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SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE MARRASKUU 2014 

 

 

 

 

SRL YLEISTÄ 

 

 

Vielä ehdit mukaan Urheilufoorumiin! 

Urheilufoorumin ilmoittautumisaikaa on jatkettu 12.11. saakka. Tule sinäkin mukaan lauantaina 22.11.2014 

Marina Congress Centeriin Helsinkiin. Päivän asiantuntijoina mm. Kari Niemi-Nikkola, Rob Ehrens, Emile 

Faurie, Seppo Hyyppä ja Mia Stellberg. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: www.ratsastus.fi/urheilufoorumi  

 

 

Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu 22.–23.11. Helsingissä 

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. 

 

Syyskokouksen materiaalit on julkaistu liiton nettisivuilla: www.ratsastus.fi/syyskokous. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ratsastus.fi/urheilufoorumi
http://www.ratsastus.fi/syyskokous
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JÄSEN- JA SEURAPALVELUT  

 

 

Seuratoiminnan kehittämis- ja työllistämistuki 2015 - haku alkanut!  

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

on alkanut nyt 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 avattu 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. 

 

Valtion talousarvioon vuodelle 2015 on varattu erillinen kertaluonteinen määräraha työllisyyttä edistäviin 

liikunnan hankkeisiin.  

 

Seuratukea on mahdollista hakea yksi- tai kaksivuotisiin hankkeisiin. 

Tarkemmat hakuohjeet & -lomakkeet: 

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

ml?lang=fi  

 
 
 
Lähde mukaan kultaiselle polulle! 
Euroopan suosituin koko perheen hevosshow Apassionata hurmaa taas suomalaiset Helsingissä Hartwall 
Arenalla 7. – 8. helmikuuta. Marraskuussa Saksassa ensi-iltansa saavassa uudessa produktiossa on 
kiinnitetty erityistä huomiota visuaalisuuteen, puvustukseen ja tarinan kerrontaan. Pääosassa ovat tietysti 
maailman upeimmat hevoset – ja heidän virtuoosimaiset kouluttajansa.  
 
Osta liput tästä: http://bit.ly/1x312xr 
 
Events Club tarjoaa Apassionatan ystäville odotetun tilaisuuden: kurkista Kultainen polku -show’n kulissien 

taakse ja tapaa sen ihastuttavat tähdet – hevoset ja ihmiset. Tämä VIP-vierailu järjestetään ensimmäistä 

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://bit.ly/1x312xr
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kertaa ja se on ainoa laatuaan. Varmista siis paikkasi onnellisten joukossa ja tilaa VIP-pakettisi Events 

Clubilta! 

 

VIP Meet and Greet -paketit (sis. lippu parhailta paikoilta, käynti talleilla ja käsiohjelma) 

Lapset 12v. asti 99 € / aikuiset 139 € 

p. 09 8567 3456 tai info@eventsclub.fi  

 

Esitykset: 

Apassionata – Kultainen polku, Helsinki, Hartwall Arena  

o La 7.2. klo 13 ja klo 18 

o Su 8.2. klo 13 ja klo 17  

 

Liput palvelumaksuineen alkaen: 

o La 7.2. klo 13 ja klo 18 aikuiset 69,50 / 59,50 € ja lapset 12-v. asti 39,50 / 34,50 € 

o Su 8.2. klo 13 aikuiset 59,50 € / 54,50 € / 49,50 € ja lapset 12v. asti 34,50 € / 29,50 € / 27,50 €  

o Su 8.2. klo 17 aikuiset 59,50 € / 54,50 € ja lapset 12v. asti 34,50 € / 29,50 € 

 

Ryhmäalennus: 2 vapaalippua jokaiseen 20 lipun tilaukseen! 

 

 

 

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. 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.  

Seura voi ilmoittautua kampanjaan osoitteessa: www.goldenhippogriff.com/#!osallistuminen-plan-malala-

kampanjaan-sr/ch5l.  

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@eventsclub.fi
http://www.goldenhippogriff.com/#!osallistuminen-plan-malala-kampanjaan-sr/ch5l
http://www.goldenhippogriff.com/#!osallistuminen-plan-malala-kampanjaan-sr/ch5l
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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. 

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  

 

 
 
Kuntohaaste alkaa jälleen vuoden alusta 
Ratsastajainliiton Kuntotyöryhmän toteuttama Kuntohaaste -kunnonkohotuskampanja kannustaa seuroja ja 
talleja liikkumaan. Leikkimieliseen haasteeseen voi osallistua 5-10 henkilön joukkueella. 
 
Haaste käynnistyy ratsastajan kuntotestillä, jonka jälkeen joukkueet kuntoilevat enintään 7 kuukautta. 
Kuntoilujakson jälkeen tehdään toinen kuntotesti syksyllä ennen haasteen loppumispäivää. 
 
Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet: www.ratsastus.fi/Kuntohaaste 
 
 
 
 
Etsimme pilottiseuroja aikuisliikunnan kehittämiseksi 
Ratsastajainliitto on mukana Valon valtakunnallisessa Urheillen terveyttä -ohjelmassa, jonka avulla 
tavoitellaan koko urheilumaailman yhteistä ”Olemme maailman liikkuvin urheilukansa” -visiota. Uudella 
yhteistyöllä lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa toteutetaan pitkäjänteinen ja systemaattinen 
Urheillen terveyttä seurassa -kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on lisätä aikuisten ja ikääntyneiden 
määrää urheiluseuroissa kymmenellä prosentilla vuoteen 2020 mennessä.  
 
Kehittämisohjelmaan kutsutaan mukaan pilottiseuroja, joiden kanssa luodaan ja kokeillaan yhdessä 

konseptia harrasteliikuntaan keskittyvien seurojen avuksi. Ratsastuksen lisäksi lajeina mukana ovat 

pesäpallo, uinti, voimistelu, tennis, yleisurheilu, frisbeegolf, Suomen Latu, nyrkkeily sekä liikunnan 

aluejärjestöistä Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu.  

Etsimme nyt mukaan 5-10 ratsastusseuraa. Urheillen terveyttä ratsastusseurassa - aikuisten 

kehittämishankkeessa suunnittelemme valittujen seurojen kanssa yhdessä monipuolisia liikkumisen 

https://my.surveypal.com/Ratsastuksen%20harrastajakysely%20ik%C3%A4%C3%A4ntyville%202014
http://www.ratsastus.fi/Kuntohaaste
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muotoja. Hankkeen yhtenä painopisteenä on turvata harrastaminen koko elämänkulussa keskittyen myös 

ikääntyvien harrastamisen kehittämiseksi. 

Mikäli seuranne on kiinnostunut toimimaan mukana pilottihankkeessa, olkaa yhteydessä SRL:n Ninaan, 

nina.kaipio@ratsastus.fi. Toiminta käynnistyy vuoden 2015 alusta.  

 

Alustava toimenpidesuunnitelma: 

o Valitaan 5-10 pilottiseuraa. 

o Toteutetaan seurakäynnit pilottiseuroihin aikuisliikunnan aloittamiseksi/kehittämiseksi yhdessä 

ratsastuksen seurakehittäjien tai Kuntotyöryhmän ammattilaisten kanssa. Hankkeessa 

hyödynnetään myös Valon koordinoimaa verkostoa ja liikunnan aluejärjestöjä. 

o Seurat sitoutuvat ohjelman esittelyyn ja markkinointiin ja sen kehitystyöhön. 

o Liitto tarjoaa Liikkuva Ratsastaja -ohjaajakoulutuksen veloituksetta pilottiseurojen 1-2 edustajalle. 

o Ratsastuksen terveysprofiili, Urheillen terveyttä -opas jalkautetaan toiminnan tueksi. 

o Suunnitellaan ja toteutetaan pilotteina aikuisten liikuntakerhoja (mukaan myös ei-ratsastavat, 

vanhemmat, ei-liikkuvat, ikääntyvät).  

 
 
 
Liikkuva Ratsastaja -koulutuksia Kuopiossa ja Helsingissä 
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 Kuopiossa 13.11. ja Helsingissä 2.12. Ilmoittautuminen 
koulutuksiin on parhaillaan käynnissä. 
 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/ratsastusliikuntana/liikkuvaratsastaja 

 

 

 

Ratsastuksen kuntotestaajakoulutus Helsingissä joulukuussa 

Ratsastuksen kuntotestaajakoulutuksen osa 1 järjestetään Helsingissä 3.12. klo 10–17. Koulutus on 

tarkoitettu liikunta-alan ammattilaisille (fysioterapeutti, liikunnanohjaaja tms.), joilla on vahva kokemus 

ratsastuksesta. Kuntotestaaja voi valmistuttuaan toimia mm. Kuntohaasteen kuntotestaajana. 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=A771ECC109A152020DDAD194B030CABB  

 

 

 

mailto:nina.kaipio@ratsastus.fi
http://www.ratsastus.fi/ratsastusliikuntana/liikkuvaratsastaja
http://www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=A771ECC109A152020DDAD194B030CABB
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HEVOSTAIDOT JA HEVOSEN HYVINVOINTI 

 

Valtakunnalliseen hevostaitomestaruuskilpailuun haetaan järjestäjää 

Vuoden 2015 valtakunnalliseen hevostaitomestaruuteen ja alueellisiin mestaruuskilpailuihin haetaan 

järjestäjäseuroja. Kilpailun ajankohta on toukokuun loppupuolella. Kilpailulla on omat säännöt ja 

järjestämisohjeet. Osallistujamäärä on ollut vuosittain noin 100 henkilöä. Kilpailuun kuuluu teoriakoe sekä 

käytännönkoe, joka suoritetaan erilaisissa tehtäväpisteissä. Kilpailutehtävät pohjautuvat SRL:n 

julkaisemaan Hevostaito-oppaaseen. Hevostaitokilpailuissa kilpaillaan hevosen hoitamiseen ja käsittelyyn 

liittyvistä taidoista.  

 

Onko teidän seuranne mahdollinen vuoden 2015 kilpailunjärjestäjä? Ilmoita halukkuudestanne 

mahdolliseksi kisajärjestäjäksi laittamalla torstaihin 20.11.2014 mennessä viestiä osoitteeseen 

sanna.sassi@ratsastus.fi. Seura- ja tallipalveluiden alueryhmä (SETAP) käy ehdokkaat läpi kokouksessaan 

22.11.2014. Kiinnostuneisiin kilpailunjärjestäjäehdokkaisiin otetaan yhteyttä joulukuun alussa.  

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

SRL/tallipäällikkö, Kielo Kestinmäki, kielo.kestinmaki@ratsastus.fi 

 

 

 

Hevoskauppa tänään -koulutuspäivä to 27.11.2014 

Miten välttää virheet hevosen osto- ja myyntitilanteessa? Elävä hevonen rinnastetaan oikeudellisesti mihin 

tahansa elottomaan irtaimeen esineeseen. Tämä on erityisen ongelmallista, kun oikeusjuttujen tulo 

alioikeuksien käsittelyyn saattaa Suomessa kestää jopa vuosia. Siinä ajassa hevonen vanhenee, joskus jopa 

kuolee tai se joudutaan lopettamaan. 

Koulutuspäivässä VT Christopher Wegelius ja asianajaja Outi Maunula käyvät läpi hevoskaupan eri osa-

alueet: hevoskaupan nykytilanteen, varsinaisen kaupanteon keskeiset kysymykset ja ongelmakohdat, 

myyjän, ostajan ja välittäjän vastuun ja oikeuskäytännön. 

 

Kenelle? 

Koulutustilaisuus soveltuu ratsastusseurojen edustajille, asianajo- ja lakiasiaintoimistojen juristeille, 

käräjäoikeuksien edustajille, eläinlääkäreille ja ratsastuskouluille sekä muille hevosilla elinkeinotoimintaa 

harjoittaville yhteisöille. 

 

Kouluttajat: Christopher Wegelius, varatuomari, Eqvinox Oy & Outi Maunula, asianajaja, Bützow Oy 

Koulutuspäivä: torstai 27.11.2014 klo 8.30—16.30 

Koulutuspaikka: Tietosanoma Oy, Bulevardi 19 C, 2. krs, 00120 Helsinki (talossa ei ole hissiä) 

Hinta: 460 € + alv 24 % 

Hintaan sisältyy koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkitty tarjoilu. Samasta organisaatiosta joka 

mailto:sanna.sassi@ratsastus.fi
http://www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorten_kilpailut/hevostaitokilpailut
mailto:kielo.kestinmaki@ratsastus.fi
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kolmannesta osallistujasta veloitetaan vain 130 € + alv 24 %. Lisäksi osallistujat saavat 20 % alennuksen 

kaikista normaalihintaisista kirjoistamme. 

 

Ilmoittautumiset: www.lyyti.fi/group/KOULUTUS_Hevoskauppa_tanaan_27112014_3905  

tai koulutus@tietosanoma.fi, puh. 09 694 075 viimeistään 13.11. mennessä. 

 

 

 

KILPAILUTOIMINTA 

 

 

 

Kilpailukalenteri 2015 

Vahvistamme parhaillaan 3-5-tason (ent. kansalliset) kilpailuja. Olympialajeissa järjestäjiin ollaan 

yhteydessä sarjakilpailujen osalta. Uuden kilpailujärjestelmän mukaiset tasot käydään läpi ja järjestäjiin 

ollaan tarvittaessa yhteydessä esim. olosuhteiden määrityksen tai kilpailun suunnitellun luokkatarjonnan 

osalta. Toimisto vaihtaa kilpailuille niiden uudet tasonimikkeet (1-5-taso) joulukuussa. Kipan hakunäkymä 

muuttuu vuodenvaihteessa ja uudet tasonimikkeet tulevat näkyviin. Olettehan toimistoon yhteydessä, 

mikäli jokin mietityttää.  

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 uudistus 

Urheilufoorumissa esitellään uudistusta kilpailijoille ja kilpailujen järjestäjille. Sääntömuutoksia 

tarkennetaan syksyn aikana. Uudistuksen myötä myös kilpailusääntöihin tulee muutoksia mm. 

kansainvälisten sääntöjen muuttuessa. Hallitus vahvistaa lajisääntömuutokset viimeistään joulukuun 

kokouksessa, minkä jälkeen uudet säännöt ovat nähtävillä netissä. Kilpailusääntöjen yleisen osan 

muutokset (KSI) ovat syyskokouksen asialistalla. Järjestelmäuudistuksen vaatimia Kipan teknisiä muutoksia 

työstetään parhaillaan ja otoksia tulevasta on nähtävillä Urheilufoorumissa.  

Uudistuksen myötä kilpailulupien nimet muuttuvat osittain. Seurakilpailuluvasta tulee E-lupa ja alueluvasta 

D-lupa. Muut kilpailuluvat pitävät tutut nimensä ja sisältönsä. Lupien myöntämiseen liittyviä ohjeita 

tarkistetaan kvaalisääntöjen myötä ja asiasta ohjeistetaan erikseen jäsensihteereitä.  

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

Lisätietoja uudistuksesta: www.ratsastus.fi/uusikilpailujarjestelma  

http://www.lyyti.fi/group/KOULUTUS_Hevoskauppa_tanaan_27112014_3905
mailto:koulutus@tietosanoma.fi
http://www.ratsastus.fi/kilpailutiedotteet/101/0/aika_suunnitella_ensi_vuoden_kilpailukalenteria
http://kilpailujarjestelma2015.blogspot.fi/
http://www.ratsastus.fi/uusikilpailujarjestelma
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KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT 
 

 
 
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 helmikuussa alkavaan koulutukseen avataan marraskuussa. 
 
 
Tulevat valmentajakoulutukset 

o I-tason valmentajakoulutus, 1. jakso, pe 14.11.2014 - su 16.11.2014, HUOM. Kurssi täynnä! 
o I-tason valmentajakoulutus, uusi koulutus alkaa, 1. jakso, pe 27.2.2015 - su 1.3.2015 
o Valmentajien jatkokoulutus eli II-tason valmentajakoulutus alkaa joulukuussa. Haku on käynnissä 

parhaillaan, 1. jakso: ma 8.12.2014 - ke 10.12.2014, lue lisää. 
 
Tiedustelut: Aki Ylänne, aki.ylanne@ratsastus.fi  
 
 
 
Toimihenkilökoulutukset 
 

o Stewardikurssi, Riihimäki, peruskurssi avoin kaikille lajeille, 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 Kenttäratsastuspainotteinen Equipe-koulutus, Niinisalo, su 16.11.2014 klo 11.00 - 16.00 
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 Koulutuomari IVK-koulutus, Ypäjä, la 10.1.2015 - su 11.1.2015 uusi oikeus! 
o Tuomariston puheenjohtajaseminaari, Tampere, la 17.1.2015 
o Ratamestariseminaari, Tampere, la 17.1.2015 
o Estestewardikoulutus, su 18.1.2015 
o Kenttästewardikoulutus, su 18.1.2015 
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 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 Vammaisvaljakkoajon tutustumispäivä, Kiuruvesi, su 9.11.2014 klo 12.00 - 15.00 
o Itseluottamus rules!, Hämeenlinna, ke 12.11.2014 klo 17.00 - 20.00 
o Liikkuva Ratsastaja -koulutus, Kuopio, to 13.11.2014 klo 17.00 - 21.00 
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 

http://www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=4535CDB1626D853BDA8D403CA8BAAE83
mailto:aki.ylanne@ratsastus.fi
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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 
o Liikkuva Ratsastaja -koulutus, Helsinki, ti 2.12.2014 klo 17.00 - 21.00 
o Ratsastajan kuntotestaajakoulutus, osa 1, aerobinen kunto, Hki, ke 3.12.2014 klo 10.00 - 17.00 
o Richard White valmentaa kouluratsastajia, Ypäjä, ke 3.12.2014 - to 4.12.2014  
o Hevoskerho-ohjaajan peruskurssi, Klaukkala, su 11.1.2015 klo 09.00 - 16.00 
o Hevoskerho-ohjaajan jatkokurssi, Vantaa, su 18.1.2015 klo 09.00 - 17.00 
o Superlauantai (koulutuksia eri kohderyhmille), Hyvinkää, la 7.2.2015 
o Ratsasta kunnolla -seminaari, Helsinki, ma 23.3.2015 klo 09.30 - 14.30 

 
 
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri  
 
 

 

ALUEET TIEDOTTAVAT 
 

 

 

Tulossa Itä-Suomessa 

o 9.11. Vammaisvaljakkoajon tutustumispäivä Kiuruvedellä 

o 13.11. Liikkuva Ratsastaja -koulutus Kuopiossa 

o 22.11. Hevostaitokilpailut Suonenjoella 

o 22.–23.11. Mini Wahlbergin kouluratsastusklinikka Siilinjärvellä (myös ratsastajapaikkoja vielä 

vapaana!) 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/ita-suomi 

 

 

 

 

Tulossa Lounais-Suomessa 

o 16.11. Equipe -koulutus Niinisalossa 

o 21.11. Hevonen kuntouttajana -tilaisuus Huittisissa 

o 8.12. Kilpailukalenteri 2015 -tilaisuus Turussa 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lounais-suomi 

 

 

 

 

http://www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri
http://www.ratsastus.fi/ita-suomi
http://www.ratsastus.fi/lounais-suomi
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Tulossa Pohjanmaalla 

o Hevoosella vaan -koulutushankkeen koulutuksia, mm. 15.11. Hevosyrittäjäpäivä 

 Lisätietoja: www.ratsastus.fi/pohjanmaa 

 

 

Tulossa Pohjois-Suomessa  

o 21.–22.2.2015: Kilpailutoiminnan Superviikonloppu ja Kultaisen Kavion gaala. Merkkaa kalenteriin 

jo nyt! 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/pohjois-suomi 

 

 

Etelä-Suomen alueella tapahtuu 

o 8.11. Stewardikurssi, Riihimäki 

o 8.-9.11. Estetuomarikurssi, Riihimäki 

o 15.11. Kaikille avoin valmennuksen kuivaleiri, Valo-talo, Helsinki, ohjelmassa mm. ell Liisa Harmo: 

Asiaa hevosten antidopingista ja esittelyssä SRL:n kilpailujärjestelmän uudistus 

o 22.11. Jäsensihteeritapaaminen, Helsinki 

o 22.11. Urheilufoorumi, Helsinki 

HUOM! Tapahtumakalenterissa on julkaistu kutsuja myös vuoden 2015 alun tapahtumiin. Tarjolla mm. 

tammikuussa Hevoskerho-ohjaajan perus- ja jatkokoulutuksia. 

 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/etela-suomi  

 

 

Hämeen alueella tapahtuu 

o 10.11. Seuratapaaminen Lahdessa 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/hame 

 

 

 

 

 

 

http://www.ratsastus.fi/pohjois-suomi
http://www.ratsastus.fi/etela-suomi
http://www.ratsastus.fi/hame


11 

 

 

Kaakkois-Suomessa kokoonnutaan 

o 18.11. Alueen syyskokoukseen ja seuratapaamiseen Kymen Paviljongissa 

o 13.12. Alueen pikkujouluihin ja Megalauantai-tapahtumaan, jossa ohjelmassa mm. asiaa varusteita 

ja valmentautumisesta Kouvolan Vaakunassa 

Ilmoittautumiset käynnissä, lue lisää www.ratsastus.fi/kaakkois-suomi. 

 

 

Keski-Suomen alueella marraskuussa 

o 15.11. Nuorten hevosten arvostelukurssi koulutuomareille, Jyväskylä 

o 23.11. Vammaisratsastuksen tutustumispäivä uusille kokeilijoille ja tuleville harrastajille, Mennalan 

Ratsutila, Jyväskylä 

o 26.11. Urheilun johtaminen hyvässä seurassa, Keski-Suomen Liikunta, Jyväskylä 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy joulukuussa. 

http://www.ratsastus.fi/kaakkois-suomi
http://www.ratsastus.fi/keski-suomi

