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SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE SYYSKUU 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 ja puheenjohtajaksi. 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  

 

 
 
 
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  

http://www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/palkitsemisjarjestelma
https://rekisteri.sportti.fi/sso/userinfo.php
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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. 

 

 

Onko sinulla ratsastavia tai hevosista kiinnostuneita ystäviä, jotka eivät vielä kuulu seuraan? 

Ratsastajainliitto on vähentänyt omia jäsenhintojaan 50 % syyskuun alusta ratsastusseuraan liittyville 

jäsenille. Käytä tilaisuus hyödyksesi ja houkuttele ystäväsikin viimeistään nyt ratsastusseuraasi!  

Lisätiedot seurajäsenyydestä osoitteesta: www.ratsastus.fi/liity_jaseneksi  

 

Hinnat ovat 1.9. alkaen seuraavat: 

o Senioritäysjäsenet 26 €, junioritäysjäsenet 22,50 €  

o Senioriperhejäsenet 13 €, junioriperhejäsenet 11,25 €  

 

Seuran oma jäsenmaksuosuus pysyy ennallaan. Jäsenmaksualennus ei edellytä seuroilta toimenpiteitä, 

vaan muutos tapahtuu automaattisesti liitosta. Jäsenmaksualennusta kannattaa hyödyntää seuran 

jäsenhankinnassa syksyllä. 

 

 

Jäsentarinat: Miksi olen ratsastusseuran jäsen? 

Ratsastusseuratoiminta pitää sisällään monenlaisia tarinoita. On monia syitä osallistua ja tulla mukaan 

toimintaan.  

Etsimme nyt inspiroivia jäsentarinoita. Pyydämme, että ratsastusseuran jäsenet kertovat omin sanoin oman 

tarinansa seuran jäsenenä. Erityisesti toivomme perusteluita siihen, mitkä asiat koetaan tärkeiksi ja 

antoisiksi, miksi halutaan olla ja pysyä jäsenenä. 

Jäsenet voivat jakaa tarinansa vapaan tekstin ja/tai kuvien muodossa. Kampanjaan voi osallistua 

lähettämällä tekstin/kuvat osoitteeseen nina.kaipio@ratsastus.fi 30.9. mennessä. 

Julkaisemme tarinoita liiton nettisivuilla, Nuoret Päättäjät -blogissa sekä Hippos-lehdessä. Kaikkien 

osallistuneiden kesken arvotaan 10 kpl kahden hengen lippuja vuoden 2016 Apassionata -näytöksiin. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ratsastus.fi/liity_jaseneksi/jasenten_extranet
http://www.ratsastus.fi/liity_jaseneksi
mailto:nina.kaipio@ratsastus.fi
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Seura- ja talliristeily lokakuun alussa – vielä ehtii mukaan! 

Ratsastajainliitto järjestää seuratoimijoille ja talliyrittäjille suunnatun yhteisen (Helsinki-Tukholma-Helsinki) 

seminaariristeilyn 2.–4.10.  

 

Risteilyn seminaariaiheina ovat mm. seura- ja talliyhteistyö, valmentautuminen ratsastuskoululaisena sekä 

hyvinvoiva ihminen, hevonen ja yhteisö. Luvassa myös jäsensihteerikoulutusta, nähtävyyskierros 

Tukholmassa ja halukkaille ohjattua oheisliikuntaa.   

 

Lähtekää mukaan isolla joukolla! Ilmoittautuminen on parhaillaan käynnissä, ja se päättyy 9.9. 

Lisätietoja ja risteilyn ohjelma: 

www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=A9E86209E648D865B4AF4B8304550DA8  

 
 
 
 
Ratsastusseurojen puheenjohtajatapaaminen 23.10. 
Jo perinteeksi muodostunut vuosittainen puheenjohtajatapaaminen järjestetään jälleen Horse Show-
viikolla, perjantaina 23.10 klo 14–18. Syksyn tapaamisessa käydään läpi hyvän seurahallinnon perusteita.  
 
Puheenjohtajatapaaminen huipentuu Helsinki International Horse Show’n perjantai-illan näytökseen, johon 
jokainen osallistuja saa ilmaislipun. 
 
Lisätietoja ja päivän tarkempi ohjelma: 

www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=6F001B66EE1B91CC280E68AE39066EA9  

 

 

Hyvässä Seurassa Porsche Horse Show'hun -kampanja jatkuu 25.9. saakka! 

Helsinki International Porsche Horse Show tarjoaa kaikkea sitä, mitä hyvässä seurassa voi toivoa kokevansa. 

Neljän päivän ajan Helsingin Jäähallissa seurataan lähietäisyydeltä maailman parhaita hevosia, komeita ja 

kauniita huippuratsastajia maailmanlistan kärjestä sekä suomalaisten parhaimmistoa kaikissa ikäluokissa.  

Ratsastajainliitto ja Porsche Horse Show tarjoavat liiton jäsenseuroille ja -talleille mahdollisuuden osallistua 

tapahtumaan tarjoushinnoin. Hyvässä Seurassa -kampanja tarjoaa peräti 25 prosentin alennuksen kaikista 

normaalihintaisista lipuista. Etua ei saa mistään muualta, joten kampanjaa kannattaa ehdottomasti 

hyödyntää! 

Hyvässä Seurassa -kampanja on käynnissä 25.9. saakka. Vielä ehtii täydentämään jo tehtyä tilausta tai 

tekemään kokonaan uuden tilauksen. 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/hyvassa_seurassa  

 

PS. Porsche Horse Show’n yhteydessä järjestetään tänä vuonna kaikille avoimet naisten illat perjantai- ja 

lauantai-iltoina. Mukana tapahtumassa ovat muun muassa Method Putkisto, Sekaisin lovesta -kirjan 

kirjailija Emilia Vuorisalmi sekä urheilupsykologi Anna Andersén. Tapahtuman juontaa Katja Ståhl. Naisten 

iltaan pääsee osallistumaan lunastamalla lipun perjantai- ja/tai lauantai-iltaan. 

http://www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=A9E86209E648D865B4AF4B8304550DA8
http://www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=6F001B66EE1B91CC280E68AE39066EA9
http://www.ratsastus.fi/hyvassa_seurassa
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KUNTOLIIKUNTA 

 
 

Kesän Liikuntakuukaudet -kampanja kannusti liikkumaan 

Ratsastajainliiton Kuntotyöryhmän ideoima Kesän Liikuntakuukaudet -kampanja on päättynyt. 

Muistattehan palauttaa lajikokeilujen yhteenvedon ja blogikirjoitukset 13.9. mennessä liittoon. Voittajat 

valitaan syyskuun lopussa. 

 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/liikuntakuukausi  

Liikuntakokeiluista voi lukea Nuoret Päättäjät -blogista: http://nuoretpaattajat.blogspot.fi/  

 

 

 

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  

 

 

Euroopan urheiluviikko 7.–13. syyskuuta  

Euroopan urheiluviikko (European week of Sport EWoS) järjestetään ensimmäistä kertaa 7.–13. syyskuuta 

2015. Teemaviikko on Euroopan komission uusi aloite urheilun ja liikunnan edistämiseksi kaikkialla 

Euroopassa. Sen avulla pyritään kannustamaan kansalaisia liikkumaan aktiivisesti sekä lisäämään 

tietoisuutta liikunnan monista hyödyllisistä vaikutuksista. 

Viikon tunnuksena on #BeActive ja sen nettisivuihin voi tutustua täällä: 

http://ec.europa.eu/sport/week/index_en.htm ja suomalaisiin sivuihin täällä: 

http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/liikunnalle_ja_urheilulle-osio/urheiluviikko. 

HUOM! Viikkoon liittyviä paikallisia liikuntatapahtumia voi rekisteröidä urheiluviikon verkkosivuilla 

#BeActive -tapahtumiksi. Järjestäjä rekisteröi tapahtuman verkkosivuille, jolloin tapahtuma näkyy julkisesti 

kaikille. Tapahtumat voivat hyödyntää #BeActive -tunnusta sekä verkkosivuilta ladattavia materiaaleja 

markkinoinnissaan. Verkkosivujen kautta kiinnostuneet voivat löytää itselleen sopivia tapahtumia viikon 

aikana. Tapahtumat näkyvät karttasovelluksessa, ja niiden tulee olla avoimia kaikille. Tapahtumia voi olla 

aikavälillä 7.-30.9.  

 

Lisätietoja: http://ec.europa.eu/sport/week/take-part/index_en.htm 

 

 

http://www.ratsastus.fi/liikuntakuukausi
http://nuoretpaattajat.blogspot.fi/
http://www.ratsastus.fi/Kuntohaaste
http://ec.europa.eu/sport/week/index_en.htm
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/liikunnalle_ja_urheilulle-osio/urheiluviikko
http://ec.europa.eu/sport/week/take-part/index_en.htm
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KILPAILUTOIMINTA 

 

 

 

Vuoden 2016 kilpailukalenterin suunnittelu 

Kilpailuja haetaan vuodelle 2016 merkitsemällä suunnitelmat suoraan Kipaan. Haku on avoinna koko ensi 

vuoden kilpailuille siten, että järjestäjät voivat lisätä, poistaa ja siirtää kilpailuja alla olevan aikataulun 

mukaisesti. 

 Haku päättyy 30.9.2015 

 1.-7.10. järjestäjillä on mahdollisuus poistaa kilpailu tai siirtää toiseen ajankohtaan 

 8.10. alkaen lajikomiteat käsittelevät kilpailukalenterit 

 1.11. kalenterit vahvistetaan 

Kalenterin rakentamistyötä helpottaa, mitä tarkemmin järjestäjät voivat esittää toiveensa. Merkitkää 

suunnitelmissa olevat kohderyhmät, sarjakilpailutoiveet, lajikohtaiset luokkatiedot, kuten estekorkeudet tai 

harkitut kouluohjelmat.  

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/ohjeita_kilpailunjarjestajalle ja kilpailuopas.ratsastus.fi  

 

 

Koulukilpailukalenterin suunnittelu 

Kouluratsastuskomitea on laatinut rungon ensi vuoden kilpailukalenterille, jota järjestäjät voivat käyttää 

suunnittelutyönsä tukena.  

 

Tutustu kalenterirunkoon: 

www.ratsastus.fi/kilpailutiedotteet/101/0/kilpailukalenterin_suunnitteluun_tyokalu  

 

 

 

Rankingpisteet 2015 

Kotimaan kilpailujärjestelmän muutoksen myötä, on myös rankingpistetaulukkoon tehty päivitys vuoden 

2015 alusta. 

Uusi rankingtaulukko löytyy yleisten sääntöjen liitteistä (liite 3): www.ratsastus.fi/kilpailusaannot  

o Rankingpisteitä kertyy vain sijoituksista. 

o 3-5 tason kilpailuista rankingpisteitä kertyy valiomerkkirankingiin niistä luokista, jotka ovat avoimet 

A-, B- tai KV-kilpailuluvan lunastaneille. 

o Mikäli 3-5 tason kilpailuissa ratsastettava luokka on avoin myös D-kilpailuluvan haltijoille, menee 

rankingpisteet 2-tason taulukkoon – aluerankingiin. 

o 2-tason kilpailuista kertyy rankingpisteet aina aluerankingtaulukkoon. 

 

 

 

http://www.ratsastus.fi/ohjeita_kilpailunjarjestajalle
http://kilpailuopas.ratsastus.fi/
http://www.ratsastus.fi/kilpailutiedotteet/101/0/kilpailukalenterin_suunnitteluun_tyokalu
http://www.ratsastus.fi/kilpailusaannot
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Kalenteriin Urheilufoorumi ja lajiseminaarit! 

Ratsastajainliitto järjestää Urheilufoorumin ja kaikkien lajien lajiseminaarit Marina Congress Centerissä 

Helsingissä 22.11.2015. Ohjelma julkaistaan syyskuussa SRL:n nettisivuilla! Surffaa tapahtumaan myös 

Facebookissa ja seuraa ohjelman rakentumista. 

 

 

 

 

 

KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT 
 

 

Toimihenkilökoulutukset: 

 

 8. - 9.10.2015 Richard Whiten kouluklinikka 

 10. - 11.10.2015 Stewardikurssi, Hyvinkää 

 23.10.2015 Koulutuomareille Wim Ernesin klinikka 

 1.11.2015 C-puheenjohtajatuomarikurssi, Riihimäki 

 6. -8.11.2015 Valmentajakoulutus, taso 1, jakso 1 

 7. -8.11.2015 Hoppdomare utbildning, Nykarleby 

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

 11. -12.11.2015 II-tason valmentajakoulutus 4.jakso 

 19. -20.12.2015 III-koulutuomarikurssi  

https://www.facebook.com/events/1591378194448653/
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Muut tapahtumat: 

 

 3.9.2015 Seuran taloudenhoito, Hki 

 7.9.2015 Yhdistelmän ajo/peruutuskurssi, Lahti 

 12.9.2015 Miten hevonen oppii – Kouluratsastusklinikka, Hki 

 13.9.2015 Hevoskerhon ohjaajan peruskurssi, Espoo 

 17. -18.9.2015 Green Care -alan päätapahtuma, Ypäjä 

 22.9.2015 Hevosen hyvinvointi -koulutusilta, Helsinki 

 2.-4.10.2015 Seura- ja talliristeily (Helsinki-Tukholma-Helsinki) 

 18.10.2015 Ratsastaja urheilijana - valmentaminen 365 ajattelun mukaisesti, Jyväskylä 

 19. -21.10.2015 Järjestyksenvalvojan peruskurssi, Tre 

 21.10.2015 Sosiaalisen median hyödyntäminen järjestöissä, Tre 

 23.10.2015 Ratsastusseurojen puheenjohtajatapaaminen, Helsinki 

 30.10.2015 Erityisryhmien kerhotoimintaan painottunut hevoskerho-ohjaajakoulutus, Kirkkonummi 

 31.10. - 1.11.2015 Kilpailunjärjestäjä- ja tulospalvelukoulutus, Riihimäki  

 31.10.2015 Turvallisuuspäällikkökurssi, Riihimäki 

 1.11.2015 Tulospalvelukoulutus estetuomareille ja ratamestareille, Riihimäki  

 9.11.2015 Ratsastuksen seuratreffit, Lahti 

 12.11.2015 Ratsastuksen seuratreffit, Lempäälä Ideapark  

 17.–18.11.2015 Järjestyksenvalvojan kertauskurssi, Tre 

 21.11.2015 Urheilufoorumi 2015 

 22.11.2015 Ratsastajainliiton sääntömääräinen syyskokous, Helsinki 

 29.11.2015 Jännevauriot, niveltulehdukset, irtopalat ja haavanhoito, Lappeenranta 

 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri  

 

 

 

HEVOSTAIDOT JA TALLIYHTEISTYÖ 

 

 

Hevosen hyvinvointikiertue käynnistyy  

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

kanssa hevosen hyvinvointiin liittyen. Olemme muodostaneet koulutuspaketin, jonka tavoitteena on käydä 

kattavasti läpi hevosen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä päivittäistä toimintaa hevosen kanssa. 

Kohderyhmänä ovat hevosharrastajat, hevosenomistajat ja muut kiinnostuneet. 

 

Koulutuskiertue alkaa tiistaina 22.9. klo 17–21 Helsingissä. Koulutus jatkuu alueellisena Hevosen hyvinvointi 

-kiertueena, jota toteutetaan eri alueilla syksyllä 2015 ja Ratsastajainliiton hevosen hyvinvoinnin 

teemavuonna 2016. Alueelliset tapahtumat julkaistaan syksyllä liiton tapahtumakalenterissa.  

 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen syyskuun hyvinvointi-iltaan: 

www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=8581FD63730D61F2876073E76D0DFCD5  

http://www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri
http://www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=8581FD63730D61F2876073E76D0DFCD5
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Hevonen tekee hyvää - kummihevoskampanja käynnistyy suomenhevosen päivänä 6.9. 

Kummihevoskampanja kannustaa hevosihmisiä tekemään hyvää ja levittämään ympäristöönsä elämyksiä ja 

ilon hetkiä hevostensa avulla. Kampanja starttaa suomenhevosen päivänä 6.9. ja jatkuu vuoden loppuun 

saakka.  

 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen mukaan: www.hippolis.fi/kummihevonen   

 

 

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  

 

 

ALUEET TIEDOTTAVAT 

 

 

Etelä-Suomen alueella tapahtuu: 

 13.9. Hevoskerhon ohjaajan peruskurssi, Primus, Espoo 

 23.9. ESRAn syyskokous ja ravi-ilta, Vermo, Espoo 

 10.–11.10. Stewardikurssi, Hyvinkää 

 30.10. Erityisryhmien kerhotoimintaan painottuva ohjaajakurssi, Kirkkonummi 

 31.10.–1.11. Kilpailunjärjestäjä- ja tulospalvelukoulutus, Riihimäki 

 31.10. Turvallisuuspäällikkökurssi, Riihimäki 

 1.11. C-puheenjohtajatuomarikurssi, Riihimäki 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/etela-suomi  

 

 

http://www.hippolis.fi/kummihevonen
http://www.ratsastus.fi/hevostaitokoulutus
http://www.ratsastus.fi/etela-suomi
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Hämeen alueen tapahtumia: 

 7.9. Yhdistelmän ajo/peruutuskurssi, Lahti 

 10.9. Yhdistelmän ajo/peruutuskurssi, Tampere 

 28.10. Hämeen alueen syyskokous, Hämeenlinna 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/hame  

 

 

Kaakon alueella tapahtuu: 

 4.11. Kaakon alueen syyskokous, Kouvola 

 29.11. Jännevauriot, niveltulehdukset, irtopalat ja haavanhoito, Lappeenranta  

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/kaakkois-suomi 

 

 

Keski-Suomen alueella tapahtuu: 

 18.10. Keski-Suomen alueen syyskokous, Jyväskylä 

 18.10. Ratsastaja urheilijana -luento (samalla myös aluevalmennettavien kuivaleiri), Jyväskylä 

 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/keski-suomi  

 

 

 

Itä-Suomessa tapahtuu: 

 8.10. Itä-Suomen syyskokous sekä talli- ja seurakohtaaminen Kuopiossa (alustava päivä) 

 Tulossa loppuvuodesta Valmentaudu tavoitteellisesti -päivä 
 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/ita-suomi 

 

 

Lounais-Suomessa tapahtuu: 

 5.9. Erityisryhmien liikuntatapahtuma, Uusikaupunki 

 9.9. Luentoilta Porin raviradalla, aiheina ikääntyvä hevonen, hevosten hammashoito ja hevosten 
fysioterapia 

 18.10. Maria Collianderin kurssi 

 27.10. Lounais-Suomen syyskokous Säkylässä 
 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lounais-suomi 

http://www.ratsastus.fi/hame
http://www.ratsastus.fi/kaakkois-suomi
http://www.ratsastus.fi/keski-suomi
http://www.ratsastus.fi/ita-suomi
http://www.ratsastus.fi/lounais-suomi
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Pohjanmaalla tapahtuu: 

 26.10. Pohjanmaan syyskokous 
 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/pohjanmaa 

 

 

Pohjois-Suomessa tapahtuu: 

 12.9. Ookkonää hevostellu -tapahtuma Oulussa 

 17.10. Pohjois-Suomen syyskokous 

 17.–18.10. Hevoskerhon ohjaajien perus- ja jatkokurssit Oulussa 
 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/pohjois-suomi 

 

 

AJANKOHTAISTA 

 

 

Maailman suurimmat talkoot nuorten hyväksi 14.–20.9.2015! 

Syyskuussa talkoillaan nuorten kanssa ja heidän hyväkseen. Tavoitteena on saada aikaan 1.000.000 tuntia 

talkoita nuorille, nuorten kanssa ja nuorten itsensä tekemänä.  

 

Maailman suurimmat talkoot on kaikille avoin kampanja. Nyt talkoillaan yhdessä tekemisen ja nuorten 

vuoksi, samalla voi osallistua kilpailuun, jossa on huippuhyvät palkinnot! Yhteensä talkootunneissa 

jahdataan mahtipontisesti miljoonaa. 

 

Mukaan lähteminen on helppoa: mieti, millaiset talkoot sinä järjestäisit nuorille ja/tai heidän hyväkseen ja 

toteuta ideasi! Haasta myös nuoret itse miettimään, minkä asian eteen he haluaisivat tehdä hyvää. 

Miljoonan talkootunnin jahtiin voi osallistua kuka tahansa ja haastaa kenet tahansa. Talkookohde ja -

tapakin on omavalintainen. Pääasia, että talkoillaan. 

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet: www.maailmansuurimmattalkoot.fi   

 

 

 

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy lokakuussa. 

http://www.ratsastus.fi/pohjanmaa
http://www.ratsastus.fi/pohjois-suomi
http://www.maailmansuurimmattalkoot.fi/

