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SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE MAALISKUU 2014 

 

 

 

SRL YLEISTÄ  

 
 

 

SRL:n kevätkokousviikonloppu lähestyy - muista ilmoittautua mukaan! 

Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppua vietetään tänä vuonna Hämeenlinnan Vanajanlinnassa 25.–

27.4.2014. Viikonloppuna järjestetään seuraseminaari, lajien koordinointikokous sekä tietenkin lauantai-

illan huipennus, Ratsastusgaala. Palkintogaalassa juhlitaan vuoden 2013 menestyneimpiä urheilijoita, 

seuratoimijoita, talliyrittäjiä. Ilmoittautuminen viikonloppuun on alkanut. Tulkaa paikalle isolla porukalla! 

 

Lisätietoja ja viikonlopun ohjelmasisältö: www.ratsastus.fi/kevatkokous  

 

 

 

Ratsastajainliiton koulutuksia Tampereen Hevoset-messuilla 

Ratsastajainliitto järjestää useita koulutuksia ja kohtaamisia Tampereen Hevoset-messujen kokoustiloissa 

5.-6.4. Tutustukaa messuohjelmaan ja varatkaa paikka teitä kiinnostaviin koulutuksiin.  

Seuraavilla alueilla on kimppakyytejä messuille (joko seurojen tai alueen järjestämänä): Itä-Suomi, Lounais-

Suomi, Keski-Suomi, Pohjanmaa ja Pohjois-Suomi 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen alueiden sivuilta. 

 

Liiton koulutusohjelmassa: 

Lauantai 5.4. 

o 13.00–17.00 Jäsensihteerikoulutus 

o 13.00–17.00 Ratsastuksen viestintäkoulutus 

http://www.ratsastus.fi/kevatkokous
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o 14.00–18.00 Liikkuva Ratsastaja -koulutus 

 

Sunnuntai 6.4. 

o 12.00–16.00 Tallikohtaaminen 

o 10.00–12.00 Ratsastuksen Sinettiseuratapaaminen 

o 12.00–15.00 Ratsastuksen viestintäkoulutus 

o 10.00–14.00 Liikkuva Ratsastaja -koulutus 

o 16.00–18.00 Laatutallitapaaminen 

 

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

 

Tampereen messuohjelma on esillä täällä: www.hevosmessut.fi 
 

 

 
JÄSEN- JA SEURAPALVELUT  
 
 
 
 
 
SRL:n jäsenkortit ja lisävakuutus vuonna 2014 – muistutus jäsenistölle 
 

o Hippos-lehti nro 2 ilmestyy 13.3. alkaen. 

o Jäsenmaksunsa maksaneet täysjäsenet saavat jäsenkortin Hippos-lehti nro 2:n mukana. 
Korttisaatteen taustapuolella on vuoden 2014 vapaaehtoinen lisävakuutuslasku. 

o Jäsenmaksunsa maksaneet perhejäsenet saavat jäsenkortin erillisessä kuoressa lehden 
ilmestymisen jälkeen. Myös heidän korttisaatteensa taustapuolelta löytyy lisävakuutuslasku. 

o Lisävakuutusta EI voi maksaa lisäämällä 12 euroa jäsenmaksu- tai Green Card -laskuun, vaan se 
tulee maksaa omalla laskullaan. Kaikissa liitolta tulevissa maksuissa on tärkeä käyttää oikeaa tiliä ja 
viitettä. Lisätietoja vakuutuksista: www.ratsastus.fi/urheiluvakuutus  

 

 

Vuoden nuori vapaaehtoinen 2013 

Tunnetko aktiivisen, liikunnan vapaaehtoistyön parissa vuonna 2013 loistaneen nuoren? Onko hän 13–20-

vuotias? Jos vastasit edellisiin kysymyksiin ”Kyllä!”, voi tuntemasi nuori hyvinkin olla vuoden nuori 

vapaaehtoinen vuosimallia 2013! 

Liikunnan ja urheilun nuorisokomitea (LUNK) kokee, etteivät liikunnan parissa vapaaehtoiset usein saa 

ansaitsemaansa kiitosta työstään, ja että heidän panostaan tulisi tuoda entistä vahvemmin esille. Siksi LUNK 

etsiikin nyt historiassaan kolmatta kertaa vuoden nuorta vapaaehtoista! 

http://www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri
http://www.hevosmessut.fi/
http://www.ratsastus.fi/urheiluvakuutus
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Jos seurastasi tai lajiliitostasi siis löytyy aktiivinen, esimerkiksi tapahtumanjärjestäjänä tai harjoitusten 

ohjaajana ansioitunut nuori, voi hän olla onnekas voittaja! 

"Ilmianna" tämä kiitosta ansaitseva nuori meille ja lähetä vapaamuotoinen hakemus sähköpostilla 

osoitteeseen lunk@hotmail.fi. Huomaathan, että hakemuksesta on käytävä ilmi hakijan nimi, ikä, seura ja 

rooli(t) seurassa! Ehdokkaan tulee olla 13–20-vuotias. Hakuaika loppuu 31.3.2014! 

Lisätiedot: lunk@hotmail.fi  

 

 

 

Nuoria toimijoita etsitään - haku päällä! 

Ratsastajainliitto käynnistää kevään 2014 aikana uuden nuorisoporukan nimeltään Nuoret Päättäjät. 

Joukkoon etsitään nyt aktiivisia ja innokkaita nuoria, jotka haluavat olla mukana kehittämässä liiton 

toimintoja. Lue lisää ja ehdota joukkoon seuranne nuorisoa! 

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

_hae_mukaan_uuteen_ryhmaan  

 

 

 

 

Ilmianna hyvä talli - uusi jäsenkamppis päällä   

Ratsastuskoululaisen teemavuonna metsästetään myös uusia potentiaalisia jäsentalleja. Tekeekö seuranne 

yhteistyötä tallin kanssa, joka ei ole vielä liiton jäsen?  

 

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

huippupalkintoja. 

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

 

 

 

Vuoden Ratsastusseura 2013 -kilpailu käynnissä maaliskuun loppuun! 

Ratsastajainliiton jäsenseuroille avoin Vuoden Ratsastusseura -kilpailu on käynnissä. Seurat voivat osallistua 

mittelöön vuoden parhaimman seuran tittelistä vastaamalla kilpailulomakkeen kysymyksiin. Kisassa 

huomioidaan seurojen vuoden 2013 toiminta. Kilpailuun ehtii osallistua 23.3. mennessä. 

 

Lisätietoja ja kilpailulomake: www.ratsastus.fi/vuodenratsastusseurat   

 

 

 

mailto:lunk@hotmail.fi
mailto:lunk@hotmail.fi
http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/ratsastuksen_nuoret_paattajat_-_hae_mukaan_uuteen_ryhmaan
http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/ratsastuksen_nuoret_paattajat_-_hae_mukaan_uuteen_ryhmaan
http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/ilmianna_hyva_talli
http://www.ratsastus.fi/vuodenratsastusseurat
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Haku Sinettiseuraksi päällä! 

Sinettiseurat ovat nuorisourheilun laatuseuroja. Vuonna 1992 aloitettu Sinettiseuratoiminta on entisen 

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

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

Toimintaa määrittelevät Sinettikriteerit.  

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

Sinettiseuraksi on taas käynnissä, ja se päättyy 31.5.2013.  

 

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

 

 

 

 

 

 

Valtakunnallinen Talkoopäivä toukokuussa 

Ensimmäistä Talkoopäivää vietetään 17.5.2014. Se on kansallinen yhdessä tekemisen päivä, jolloin 

tuhannet ihmiset ympäri maata kokoontuvat käärimään hihat yhdessä työpajoihin, treeneihin, 

korjaamoihin ja siivoustalkoisiin.  

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

kevätaikaan?  

Tervetuloa mukaan talkoisiin! 

Lue lisää: beta.talkoot.fi ja/tai www.facebook.com/talkoopaiva  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/sinettiseurat
http://beta.talkoot.fi/
http://www.facebook.com/talkoopaiva
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KUNTOLIIKUNTA 
 
 
 
Liikkuva Ratsastaja -koulutuksia Tampereen Hevoset-messuilla 
Liikkuva Ratsastaja -hankkeessa koulutetaan 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.  
 
Seuraavat koulutustilaisuudet järjestetään Tampereen Hevoset -messujen yhteydessä 5.-6.4.2014. 
Ilmoittautuminen koulutuksiin on parhaillaan käynnissä. 
 
Lisätietoja koulutuksesta: www.ratsastus.fi/ratsastusliikuntana/liikkuvaratsastaja 
 
 

 

 

HEVOSTAIDOT JA HEVOSEN HYVINVOINTI 

 
 

 

Vepsän hevostaitokoulutuksia tarjolla seuroille 

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. 

HUOM. Kari Vepsä on mukana Helsinki Horse Fair -messuilla sunnuntaina 9.3. esittelemässä koulutusta. 

Tulkaa mukaan kuulemaan lisää! 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/hevostaitokoulutus  

 

 

http://www.ratsastus.fi/ratsastusliikuntana/liikkuvaratsastaja
http://www.ratsastus.fi/hevostaitokoulutus
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KILPAILUTOIMINTA 

 
 
 
Rokotusmääräyksen päivitys 
Rokotusmääräystekstistä poistettu 3 kk:den minimi ennen 6 kk:den tehostetta. Lue koko rokotusmääräys 
osoitteessa: www.ratsastus.fi/rokotusmaaraykset  
 
 
 
 
Seuran tunnistautuminen Maksuturvaan 

Suomen Maksuturva Oy tarjoaa Suomen Ratsastajaliiton kisajärjestelyihin liittyvät maksujenvälityspalvelut. 

Maksujenvälittäjänä Suomen Maksuturva Oy on velvollinen tunnistamaan kaikki asiakkaansa. 

Kaikkia ratsastusseuroja on pyydetty tunnistautumaan Kipassa olevan lomakkeen kautta. Maksuturva ei 

tule jatkossa enää tilittämään maksuja niille seuroille, jotka eivät ole tunnistautuneet.  Olkaa hyvä ja 

hoitakaa tunnistautuminen pikapikaa osoitteessa, https://kipa.ratsastus.fi. Kirjaudu seurasi tunnuksella ja 

klikkaa Kipan etusivulta ”Seuratiedot Maksuturvaa varten”. Tarkistathan, että jo täytetyt tiedot ovat oikein.  

Lisätietoja: IT-päällikkö Tuula Tella, tuula.tella@ratsastus.fi, puh. 050 522 8622. 

 

 

ALUEET TIEDOTTAVAT 

 

 

 
ESRAn alueella tapahtuu: 

o 8.3. Kouluratsastuksen stewardikurssi, Hyvinkää 

o 9.3. Kilpailijoiden sääntökoulutus, Riihimäki 

o 16.3. Päätä oikein -koulutus, Helsinki 

o 16.3. Alueen kevättapaaminen ja rankingpalkitseminen, Helsinki 

o 16.3. Hevoskerho-ohjaajan jatkokurssi, Espoo 

o 23.3. IV- ja IVK-koulutuomareiden skaalantarkastus, Hyvinkää 

Lisätietoja: www.ratsatus.fi/etela-suomi 

 

 

 

 

http://www.ratsastus.fi/rokotusmaaraykset
https://kipa.ratsastus.fi/
mailto:tuula.tella@ratsastus.fi
http://www.ratsatus.fi/etela-suomi
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Hämeen alueella tapahtuu: 

o 10.3. Rahastonhoidon perusteet -kurssi, Lahti 

o 15.3. EAII -kurssi, Kangasala 

Lisää koulutuksia tapahtumakalenterissa: www.ratsastus.fi/hame  

 

 

Kaakkois-Suomen alueella tapahtuu: 

o 15.3. Ohjasajoluento, Lappeenranta 

o Vuoden 2013 rankingpalkitsemiset 9.3. Hubsin koulualuekisoissa ja 16.3. EKR:n estealuekisoissa 

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

 

 

Keski-Suomen alueella tapahtuu: 

o 15.3. Alueen kevättapaaminen ja rankingpalkitseminen, Jyväskylä 

o 5.4. Yhteiskyyti Tampereen hevosmessuille 

o 11.–13.4. Stewardikurssit, ko, re, ke ja matka, Jyväskylä 

o 13.4. Alueellinen hevostaitokilpailu, Jämsä 

Lisätiedot: www.ratsastus.fi/keski-suomi 

 

 

Tulevia tapahtumia Itä-Suomessa: 

o 15.3. IV ja IVK koulutuomarien skaalantarkistus ja lisenssikoulutus, Kuopio 

o 16.3. Equipe- ja Kipa-koulutus, Kuopio 

o 22.3. Alueen hevostaitomestaruudet, Suonenjoki  

o 29.3. Ohjasajokurssi, Siilinjärvi / Kuopio 

o 12.4. Tallitapaaminen, Suonenjoki 

o 12.4. Alueen palkitsemisgaala, Suonenjoki 

Katso alueen sivuilta myös monipuolinen ratsastuskoululaisen vuoden ohjelma, mm. Tuntsaricup: 

www.ratsastus.fi/ita-suomi 

 

Tulevia tapahtumia Lounais-Suomessa: 

o 8.3. Koulutus kilpailujen järjestäjille, Turku (ilmoittautumiset 5.3. mennessä!) 

o 22.3. IV ja IVK koulutuomarien skaalantarkistus ja lisenssikoulutus, Salo 

o 22.3. Henkisen valmentautumisen luento, Kaarina 

o 29.3. Turvallisuuspäällikkökoulutus, Turku 

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 29.3. Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi, Huittinen 

o 30.3. Hevoskerhon ohjaajien jatkokurssi, Kaarina 

o 6.4. Bussikuljetus Tampereelle Hevoset-messuille, Turusta ja Porista 

o 12.4. Liikkuva ratsastaja -koulutus seuroille, Kaarina 

o 12.4. Valjakkoajon estetuomarikoulutus, Loimaa 

o 13.4. Valjakkoajon driving-tulospalveluohjelman käyttökoulutus, Loimaa 

o 13.4. Valjakkoajon kilpailujärjestäjäkoulutus, Loimaa 

Lisätiedot ja kutsut: www.ratsastus.fi/lounais-suomi 

 

 

Tulevia tapahtumia Pohjanmaalla: 

o 10.4. Equipe-koulutus, Ilmajoki 

Katso alueen sivuilta myös muut mielenkiintoset, mm. Hevoosella vaan -hankkeen järjestämät koulutukset: 

www.ratsastus.fi/pohjanmaa  

 

 

Tulevia tapahtumia Pohjois-Suomessa: 

o 11.4. Alueen kevään suunnittelukokous, Oulu 

Ajankohtaisia koulutuskutsuja ja tiedotteita: www.ratsastus.fi/pohjois-suomi 

 

 
 

AJANKOHTAISTA 

 

 
 

Helsinki Horse Fair -messut ensi viikonloppuna 

Maaliskuisilla Horse Fair -messuilla Helsingin Messukeskuksessa nähdään ennätysmäärä eri lajien kilpailuja 

kahden päivän aikana. 8.-9.3. järjestettävillä messuilla kilpaillaan esteissä, vikellyksessä, reiningissä ja 

valjakkoajossa. Lisäksi esiintymässä ovat Suomen tunnetuimmat asiantuntijat, kuten Marko Björs, Marja 

Putkisto ja Kari Vepsä. 

Messukeskuksen isolla hiekka-areenalla nähdään ensimmäistä kertaa kunnon esteratsastuskilpailu. 

Estekorkeus on molempien päivien kilpailussa 130 cm ja tähtiratsastajina nähdään Sanna Backlund, Tomas 

Kiviranta, Paul Argus ja Susanna Granroth. Käy kokeilemassa, miten sinä pärjäät messujen esteradalla! 

Parhaat tietysti palkitaan sekä kaikkien pelaajien kesken arvotaan 50 lippupakettia Helsinki Horse Fairiin (à 

32 €), lisätietoja www.ratsastuspeli.fi. 

 

http://www.ratsastus.fi/lounais-suomi
http://www.ratsastus.fi/pohjanmaa
http://www.ratsastus.fi/pohjois-suomi
http://www.ratsastuspeli.fi/
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Ratsastajainliitto mukana Helsinki Horse Fair -messuilla 

Ratsastajainliitolla on messuilla oma myyntiosasto sekä valmennukseen ja hevostaitoihin liittyvää ohjelmaa 

infolavalla. Lauantaina lavalla puheenvuorossa Valmentaudu tavoitteellisesti -uutuuskirjan asiantuntijat 

Riitta Holopainen ja Teppo Hakala keskustelemassa ratsastuksen valmentautumisesta klo 14–14.30. 

Messujen ajan Ratsastajainliiton jäsenillä mahdollisuus ostaa Valmentaudu tavoitteellisesti -kirja vuoden 

2013 jäsenkorttia tai vuoden 2014 jäsenmaksukuittia vilauttamalla hintaan 18 euroa (normaalihinta 20 €). 

Kirjan mukana on myös Kilparatsastajan urapolkujuliste! Valmentaudu tavoitteellisesti on Ratsastajainliiton 

uusi valmennusopas, jota käytetään materiaalina myös alue- ja maajoukkuevalmennuksessa. Kirja sopii 

kaikille tavoitteellisesti ratsastaville tukemaan oman treenin ja tavoitteidenasettelun harjoittelua. Kirjaa on 

ollut laatimassa alan pitkäaikaiset ammattilaiset. Kirjassa mukana myös henkisen valmentautumisen 

itseharjoitteita. 

Liiton Kuntotyöryhmä esittelee ratsastusharrastusta yhdessä Ratsastusseura Primuksen kanssa Goexpo-

messuilla sunnuntaina klo 12.00. Sunnuntain iltapäiväosuudessa klo 16.00 Hevoset & Ratsastus -infolavalla 

nähdään Kari Vepsä, joka luennoi aiheella ”Opi ymmärtämään hevosta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy huhtikuussa. 


