter-hashtag: #hevosyrittaja   

 

 

ALUEET TIEDOTTAVAT 

 

 
ESRAn syksyssä tarjolla:  
 

o 10.–11.10. Stewardikurssi, Hyvinkää SIIRTYY TAMMIKUULLE! 
o 31.10.–1.11. Kilpailunjärjestäjä- ja tulospalvelukoulutus, Riihimäki 
o 31.10. Turvallisuuspäällikkökurssi, Riihimäki 
o 1.11. C-puheenjohtajatuomarikurssi, Riihimäki 
o 1.11. Tulospalvelukoulutus estetuomareille ja ratamestareille, Riihimäki 
o 7.11. Hevoskerhon ohjaajien tapaaminen, Poni-Haka, Vantaa 
o 3.12. Hevosen hyvinvointikiertue (SRL järjestää), Valo-talo, Helsinki, 

www.ratsastus.fi/hevosenhyvinvointikiertue 
 

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

mailto:emmi.kupiainen@ratsastus.fi
http://www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorten_kilpailut/hevostaitokilpailut
https://docs.google.com/forms/d/1P7tNpfsODkPgveqGahBeon8ihc2nOIfdxdnnd6EbN60/viewform
http://www.hippolis.fi/hevosyrittaja
http://www.ratsastus.fi/hevosenhyvinvointikiertue
http://www.ratsastus.fi/etela-suomi
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Hämeen alueella tapahtuu: 

o 13.10. Ratsastajaravit Teivossa 

o 28.10. Alueen syyskokous, Hämeenlinna 

o 2.11. Tuire Kaimion hevosen hyvinvointiluento, Teivo 

o 4.11. Tuire Kaimion hevosen hyvinvointiluento, Jokimaa 

o 7.11. Hevoskerhon ohjaajan peruskurssi, Hämeenlinna 

o 9.11. Ratsastuksen seuratreffit, Lahti 

o 9.11. Suun terveys, kuolaimet ja niiden sovitus (ratsuilla & ravihevosilla) – Mirjami Miettinen, Teivo  

o 12.11. Ratsastuksen seuratreffit, Lempäälän Ideapark 

Lue lisää: www.ratsastus.fi/hame  

 

Kaakkois-Suomen alueen syksy: 

o 4.11. Alueen syyskokous, Kouvola 

o 22.11. Sanna Backlundin esteklinikka, Lappeenranta 

o 29.11. Jännevauriot, niveltulehdukset, irtopalat ja haavanhoito, Lappeenranta  

Lisää osoitteessa: www.ratsastus.fi/kaakkois-suomi  

 

 

Keski-Suomen alueella tapahtuu: 

o 18.10. Ratsastajan kuntopäivä, Mennalan Ratsutila 

o 18.10. Alueen syyskokous, Jyväskylä 

o 18.10. Ratsasta urheilijana -seminaari, Jyväskylä 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/keski-suomi  

 

 

Itä-Suomessa tulossa: 

o 15.11. Valmentaudu tavoitteellisesti -teemapäivä Kuopiossa 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/ita-suomi  

 

 

Lounais-Suomessa tulossa: 

o 18.10. Maria Collianderin kouluratsastusklinikka Salossa 

o 27.10. Lounais-Suomen alueen syyskokous Säkylässä 

o 17.11. Hevosen hyvinvointikiertue Turussa, Minna Tallbergin luento 

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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o 9.12. Kilpailukalenteri-ilta Turussa 

o 12.12. Aluevalmennettavien kuivaleiri 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lounais-suomi  

 

 

Pohjanmaalla tulossa: 

o 31.10. Pohjanmaan alueen syyskokous (HUOM! Muuttunut ajankohta!) 

o 31.10. Turvallisuuspäällikkökoulutus 

o 31.10. Kilpailukalenterin laatimistilaisuus 

o 7.-8.11. Hoppdomare utbildning i Nykarleby 

Tulossa myös Hevosen hyvinvointikiertue, Equipe-koulutus, hevoskerhon ohjaajien peruskurssi ja Liikkuva 

Ratsastaja -koulutus. 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/pohjanmaa  

 

 

Pohjois-Suomessa tulossa: 

o 17.10. Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi Oulussa 

o 18.10. Hevosen hyvinvointikiertue Oulussa, Minna Tallbergin luento 

o 18.10. Pohjois-Suomen alueen syyskokous Oulussa 

o 28.10. Equipe-koulutus Rovaniemellä 

o 14.11. Kari Vepsän hevostaitokurssi Haapajärvellä 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/pohjois-suomi  

 

 

 

MUUTA AJANKOHTAISTA 

 

 

Lippuja Apuvälinemessuille ja Liikuntamaahan 

Haluatko tulla tutustumaan vammaisurheiluun ja juttelemaan SRL:n vammaisratsastuskoordinaattorin ja 

vammaisratsastuskomitean jäsenten kanssa? Tule käymään Tampereella Apuvälinemessujen 

Liikuntamaassa 5.-7.11.2015. Jos haluat ilmaisen messulipun, laita nimesi, postiosoitteesi ja kuinka monta 

kappaletta lippuja tarvitset SRL:n vammaisratsastuskoordinaattori Hanna Talvitielle 11.10. mennessä. 

Lisätietoja: www.apuvaline.info  

http://www.ratsastus.fi/lounais-suomi
http://www.ratsastus.fi/pohjanmaa
http://www.ratsastus.fi/pohjois-suomi
http://www.apuvaline.info/
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Lionstukihaku käynnissä  

Tukea tarjolla (=rahaa jaossa) erityisryhmiin kuuluville, Uudellamaalla asuville alle 25-vuotiaille ratsastajille 

alkeiskurssikuluihin sekä erityisryhmien ratsastuksen tutustumispäiviin/lajikokeiluun. Tukihausta tarkemmin 

sekä hakulomakkeet: www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus/lionstuki. Kiitos tukimahdollisuudesta kuuluu 

Lionsien Vermo-toimikunnalle. Pienempi potti tarjolla myös Lionskummiratsastajatuen muodossa 

pidempään ratsastaneille. 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus/lions-kummiratsastaja  

 

 

Kiinnostaako vammaisratsastus, mutta miten päästä alkuun? 

Millä tavoin seurassa/yhdistyksessä/kerhossa voidaan huomioida vammaisten osallistuminen? Mitä on 

hyvä tällöin huomioida ja millaisia apuja tähän on tarjolla? Näihin on mahdollista saada vastauksia 

Tampereella 7.11.2015 klo 12–13.30. Koulutuksessa jokainen osallistuja laatii itselleen konkreettisten ensi 

askeleiden suunnitelman, joilla toiminta avataan myös liikkujille, joilla on erityisen tuen tarve.  

 

Työpaja järjestetään Apuvälinemessujen yhteydessä ja sen toteuttavat Hämeen Liikunta sekä 

Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry. Ilmoittautumiset 25.10. mennessä. 

Lisätietoja:  www.vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/tapahtumat/11-tapahtuma/1893-vau-tyopaja-6-

avoimet-ovet-ratkaisuja-yhteiseen-toimintaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy marraskuussa. 

http://www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus/lions-kummiratsastaja
http://www.vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/tapahtumat/11-tapahtuma/1893-vau-tyopaja-6-avoimet-ovet-ratkaisuja-yhteiseen-toimintaan
http://www.vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/tapahtumat/11-tapahtuma/1893-vau-tyopaja-6-avoimet-ovet-ratkaisuja-yhteiseen-toimintaan
http://www.vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/tapahtumat/11-tapahtuma/1893-vau-tyopaja-6-avoimet-ovet-ratkaisuja-yhteiseen-toimintaan
http://www.vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/tapahtumat/11-tapahtuma/1893-vau-tyopaja-6-avoimet-ovet-ratkaisuja-yhteiseen-toimintaan

