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ESRAn ALUEKIRJE HELMIKUU 2014 

Tervehdys ESRAn alueen hevosharrastajat! Pian alkava kevät tuo tullessaan rutkasti 

mahdollisuuksia kehittää omaa hevosalan osaamista sekä vaikuttaa harrastuksen 

kehittymiseen ja laajenemiseen. ESRA tarjoaa erilaisia, kaikille avoimia koulutuksia ja 

tilaisuuksia. Olemme koonneet tähän parhaat tärpit juuri sinulle! Tartu siis kalenteriisi ja 

merkkaa kevään parhaat kurssipaikat itsellesi! 

 

La-Su 1.-2.3.2014 KILPAILUJEN JÄRJESTÄMINEN SEKÄ KANSLIA- JA 

TULOSPALVELUKOULUTUS (KIPA, EQUIPE JA ATU) 

RTV-Yhtymän pääkonttori, Mattilantie 1, 11710 Riihimäki 

 

Jos Kipa, Equipe ja Atu aiheuttavat kämmenten hermostunutta hikoamista, on siihen nyt lääke 

olemassa!  ESRAn ”Kilpailujen järjestäminen sekä kanslia- ja tulospalvelukoulutus” tarjoaa 

tehokoulutuksen kilpailuissa käytettävien laitteistojen ja ohjelmistojen käyttöön.  

Kaksipäiväisessä koulutuksessa ehditään perehtyä ajan kanssa lyhenteiden taakse piiloutuviin 

kilpailutoimintaa itse asiassa helpottaviin välineisiin. 

 

Koko koulutuksen hinta, sisältäen kahvin ja ruokailun, on 80 euroa (2 pv). Osallistumismaksut 

on suoritettava viimeistään 18.2.2014 ilmoittautumisen yhteydessä saatavalla laskulla. 

Kouluttajina toimivat pitkän linjan ammattilaiset Marjaana Tengman, Heikki Kela ja Eija 

Nenonen.  

Lue lisätiedot liitteestä 1 ja ilmoittaudu heti! 

 

 

La 8.3.2014 klo 8.30-18 KOULURATSASTUKSEN STEWARD-KOULUTUS 

(Lisenssikoulutus/uusien koulustewardien koulutus) 

Hyyppärän kartano, Hyyppäräntie 31, 05800 Hyvinkää 

Jos olet toiminut lisensioituna stewardina vähintään kahdeksassa alue- tai kansallisessa 

kilpailussa, on sinulla nyt mahdollisuus laajentaa oikeuksiasi koulustewardiksi! Koulutus 

toteutetaan yksipäiväisenä Hyvinkäällä. Päivän päätteeksi suoritetaan kirjallinen koe sekä 

jatkossa ennen lisenssin myöntämistä tehdään neljä koko päivän kestävää harjoittelua 

kansallisissa koulukilpailuissa.  

Kouluttajana toimii steward-toiminnan rautainen ammattilainen Sari Ukkonen, jolla on laaja 

kokemus niin kotimaisesta kuin kansainvälisestä stewardoinnista. Tilaisuudessa käydään myös 

läpi erilaisia kiinnostavia caseja tositilanteista. Kurssin hinta 55€ sisältäen lounaan ja kahvit. 

Lue lisää liitteestä 2 ja ilmoittaudu mukaan! 

 

Su 9.3.2014 klo 10-16 KILPAILIJOIDEN SÄÄNTÖKOULUTUS 

RTV-Yhtymän pääkonttori, Mattilantie 1, 11710 Riihimäki 

 

Minkä pituinen raippa saa olla esteradalla? Mitä tapahtuu, jos kouluradalle juoksee irtonainen 

koira lähtömerkin jälkeen? Mitä jos silmälasini tippuvat kesken suorituksen? 

Jotta kilpailut ovat kaikille osallistujille tasa-arvoiset, on laadittu säännöt, jotka ohjaavat 

toimintaa. Säännöt koskevat kaikkia kilpailupaikalla olevia, niin ratsukoita, yleisöä, 

taustajoukkoja kuin toimihenkilöitäkin. Tasa-arvoisuuden toteutumiseen kuitenkin vaikuttaa  
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se, että kaikki edellä mainitut tuntevat säännöt tarkasti.  

Muhkeiden sääntökirjojen läpikahlaus ei kuitenkaan monelle ole houkutteleva ajatus, ja siksi 

ESRA on päättänyt tehdä sääntöjen omaksumisesta helppoa ja hauskaa! Tule mukaan 

sääntökoulutukseen, jossa käydään läpi sekä yleiset, että koulu- ja esteratsastusta koskevat 

säännöt kimpassa!  

 

Tilaisuus on avoin kaikille kilpailusäännöistä kiinnostuneille, olitpa kokenut kisaajakonkari, 

hakemassa ensimmäistä kertaa aluekilpailulupaa tai muuten vain kiinnostunut 

kilpailusäännöistä. Hinta 5€ - 15€ sisältäen ruokailun ja kahvit.  

Kouluttajina Marjaana Tengman ja Eija Nenonen.  

Lue lisää liitteestä 3 ja tule mukaan! 

 

 

Su 16.3.2014 klo 12-16.30 PÄÄTÄ OIKEIN –KOULUTUS & KEVÄÄN 

KEVÄTTAPAAMINEN 

Hotelli Scandic Park Helsinki (entinen Scandic Continental),  Mannerheimintie 46, Helsinki 

Minut valittiin seurani hallitukseen – mitä se tarkoittaa? Entä onko minulla seuran jäsenenä 

velvollisuuksia seuraani kohtaan? Mitä minun pitäisi ylipäätään tietää seuratoiminnasta? 

Päätä oikein –koulutus perehdyttää seikkaperäisesti seuratoiminnan sääntöihin, vastuisiin ja 

velvollisuuksiin urheiluseuran näkökulmasta. Koulutus sisältää osioita yhdistyslaista, 

yhdistystoiminnasta, hallituksen tehtävistä sekä jäsenten vastuista ja velvollisuuksista.  

Kurssi on tarkoitettu kaikille seura- ja yhdistystoimintaan osallistuville, seuran hallituksissa, 

jaostoissa ja työryhmissä oleville tai mukaan tuleville henkilöille. Aikaa on varattu myös 

osallistujien esille nostamien kysymyksien käsittelyyn.  

Kouluttaja Kari Ekman, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu 

Lisäksi koulutuksen jälkeen palkitaan aluerankingmestarit 2013 ja pidetään ESRAn alueen 

kaikille avoin kevättapaaminen, jossa esitellään ESRAn toimintaa ja keskustellaan porukalla 

mm. ratsastusseuratoiminnasta alueella. 

Päivän hinta kahveineen 40€/hlö, ESRAn alueen seuroista kaksi henkilöä 60 €. 

Kevättapaaminen on kaikille maksuton! 

Lue lisää liitteestä 4  ja ilmoittaudu mukaan! 

 

Su 23.03.2014 klo 9.00-17.00 IV-IVK KOULUTUOMAREIDEN SKAALANTARKISTUS, 
LISENSSIKOULUTUS 2014, Hyyppärän Ratsastuskeskus, Hyvinkää 

Synkronointi on tänä päivänä monille tuttua puuhaa, kun puhutaan vaikkapa matkapuhelimen 

ja tietokoneen saattamisesta samaan tilaan niin, että niissä on toisiaan vastaavat tiedot.  

Mutta tiesitkö, että myös koulutuomarit ”synkronoivat” arvostelumenetelmiään?  
Hyvinkäällä suoritettava koulutuomareiden skaalantarkistus on avoin paitsi IV-IVK  
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koulutuomareille, myös yleisölle! Jos olet kouluradan jälkeen joskus miettinyt, millä perustein 

suoritus on pisteytetty, pääset nyt kurkkaamaan kulisseihin ja kuulemaan takemmin 
arvosteluista. 

Kouluttajina toimivat Paula Nysten, Jorma Kainulainen ja Sari Ukkonen (steward-toiminta). 

Kurssin hinta on koulutuomareilta 50€ ja muilta 55€ sisältäen lounaan ja kahvit. 
Ilmoittautuminen 12.3. mennessä.  

Lue lisää liitteestä 5 ja ilmoittaudu! 

 

MUUTA TOIMINTAA: 

ALUEMESTARUUSKILPAILUT 2014 - HAKU PÄÄLLÄ NYT! 

Oletteko saaneet kiitosta kisoistanne? Haluatteko näyttää kyntenne kisajärjestäjinä?  

Nyt siihen on loistava tilaisuus! 

ESRAn alueella järjestetään vuosittain alueen omat mestaruuskilpailut. Tämän vuoden 

mestaruuskisojen haku on nyt käynnissä! Tilaisuuteen kannattaa tarttua, sillä kisat ovat 

järjestäjälle loistava näyteikkuna alueen huippuratsukoille ja yleisölle. ESRA tukee 

mestaruuskilpailun järjestäjiä mm. palkinnoin sekä tarjoamalla asiantuntemusta ja 

taloudellista tukea.  

Jos kiinnostuit, laita lyhyt ja vapaamuotoinen hakemus sanna.sassi@ratsastus.fi 

VIIMEISTÄÄN 28.2.2014. 

Liitä mukaan myös nimesi, yhteystietosi, seuran tiedot ja mahdollisen kilpailupaikan 

(yhteys)tiedot. 

 

 

VUOKRAA EDULLISTA KALUSTOA TAI LAAKSON KENTTÄ -50% 

Puuttuuko kilpailuja varten kalustoa? Muistathan, että ESRAlla on myös kilpailukalustoa 

vuokrattavana? Kouluaidat saat näppärästi meidän kauttamme, ja estekaluston 

vuokraamisessa Helsingin kaupungilta autamme myös mielellämme! Sekä este- että 

koulukalusto sijaitsee Laakson kentällä. Jos siis haluat helpottaa kisajärjestelyjäsi, ota yhteyttä 

heti Marko Maaluoto 050-5603286, markomaaluoto@gmail.com.  

 

Tiesitkö, että varaamalla Laakson kentän kisakäyttöön ESRAn kautta säästät selvää rahaa? 

Laakson kentän vuokrausasioista vastaa Marko Maaluoto (kts. yllä). Säästät jopa 50% 

vuokrakuluista ottamalla Markoon yhteyttä!  

 

ESRA vuokraa myös estekilpailuissa tarvittavaa ATU -ajanottojärjestelmää edullisesti. 

Tiedustele ATUn varausta Eija Nenoselta 0400 453227, e.nenonen@pp.inet.fi ja katso myös 

varauskalenteri vuodelle 2014 osoitteesta http://www.ratsastus.fi/etela-

suomen_alue/kilpailut/prime101.aspx 
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