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SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE SYYSKUU 2014 

 

 

 

SRL YLEISTÄ 

 

SRL:n vaalivaliokunta tiedottaa: Suomen Ratsastajainliiton syyskokouksen 23.11.2014 henkilövaaleihin 

pyydetään jäsenistön ehdotuksia 

 

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.  

 

Johanna Örndahl on ilmoittanut olevansa käytettävissä uudelleenvalintaan. Marjukka Mannisen toimikausi 

liiton hallituksessa päättyy toimintasääntöjen kausirajoitusten mukaisesti. Jukka-Pekka Leskinen ei ole 

käytettävissä uudelleenvalintaan. 

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: 

Kristian Nyman, pj 

Venla Väätänen 

Leena Valtanen 

 

Yhteystiedot: www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/vaalivaliokunta  

 

mailto:fred.sundwall@ratsastus.fi
http://www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/vaalivaliokunta
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SRL:n syyskokous sunnuntaina 23.11. klo 11 Valo-talossa 

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. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, muiden muassa toimintasuunnitelma ja talousarvio 

vuodelle 2015 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  

 

 

 

JÄSEN- JA SEURAPALVELUT  

 

 

Jäsenten muuttuvat yhteystiedot rekisteriin 

Toivomme ratsastusseurojen muistuttavan omissa tiedotteissaan jäsenistöään ilmoittamaan muuttuneista 

yhteystiedoista, kuten puhelinnumeroista ja sähköpostiosoitteista seurojen jäsensihteereille. Muun muassa 

SRL:n tapahtumiin ilmoittautuminen ja valmennusten hakulomake hakee yhteystiedot suoraan 

jäsenrekisteristä. Jos jäsenrekisterissä jäsenellä on vanha sähköpostiosoite, hänelle kuuluvat tärkeät 

tiedotteet voivat jäädä saamatta. 

 

 

 

 

http://www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/palkitsemisjarjestelma
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Horse Show Kävijäkisa päällä 15.9. saakka – vielä ehtii mukaan! 

Ratsastajainliiton ja Helsinki Horse Show’n suosittu Kävijäkisa on loppusuoralla. Nyt kannattaa lähteä koko 

seuran voimin hauskalle syysretkelle ja kokea yhdessä Helsingin jäähallin ainutlaatuinen tunnelma. 

Kävijäkisan avulla toteutatte Horse Show -matkan jopa – 25 % normaalia edullisemmin lippuhinnoin. 

Helsinki Horse 30-vuotisjuhlavuotena Kävijäkisan palkinnot ovat entistäkin runsaammat. 
Palkintokategorioita on lukuisia – valitkaa vain omanne!  
 
Lisätietoja ja tilauslomakkeet: www.ratsastus.fi/_kavijakisa  
 
 
 
 
Keppihevoset valtaavat Helsingin Jäähallin UB Horse Show'ssa 
Nyt on seuran hevoskerholla mahdollisuus harjata keppihevoset kiiltäviksi ja tulla niiden kanssa esiintymään 
Helsinki International UB Horse Show'n avajaisnäytökseen perjantaina 24.10. klo 19. 
 
Ensimmäiset 100 keppariratsukkoa pääsevät varmasti mukaan. Lisätietoja antaa ja sitovat ilmoittautumiset 
ottaa vastaan Anna-Maija, anna-maija.bernard@helsinkihorseshow.fi. Keppariesiintyjä (ja huoltaja) saa 
lipun perjantai-illan näytökseen. 
 
Tervetuloa mukaan tekemään vauhdikasta ohjelmaa UB Horse Show'hun! 
 
 
 
 
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. 
 
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/jasenkamppis  
 
 
 
 
Haku Ratsastajainliiton seurakehittämisvalmennukseen päällä 
Ratsastusseuroilla on mahdollisuus osallistua Ratsastajainliiton seurakehittäjien tarjoamaan 
seurakehittämisvalmennukseen. Seurakehittämisvalmennuksen aikana paneudutaan seuran toiminnan 
kannalta tärkeään kehityskohteeseen. Valmennuksen tarkoituksena on innostaa ja motivoida 
seuratoimijoita miettimään seuran tulevaisuutta ja toiminnan jatkuvuutta. Mukaan toivotaan 
kaikenkokoisia seuroja. Haku päättyy 30.9. 
 
Lisätietoja ja hakuohjeet: www.ratsastus.fi/seurakehittaminen  
  
 

http://www.ratsastus.fi/_kavijakisa
mailto:anna-maija.bernard@helsinkihorseshow.fi
http://www.ratsastus.fi/jasenkamppis
http://www.ratsastus.fi/seurakehittaminen
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Ratsastusseurojen puheenjohtajat tapaavat Horse Show -perjantaina 
Ratsastusseurojen puheenjohtajat tapaavat yhteisen koulutuksen merkeissä perjantaina 24.10. klo 14–18 
Valo-talossa Helsingissä.  Päivän aikana käydään läpi puheenjohtajan tehtäviä ja vastuita, kehitetään seuran 
tiedonkulkua ja viestintää.  
 
Koulutus on avoin kaikille seuran puheenjohtajille. Koulutuspäivän hinta on 45 euroa (Sinettiseuroille 40 
euroa). Tapaamisen jälkeen puheenjohtajat jatkavat Helsinki International UB Horse Show’hun. 
Puheenjohtajatapaamiseen voi ilmoittautua 3.10. mennessä.  
 
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=1CFF119C2A3C4F9183F2E0B0BB730B17  
 
 
 
 
Seuratoiminnan HelpDesk 
Urheiluseuratoiminnassa voi tulla vastaan kysymyksiä, joita itse ei osaa ratkaista tai joiden ratkaisemisessa 
haluaa tukea ulkopuoliselta asiantuntijalta.  
 
Valo on perustanut tähän tarkoitukseen seuratoiminnan HelpDeskin, jonka avulla voi jättää 
yhteydenottopyynnön ja kysyä seuratoimintaa koskevia kysymyksiä. Valo etsii parhaan asiantuntijan 
vastaamaan seuroista tulleisiin kysymyksiin ja vastaa kysyjälle joko puhelimitse tai sähköpostilla kysyjän 
toiveen mukaisesti. Vastaus annetaan kolmen päivän sisällä.   
 
Lisätietoja: www.sport.fi/urheiluseura/palvelut/seuratoiminnan-helpdesk     
 
 
 
 
Ilmianna talli -kamppis toi yli 50 vinkkausta 
Ratsastuskoululaisen teemavuonna on metsästetty uusia, hyviä talleja. Jäsenistöllä oli mahdollisuus antaa 
vinkki potentiaalisesta uudesta jäsentallista. Ilmianna talli -kampanja toi yli 50 tallivinkkausta. 
 
Kaikkiin ilmiannettuihin talleihin ollaan yhteydessä. Viimeiset mahdolliset jäsentallit vahvistetaan liiton 
hallituksen kokouksessa 24.9. Kampanjan tulokset julkistetaan syyskuun lopussa. Ilmiantajiin ollaan myös 
henkilökohtaisesti yhteydessä. 
 
 
 
 
Unelma-arvalla varoja seuratoimintaan 
Urheilun Unelma-Arpa on Suomen suurin ja monipuolisin tavara-arpajainen. Tavoitteena on kerätä yli 2 
miljoonaa euroa kaikkien lajien urheiluseuroille sekä lasten ja nuorten urheilun tukemiseen. Viime vuonna 
Urheilun Unelma-Arvan myynnillä tuloutettiin yli puoli miljoonaa euroa suoraan arpamyyjille, eri lajien 
urheiluseurojen toimintaan.  
 
Seurat voivat tilata ja myydä Unelma-Arpoja jatkuvasti. Seuraavan arpakauden (15.10.2014–14.4.2015) 
tilausten ennakkokampanja on käynnissä 30.9.2014 asti, johon mennessä arpoja tilanneet saavat 50 % 
myyntiprovision lisäksi 20 % lisätuoton. Tämä tarkoittaa 1000 arvan tilauksessa 100 lisäarpaa, joista seura 
saa kaiken tuoton, eli yhteensä 3600 €. Tämä on Suomen paras myyntiprovisio ja tarjolla seuroille 30.9. asti.  
 
Tutustu materiaaliin täällä: www.unelma-arpa.fi/mika-on-Urheilun-Unelma-Arpa/ 

http://www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=1CFF119C2A3C4F9183F2E0B0BB730B17
http://www.sport.fi/urheiluseura/palvelut/seuratoiminnan-helpdesk
http://www.unelma-arpa.fi/mika-on-Urheilun-Unelma-Arpa/
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Ratsastuseuroilla mahdollisuus tukea nuorisopilottihanketta ja saada näkyvyyttä 
Seurat voivat osallistua nuorisopilottihankkeen tukemiseen 50€ summalla. Maksua vastaan saa seuran 
logon Laukaan Polleparkissa 4.-5.10. kisattavan alueiden välisen joukkuekilpailun käsiohjelmaan. Lisäksi 
seura voi lisätä "Me tuemme nuorisopilottihanketta!"-logon mm. omille www-sivuille ja Facebookiin. 
Jos seuranne sanoo KYLLÄ, toimi seuraavasti: 
 
1. Lähetä logo 26.9. mennessä osoitteessa https://dbinbox.com/aineisto. Mikäli palvelu ei toimi koneellasi, 
voit lähettää tiedoston sähköpostitse jouni.karnasaari@otavanopisto.fi. Tallennusmuodoiksi käyvät kaikki 
yleisimmät kuvatiedostomuodot, kuten png, jpg, gif ja bmp. Tiedoston maksimikoko on 20Mt. Nimeä 
tiedosto seuran tai yrityksen nimellä, esimerkiksi: sairilanratsastajat.png, HUOM! älä muuta 
tiedostotunnistetta. 
2. Seuran netti- tai Facebook-sivuille lisättävän "Me tuemme nuorisopilottihanketta"-logon voit ladata 
tästä: http://1drv.ms/1u5GIZx  
 
3. Maksa 26.9. mennessä 50€ SRL Keski-Suomen alueen tilille FI5036363010659431, viestikenttään teksti: 
logo ja seuran nimi. 
 
Kiitos tuestanne! 
 
 
 
 
Haussa vuoden vapaaehtoinen  
Kansalaisareena ry hakee Vuoden vapaaehtoinen -palkinnon saajaksi henkilöä, joka voi olla pitkän linjan 
toimija tai innostava tulokas vapaaehtoistoiminnan saralla. Hän voi toimia vapaaehtoisena millä alalla 
tahansa ja missä päin Suomea tahansa. Vuoden vapaaehtoinen voi olla myös yhteisönsä kantava voima, 
taitava innostaja, kekseliäs toiminnan kehittäjä tai jotenkin muuten ansioitunut vapaaehtoinen.  
 
Kuka tahansa - niin yksityishenkilö kuin yhteisökin - voi ehdottaa Vuoden vapaaehtoinen -palkinnon saajaa. 
Kampanjassa palkitaan henkilö, joten ryhmää tai yksittäistä tekoa ei voi ehdottaa.  
 
Ehdotusaika päättyy 15.9.2014. Kansalaisareena ry esittelee kaikki Vuoden vapaaehtoinen -ehdokkaat 
kampanjan nettisivuilla 1.10–31.10.2014, jolloin jokainen voi äänestää suosikkiaan.  
Äänestyksen päätyttyä arvovaltainen raati valitsee palkittavan kymmenen eniten ääniä saaneen ehdokkaan 
joukosta.  
 
Vuoden vapaaehtoinen palkitaan 3.12.2014 Volunteer - Vapaaehtoistoiminnan messuilla Vanhalla 
Ylioppilastalolla Helsingissä. Palkinnon saaja toimii seuraavan vuoden ajan vapaaehtoistoiminnan 
lähettiläänä.  
 
Kampanjan tavoitteena on nostaa vapaaehtoistoiminnan arvostusta ja näkyvyyttä. Palkinnon saajaa voi 
ehdottaa osoitteessa: 
www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin827321&SID=e09bac5f-71c5-4e85-
b8de-05590ab0e9a6&dy=220304300  
 
Kampanjan nettisivut: www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoinen  
Vapaaehtoistoiminnan messut: www.kansalaisareena.fi/messut  
 
 
 
 

https://dbinbox.com/aineisto
http://1drv.ms/1u5GIZx
http://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin827321&SID=e09bac5f-71c5-4e85-b8de-05590ab0e9a6&dy=220304300
http://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin827321&SID=e09bac5f-71c5-4e85-b8de-05590ab0e9a6&dy=220304300
http://www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoinen
http://www.kansalaisareena.fi/messut
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Apassionata tuo uuden huippushow’nsa helmikuussa Helsinkiin 
Vuosi vuodelta yleisömääriään kasvattava Apassionata-hevosshow palaa keväällä Suomeen. Apassionatan 
uusi produktio ”Kultainen polku” nähdään Helsingissä Hartwall Areenalla neljässä esityksessä lauantaista 
sunnuntaihin 7. - 8. helmikuuta. Varmista paikkasi nyt ja osta liput täältä: http://bit.ly/1Bb86Yi.  
 
”Kultainen polku” saa ensi-iltansa marraskuussa 2014 Apassionatan kotimaassa Saksassa.  Show’ta 
tähdittävät lähes 50 upeaa hevosta ja neljä aasia, kansainvälisesti arvostetut ratsastajat ja huipputanssijat, 
jotka valloittavat yleisön taitavilla tempuillaan. Luvassa on tunnelmallista musiikkia, näyttäviä valoefektejä 
ja hämmästyttävää hevostaiturointia. ”Kultainen polku” kertoo tarinan lumotusta naisesta, joka on ollut jo 
vuosisatojen ajan vangittuna maalaukseen. Tarinan sankari lähtee matkalle etsimään kadonnutta naista ja 
päätyy museoon, jossa näyttely herää taianomaisesti henkiin. Esitys on yhdistelmä jännitystä, kauneutta, 
tunnetta ja huumoria.  
 
 
Uutuutena! 
Meet and Greet -tallivierailupaketit (sis. lippu parhailta paikoilta, käynti talleilla ja käsiohjelma) 
Hinta lapset 12v. asti 99 € / aikuiset 139 €. Tilaukset: Puh. 09 8567 3456 tai info@eventsclub.fi.  
  
Esitykset: 
Apassionata – Kultainen polku 
Helsinki, Hartwall Areena 
 
La 7.2.2015 klo 13 (ovet klo 11.30)  
La 7.2.2015 klo 18 (ovet klo 17) 
Su 8.2.2015 klo 13 (ovet klo 11.30) 
Su 8.2.2015 klo 17 (ovet klo 16) 
 
Liput esityksiin Lippupisteen myyntipisteistä, puhelinpalvelusta 0600 900 900 (1,98e/min + pvm) ja netistä 
www.lippu.fi.  
 
Liput palvelumaksuineen alkaen: 
Lauantain esityksiin: aikuiset 69,50 € / 59,50 € ja lapset 12v. asti 39,50 € / 34,50 €  
Sunnuntain klo 13 esitykseen: aikuiset 59,50 € / 54,50 € / 49,50 € ja lapset 12v. asti 34,50 € / 29,50 € / 
27,50 €  
Sunnuntai klo 17 esitykseen: aikuiset 59,50 € / 54,50 € ja lapset 12v. asti 34,50 € / 29,50 €  
 
Ryhmäalennus: jokaisesta 20 lipusta kaksi vapaalippua. Ryhmävaraukset lunastettava lokakuun loppuun 
mennessä! 
 
Katso Apassionata-trailer täältä: http://youtu.be/3YFG--XvCiQ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/1Bb86Yi
mailto:info@eventsclub.fi
http://www.lippu.fi/
http://youtu.be/3YFG--XvCiQ
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KUNTOLIIKUNTA 

 

 

KKI-avustus seurojen aikuisliikuntaan 

Kunnossa kaiken ikää -toimintaohjelman (KKI) tavoitteena on innostaa työikäisiä säännöllisen liikunnan 

pariin ja luoda eri puolille Suomea helposti lähestyttäviä liikuntapalveluja.  

 

Määrärahalla tuettaneen aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittämishankkeita, joiden avulla lisätään 

suomalaisen aikuisväestön liikuntaa terveysliikuntasuositusten mukaisesti ja liikunnallisen elämätavan 

omaksumista osaksi arkea. Tarkoituksena on edistää tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia 

liikunnalliseen elämäntapaan ja liikunnan harrastamiseen sekä ehkäistä liikunnasta syrjäytymistä ja edistää 

terveyserojen (ml. sosioekonomiset erot) kaventumista. Päätavoitteena on terveytensä kannalta liian vähän 

tai ei lainkaan liikkuvan aikuisväestön aktivointi liikunnallisen elämäntapaan. Lisäksi tavoitteena on edistää 

työyhteisöliikuntaa sekä omatoimista liikuntaa ja arkiliikuntaa. 

 

Seurojen on mahdollista hakea KKI-tukea aikuisliikunnan kehittämiseen. Haku päättyy 30.9. Lisätietoja: 

www.eslu.fi/kunto-ja-terveysliikunta/kki-ohjelma/hanketuki  

 

 

Kuntoblogi antaa vinkkejä syyskuntoiluun 

Ratsastajainliiton Kuntotyöryhmä kannustaa kaikkia liikkumaan. Kunnon Ratsut -blogissa julkaistaan 

Kuntotyöryhmän vinkkejä syyskauden kuntoilun käynnistämiseksi. Lue lisää ja kommentoi: 

http://kunnonratsut.vuodatus.net/  

 

 

 

 

HEVOSTAIDOT JA HEVOSEN HYVINVOINTI 

 

 

Hevoskerhojulisteet markkinoinnin avuksi – nyt myös sähköisessä muodossa! 

SRL:sta voi tilata kivoja, A3-kokoisia painettuja kerhojulisteita ilmaiseksi. Julisteessa on varattu tila 

seuran/tallin kerhon omille tiedoille, joiden täyttämisen jälkeen jullarit voi viedä vaikka tallin 

ilmoitustaululle ja lisäksi vaikkapa lähikoulujen ja -kauppojen ilmoitustauluille. Nyt juliste on saatavissa 

myös sähköisessä muodossa, jolloin tiedot voi täyttää koneella ja ottaa sitten itse tarvittavan määrän 

tulosteita.  

Painetun julisteen tilaukset: sari.siltala@ratsastus.fi – ilmoita sähköpostissa seuran nimi, lähetysosoite sekä 

kuinka monta julistetta haluatte. 

 

http://www.eslu.fi/kunto-ja-terveysliikunta/kki-ohjelma/hanketuki
http://kunnonratsut.vuodatus.net/
mailto:sari.siltala@ratsastus.fi
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Hevoskerhojuliste sähköisessä muodossa: 

www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsastajainliittowwwstr

ucture/57044_hevoskerhojuliste_A3_taytettava.pdf 

 

 

 

Nouse ratsaille: 60 sivua asiaa hevostaidoista ja ratsastuksesta – myös ruotsiksi! 

SRL on julkaissut uuden opasvihkosen Ratsastuskoululaisen teemavuoden kunniaksi. Opas on tehty 

kaikenikäisille ratsastuksen aloittamista suunnitteleville ja ratsastuksen hiljattain aloittaneille sekä 

ratsastavien lasten vanhemmille harrastuksen alkuvaiheeseen. Opas on tarjolla sähköisenä versiona, jonka 

seurat voivat halutessaan linkittää esimerkiksi omille nettisivuilleen. Tätä varten on tarjolla myös valmis 

bannerikuva. Oppaasta on myös painettu versio, jota jaetaan veloituksetta. Seurat voivat tilata opasta 

jaettavaksi esimerkiksi erilaisiin tapahtumiin ja tempauksiin. Tämä uusi, laajennettu opas korvaa painoksien 

loputtua aikaisemmat Ratsastavan lapsen vanhempainoppaan sekä Green Card -jäsenten Ratsaille-oppaan.  

 

Linkki sähköiseen oppaaseen: 

www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsastajainliittowwwstr

ucture/56808_Nouse_ratsaille_opas_2014_nettiin.pdf  

 

OBS! Materialet finns också på svenska: 

www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsastajainliittowwwstr

ucture/57133_RID_MED_OSS_2014_nettiin.pdf  

 

Nouse ratsaille -banneri: 

www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsastajainliittowwwstr

ucture/56810_Nouse_ratsaille_opas_banneri_200x70.jpg  

Lisätietoja Nouse ratsaille -julkaisusta: SRL/Hanna Talvitie, hanna.talvitie@ratsastus.fi, p. 040-507 8873 

Oppaan tilaukset: SRL, Sari Siltala, sari.siltala@ratsastus.fi  

 

 

 

R.R. Nykäisy hurmaa – onko siinä sinunkin hevosesi? 

Suomen Ratsastajainliiton Raviliigakimpan oma ravurivarsa R.R. Nykäisy esiintyi edukseen Suomenratsujen 

Kuninkaallisissa Ypäjällä viime viikonloppuna. Utelias ruuna hurmasi perjantaina ja lauantaina omistajansa 

kotitallillaan Ilkka Korven valmennustallilla Hevosopistolla. Sunnuntaina ohjelmassa oli julkinen 

esiintyminen Derby-kentällä hoitaja Miia Myllymäen taluttamana, Sari Tammisen haastatellessa Ilkkaa. R.R. 

Nykäisy ei runsaslukuista yleisöä hätkähtänyt, vaan esiintyi kentällä tyynesti esittäen pyynnöstä muutaman 

letkeän raviaskeleen.  

Lähde mukaan omistajaporukkaan seuraamaan R.R. Nykäisyn kehitystä ja toivottavasti jännittämään tulevia 

kilpailuja! Kimpassa on jo ystäväporukoita, hevosharrastajia, hevosalan ammattilaisia, seuroja ja talleja, 

Villivarsa-lehti… Tähän joukkoon mahtuu jokainen hevostaustaustasta tai sen puutteesta riippumatta! 

Osuuden voi ostaa kätevästi verkkokaupasta www.raviliiga.fi – 100 eurolla iloa yli kolmeksi vuodeksi, 

osakkaille ei muita kuluja! 

http://www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsastajainliittowwwstructure/57044_hevoskerhojuliste_A3_taytettava.pdf
http://www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsastajainliittowwwstructure/57044_hevoskerhojuliste_A3_taytettava.pdf
http://www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsastajainliittowwwstructure/56808_Nouse_ratsaille_opas_2014_nettiin.pdf
http://www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsastajainliittowwwstructure/56808_Nouse_ratsaille_opas_2014_nettiin.pdf
http://www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsastajainliittowwwstructure/57133_RID_MED_OSS_2014_nettiin.pdf
http://www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsastajainliittowwwstructure/57133_RID_MED_OSS_2014_nettiin.pdf
http://www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsastajainliittowwwstructure/56810_Nouse_ratsaille_opas_banneri_200x70.jpg
http://www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsastajainliittowwwstructure/56810_Nouse_ratsaille_opas_banneri_200x70.jpg
mailto:hanna.talvitie@ratsastus.fi
mailto:sari.siltala@ratsastus.fi
http://www.raviliiga.fi/
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Hevoset ja kunta -kirja tuo tärkeää tietoa hevostaloudesta 

Vastajulkaistu Hevoset ja kunta -kirja tuo kuntapäättäjille ja virkamiehille tärkeää 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. 

 

Hevoset ja kunta -kirja auttaa myös ratsastusseuroja yhteistyössä kunnan kanssa. Tutustukaa kattavaan 

tietopakettiin ja hyödyntäkää sitä yhteistyössä omassa kunnassanne: 

www.hippolis.fi/UserFiles/hippolis/File/2014/Hevoset_ja_kunta_e.pdf  

 

 

 

KILPAILUTOIMINTA 

 

Aika suunnitella ensi vuoden kilpailukalenteria 

Ratsastajainliiton kilpailujärjestelmä, joka määrittelee eri kilpailutasot, on uudistuksen alla. Uudistus 

vaikuttaa kilpailukalenterien rakentamiseen, mm. siten, että kilpailujen nimet vaihtuvat. Ensi vuoden 

kilpailutoimintaa voi kuitenkin suunnitella alkuun vanhan mallisesti. 

 

Lisätkää suunnitellut kilpailut Kipaan 30.9. mennessä. Kipan näkymä ja otsikot ovat syksyllä vielä vanhoilla 

nimikkeillä. Nimikkeet vaihdetaan SRL:n toimistossa loppuvuodesta siten, että seurakilpailuista tulee 1-

tason kilpailuja, aluekilpailuista 2-tason ja kansallisista 3-5-tasoa. Lajikomiteat käyvät läpi haetut kilpailut ja 

määrittelevät vanhojen kansallisten uudet tasot. Olemme tarvittaessa yhteydessä järjestäjiin lisätietojen 

saamiseksi. Tasojen erot ovat urheilussa ja laadussa. Työstämme määritelmiä parhaillaan. 

Lue lisää: www.ratsastus.fi/kilpailutiedotteet/101/0/aika_suunnitella_ensi_vuoden_kilpailukalenteria  

 

 

 

Kilpailujärjestelmän uudistustyö etenee - vielä ehdit vaikuttaa uudistukseen! 

Liiton nettisivuille on koottu tietoa uudistuksen etenemisestä. Näillä sivuilla on myös linkki 

palautteenantamiseen. Vastausaikaa on 30.9.2014 saakka eli vielä ehtii. Sivuilta löytyvät mm. lajien 

alustavat sääntömuutosesitykset. Uudistusta esitellään syksyn mittaan eri tilaisuuksissa, kuten Helsinki 

Horse Show’ssa ja Urheilufoorumissa.  

Uudistusta voi seurata myös blogissa! The Voicen radiostakin tuttu Minna Ruolanto nostaa puheenaiheeksi 

eri näkökulmia ja kysymyksiä liittyen uudistukseen. Tilaa blogi sähköpostiisi: 

http://kilpailujarjestelma2015.blogspot.fi/  

 

 

 

http://www.hippolis.fi/UserFiles/hippolis/File/2014/Hevoset_ja_kunta_e.pdf
http://www.ratsastus.fi/kilpailutiedotteet/101/0/aika_suunnitella_ensi_vuoden_kilpailukalenteria
http://kilpailujarjestelma2015.blogspot.fi/
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Pysy ajan tasalla, seuraa oman lajisi toimintaa 

Ratsastajainliiton lajikomiteoiden tiedotteet, kuten kokousmuistiot, julkaistaan lajien omilla sivuilla. 

Esimerkiksi kouluratsastuksen sivut löytyvät täältä: www.ratsastus.fi/lajit/kouluratsastus. Lajien tiedotteita 

seuraamalla pysyt mukana sääntömuutoksissa, ajankohtaisissa koulutuksissa ja kiinnostavissa jutuissa. 

 

 

 

KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA 
 

 

Koulutuomareiden täydennyskoulutus vammaisratsastustuomareiksi 4.10. Ypäjällä 

Kannustakaa oman seuranne vähintään IV-koulutuomari mukaan koulutukseen: Tätä koulutusta on ollut 

tarjolla viimeksi vuonna 1995, joten nyt kannattaa hyödyntää mahdollisuus. Lisätiedot koulutuksesta:  

www.ratsastus.fi/jaostotiedotteita/101/0/koulutuomareiden_taydennyskoulutus_vammaisratsastustuoma

reiksi_-_ilmoittautuminen_kaynnissa  

 

Vammaisratsastuksen peruskurssi Ypäjälle 3.-5.10.  

Muutama paikka vielä vapaana!  

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=4F9D3F6172649A7FD28F9860F03053FC  

 

 
Toimihenkilökoulutukset: 
 

o FEI:n vikellysohjaajakurssin johdantokurssi, Lahti, osa II pe 12.9.2014 - su 14.9.2014 
o Koulutuomareiden täydennyskoulutus vammaisratsastuksen arvosteluun, la 4.10.2014 
o Nuortenhevosten arvostelukoulutus koulutuomareille Espoo, pe 24.10.2014 klo 10.00 
o Lännenratsastuksen aluetuomarikoulutus, pe 31.10.2014 - su 2.11.2014 
o Aluepuheenjohtajatuomarikurssi, Riihimäki, su 2.11.2014 
o Stewardikurssi, peruskurssi, aluetason oikeus, avoin kaikille lajeille, Riihimäki, la 8.11.2014 - su 

9.11.2014 
o Estetuomarikurssi, Riihimäki, la 8.11.2014 - su 9.11.2014 
o I-tason valmentajakoulutus, kurssi alkaa, 1. jakso, pe 14.11.2014 - su 16.11.2014 
o IIIK-I skaalantarkistus, Tukholma, la 29.11.2014 - su 30.11.2014 
o IIIK-koulutuomarikurssi Ypäjä, la 6.12.2014 - su 7.12.2014 
o Esteratsastuksen taitotuomarikoulutus, uusi oikeus, Ypäjä, su 14.12.2014 
o IIIK-skaalantarkistus, Faurie, Ypäjä, su 15.2.2015  
o I-tason valmentajakoulutus, kurssi alkaa 1. jakso, pe 27.2.2015 - su 1.3.2015 

 
 
 
Muut tapahtumat ja koulutukset: 
 

o Motivaatio urheiluun, Hämeenlinna, pe 12.9.2014 klo 17.00 - 20.00 

http://www.ratsastus.fi/lajit/kouluratsastus
http://www.ratsastus.fi/jaostotiedotteita/101/0/koulutuomareiden_taydennyskoulutus_vammaisratsastustuomareiksi_-_ilmoittautuminen_kaynnissa
http://www.ratsastus.fi/jaostotiedotteita/101/0/koulutuomareiden_taydennyskoulutus_vammaisratsastustuomareiksi_-_ilmoittautuminen_kaynnissa
http://www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=4F9D3F6172649A7FD28F9860F03053FC
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o Mitä kouluradalla tapahtuu ja mitä tuomari näkee: erityisesti kür-ohjelmissa, TRE, su 14.9.2014 
o Urheilijan tasapainoinen elämä, Hämeenlinna, ti 16.9.2014 klo 17.00 - 20.00 
o Mielikuvaharjoittelu treenaamisen tukena, Hämeenlinna, ke 24.9.2014 klo 17.00 - 20.00 
o Hevoskerho-ohjaajan peruskurssi, Vantaa HUOM PVM! la 27.9.2014 
o Hevosen lihashuolto -luento, Ypäjä, su 28.9.2014 
o Hyvän fiiliksen ylläpito urheilussa, Hämeenlinna, ti 30.9.2014 klo 17.00 - 20.00 
o ESLUn seuraseminaari: Seuran johtaminen, Viking XPRS to 2.10.2014 
o Vammaisratsastuksen peruskurssi, Ypäjä, pe 3.10.2014 - su 5.10.2014 
o Hevoskerhon ohjaajien jatkokurssi, Koski TL, la 4.10.2014 
o Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi, Koski TL, su 5.10.2014 
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 Ratsastusseurojen puheenjohtajatapaaminen, Helsinki, pe 24.10.2014 klo 14.00 - 18.00 
o Turvallisuuspäällikkökoulutus, Riihimäki, la 1.11.2014 
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, 

la 1.11.2014 klo 09.00 - 13.00 
o Hevosen oppiminen ja kouluttaminen -luento, Espoo, su 9.11.2014 klo 10.00 - 14.00 
o Sinettiseuraseminaari, Helsinki, la 15.11.2014 - su 16.11.2014 
o Urheilufoorumi ja lajiseminaarit, la 22.11.2014 
o Ratsastajainliiton syyskokous, su 23.11.2014 klo 11.00 - 18.00 
o Superlauantai (koulutuksia eri kohderyhmille), Hyvinkää, la 7.2.2015 

 

 

ALUEET TIEDOTTAVAT 
 

 

Itä-Suomessa tapahtuu: 

 1.11. alueen syyskokous, Kuopio 

 22.11. Mini Wahlbergin istuntaklinikka, Kuopio 

 Videokilpailu ja tuntsaricup käynnissä! 
 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/ita-suomi 

 

Lounais-Suomessa tapahtuu: 

 20.9. Hevosen ensiapu -luento, Pori 

 4.10. Ratsastajan kehonhallinta ja oheisharjoittelu, Loimaa 

 4.10. Hevoskerhon ohjaajien jatkokurssi, Koski Tl 

 5.10. Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi, Koski Tl 

 13.10. alueen syyskokous, Säkylä 

http://www.ratsastus.fi/ita-suomi
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 19.10. Ohjasajokurssi, Loimaa 

 1.-2.11. Ensiapu 2 -kurssi, Kaarina 

 Merkkikisan osallistumisaikaa jatkettu marraskuun loppuun! 
 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lounais-suomi  

 

Pohjanmaalla tapahtuu: 

 7.10. alueen syyskokous, Seinäjoki 
 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/pohjanmaa 

 

Pohjois-Suomessa tapahtuu: 

 1.11. Seuratoiminnan superlauantai ja alueen syyskokous, Oulu 
 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/pohjois-suomi 

 

Etelä-Suomen alueella tapahtuu: 

o 27.9. Hevoskerho-ohjaajan peruskurssi, Vantaa Poni-Haka 

o 11.10. Alueen syyskokous ja seurojen pj-tapaaminen, Nurmijärvi 

o 1.11. Turvallisuuspäällikkökoulutus, Riihimäki 

o 1.-2.11. Kilpailunjärjestäjäkoulutus (Kipa, Equipe ja ATU), Riihimäki 

o 1.11. Tulospalvelu- ja ATU-koulutus estetuomareille ja ratamestareille, Riihimäki 

o 2.11. Aluepuheenjohtajatuomarikurssi, Riihimäki 

o 8.-9.11. Yleisstewardikurssi, Riihimäki 

o 8.-9.11. Estetuomarikurssi, Riihimäki 

o 15.11. Valmennuksen kuivaleiri (avoin kaikille), Helsinki 

Tapahtumiin ilmoittautuminen käynnissä, lue lisää www.ratsastus.fi/etela-suomi 

 

Hämeen alue järjestää: 

o 14.9. Mitä kouluradalla tapahtuu ja mitä tuomari näkee, Tampere 

o 3.-5.10. Yhteismatka Tallinna Horse Show´hun 

o 15.10. Alueen syyskokous, Hämeenlinna 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/hame 

 

 

http://www.ratsastus.fi/lounais-suomi
http://www.ratsastus.fi/pohjanmaa
http://www.ratsastus.fi/pohjois-suomi
http://www.ratsastus.fi/etela-suomi
http://www.ratsastus.fi/hame
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Kaakkois-Suomen alueella tapahtuu: 

o 10.–12.10. Simo-simulaattori, Lappeenranta 

o 10.10. Nuorisotapaaminen, Lappeenranta 

o 11.10. Senioriratsastajan hyvinvointi, Lappeenranta 

o 18.11. Alueen syyskokous, Kouvola 

o 13.12. Megalauantai, aiheina mm. varusteet ja valmentautuminen 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/kaakkois-suomi  

 

 

Keski-Suomen alueella syyskuussa: 

o 18.9. Seuratapaaminen ja syyskokous, Jyväskylä 

Jos et ole vielä ilmoittautunut, mutta haluat mukaan, laita viesti osoitteeseen sanna.sassi@ratsastus.fi 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/keski-suomi  

 

 

MUUT AJANKOHTAISET 
 

 

Vammaisratsastuksen tutustumispäivien (loppuvuosi 2014) sekä vammaisratsastusleirien (vuosi 2015) 

järjestäjiä haetaan 

SRL haluaa huolehtia uusien vammaisratsastajien rekrytoinnista tutustumispäivien avulla sekä varmistaa 

vammaisratsastajien leiritarjonta tekemällä yhteistyötä SRL:n jäsentallien kautta. Tallit (vaikkapa 

yhteistyössä seuran kanssa) voivat nyt hakea järjestäjiksi, ja saada tukea tutustumispäivän järjestämiseen 

450 euroa ja viikonloppuleireihin 500 euroa. Tutustu hakuehtoihin ja täytä sähköinen hakulomake 

mahdollisimman pian: 

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

paivien_ja_leirien_jarjestajia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy lokakuussa. 

http://www.ratsastus.fi/kaakkois-suomi
mailto:sanna.sassi@ratsastus.fi
http://www.ratsastus.fi/keski-suomi
http://www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus/prime101.aspx/101/0/haetaan_vammaisratsastuksen_tutustumispaivien_ja_leirien_jarjestajia
http://www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus/prime101.aspx/101/0/haetaan_vammaisratsastuksen_tutustumispaivien_ja_leirien_jarjestajia

