SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE KESÄKUU 2015

SRL YLEISTÄ

Arvoisa Ratsastajainliiton jäsenseura!
Ratsastajainliitossa toimii Reilu Peli -työryhmä, joka työskentelee yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon
liittyvien asioiden parissa. Vuoden 2016 tavoitteena on ratsastuksen oma Reilu Peli -työkirjan
valmistuminen seurojen ja tallien käyttöön.
Aiheeseen liittyen toteutamme heinäkuussa 2015 yhteistyössä HAMK:n hevosagrologiopiskelija Laura
Laukkasen kanssa opinnäytetyökyselyn, jonka tavoitteena on kartoittaa Reilun Pelin pelisääntöjen
toteutuminen ratsastusharrastuksen parissa.
Kyselyn perustana on koko urheilumaailman kattava Reilun Pelin arvomaailma, jonka tavoitteena on
mahdollistaa tasavertainen, turvallinen ja oikeudenmukainen harrastusympäristö riippumatta iästä,
sukupuolesta, asuinpaikasta, rodusta, varallisuudesta tai mistään muustakaan vastavasta
henkilökohtaisesta ominaisuudesta tai asiasta. Reilun Pelin keskeisimpiä teemoja ovat yksilön oikeudet,
terveys, turvallisuus ja hyvinvointi, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus sekä luonnon kunnioittaminen ja
kestävä kehitys.
Kysely tullaan toteuttamaan sähköisesti, ja sen kohderyhmänä ovat kaikki Ratsastajainliiton jäsenet.
Lisätietoja Reilu Peli -työryhmästä: www.ratsastus.fi/reilu_peli
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JÄSENPALVELUT

Liity jäseneksi -banneri seurojen ja tallien käyttöön
Ratsastajainliiton nettisivuilla on ”Liity jäseneksi” -banneri. Banneri ohjaa tutustumaan liiton jäsenetuihin
sekä seurahakuriin, josta uusi jäsen pääsee hakemaan itselleen parhaiten sopivaa seuraa. Kannustamme
talleja ja seuroja hyödyntämään banneria omassa jäsenmarkkinoinnissa ja linkittämään samaan yhteyteen
myös seuran omat jäsenedut. Banneri on myös tämän tiedotteen liitteenä.
HUOM. Jos huomaatte seurahakurin tiedoissa puutteita, ilmoitattehan niistä aluekoordinaattoreille:
emmi.kupiainen@ratsastus.fi tai sanna.sassi@ratsastus.fi
Tehdään yhdessä jäseneksi liittymisestä mahdollisimman helppoa ja joustavaa!

Sähköpostitehtävien siivoustalkoot rekisterissä
Useat sähköpostitehtävän haltioille lähetetyt viestit palautuvat takaisin lähettäjälle. Toivomme
jäsensihteerien käyvän aktiivisesti läpi kaikki rekisteriin merkityt sähköpostitehtävät ja poistamaan listalta
ne henkilöt, jotka eivät enää halua aktiivisesti tiedotteita Ratsastajainliitosta ja tarkistamaan, että viestejä
haluavilla olisi ajantasainen yhteystieto rekisterissä.
Ohjeet sähköpostitehtävän lisäämiseen henkilölle ja sähköpostitehtävien raportin tulostamiseen löytyvät
täältä: www.ratsastus.fi/jasensihteeri-info.

SEURAPALVELUT

Ratsastajainliiton hyväntekeväisyyshanke – vielä ehtii mukaan!
Ratsastajainliitto jatkaa syksyllä hyväntekeväisyyshanketta vähävaraisten ja syrjäytymisuhan alla olevien
lasten ja nuorten mukaan saamiseksi lajin pariin. Hyväntekeväisyyshanke toteutetaan yhteistyössä Hopeyhdistyksen, Pelastakaa Lapset ja Parasta Lapsille -järjestöjen kanssa.
Etsimme nyt liiton jäsentalleja ja -seuroja, jotka haluavat olla mukana hankkeessa. Talleja ja seuroja
etsitään erityisesti seuraavilta paikkakunnilta: Helsinki, Espoo, Vantaa, Hyvinkää – Riihimäki, Hämeenlinna,
Joensuu, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lohja, Mikkeli, Oulu, Seinäjoki, Tampere ja Turku.
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Olisiko teidän seuranne/tallinne kiinnostunut olemaan mukana?
Lisätietoja hausta: www.ratsastus.fi/haku_2015
Lisätietoja hyväntekeväisyyshankkeesta: www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorisopilotti

Hyväntekeväisyyshanke lasten ja nuorten hyväksi – jokainen voi auttaa!
Ratsastajainliiton hyväntekeväisyyshanke on tähän päivään mennessä nostanut ratsaille yli 90 lasta ja
nuorta. Liitto on perustanut yhdessä Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry:n kanssa lahjoituslippaan, jonka kautta
jokainen voi osallistua hankkeeseen ja tukea vähävaraisten lasten ja nuorten ratsastusharrastusta.
Lahjoituksia voi tehdä seuran nimissä, yksityishenkilönä tai anonyymisti. Lahjoitukset käytetään yksinomaan
vähävaraisten lasten ja nuorten ratsastusharrastustoimintaan.
Lisätietoja: www.lahjoituslipas.fi/hope/suomenratsastajainliittory/lahjoita

Suosittu seura- ja talliristeily jälleen lokakuussa
Ratsastajainliitto järjestää jälleen seuratoimijoille ja talliyrittäjille suunnatun yhteisen (Helsinki-TukholmaHelsinki) seminaariristeilyn. Risteilyn ajankohta on 2.–4.10.
Risteilyn seminaariaiheina ovat mm. seura- ja talliyhteistyö, valmentautuminen ratsastuskoululaisena ja
hyvinvoiva ihminen, hevonen ja yhteisö. Luvassa myös jäsensihteerikoulutusta, nähtävyyskierros
Tukholmassa sekä ohjattua oheisliikuntaa.
Lähtekää mukaan isolla joukolla! Laiva on lastattu hevosihmisillä! 
Lisätietoja ja risteilyn ohjelma:
www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=A9E86209E648D865B4AF4B8304550DA8

Ratsastusseurojen puheenjohtajatapaaminen Horse Show-viikolla
Jo perinteeksi muodostunut vuosittainen puheenjohtajatapaaminen järjestetään jälleen lokakuussa.
Ratsastusseurojen puheenjohtajat kokoontuvat verkostoitumisen ja yhteisen koulutuksen merkeissä.
Vuoden 2015 tapaamisessa käydään läpi hyvän seurahallinnon perusteita.
Puheenjohtajatapaaminen huipentuu Helsinki International Horse Show’n perjantai-illan näytökseen, johon
jokainen osallistuja saa ilmaislipun.
Lisätietoja ja päivän ohjelma julkaistaan täällä:
www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=6F001B66EE1B91CC280E68AE39066EA9
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Hyvässä Seurassa Horse Show’hun – lippuja kampanjahintaan!
Kiinnostaako Helsinki International Horse Show? Mietitkö seurallesi retkeä ensi syksylle? Ratsastajainliitto
ja Helsinki International Horse Show ovat käynnistäneet huikean etukampanjan. Tarjoamme edun, jonka voi
myös käyttää oman seuran hyväksi varainhankintamuotona. Alennuksen lisäksi kampanja tarjoaa muitakin
etuja.
Tutustukaa ohjeisiin ja lähtekää joukolla hyvässä seurassa kokemaan Horse Show’n ainutlaatuinen
tunnelma Helsingin Jäähallissa 22. -25.10.2015.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/hyvassa_seurassa

Paikallislehdet tarjoavat seuroille yhteistyömahdollisuutta
Useat paikallislehdet tarjoavat yhdistyksille mahdollisuutta ”kumppanit” -yhteistyömuotoon. ”Kumppanit”
on yhdistyksille avattu blogi, jota julkaistaan lehden verkkosivuilla. Yhdistys vastaa bloginsa sisällöstä, joka
voi olla mitä vain tekstistä kuviin ja videoihin. Lehdellä on halutessaan oikeus poimia blogista sisältöä myös
paperijulkaisuihinsa. Yhdistys saa käyttöönsä tunnukset, joilla se pääsee julkaisemaan logonsa, pienen
toimintaesittelyn, sekä blogitekstejä- ja kuvia. Blogissa aktiivisuus palkitaan, uusimmat julkaisut nousevat
aina lehden etusivulla näkyviin. Esimerkki ”kumppanit” -sivusta: www.keski-uusimaa.fi/kumppanit
”Kumppanit” on käytössä ainakin näillä lehdillä: Aamuposti, Helsingin Uutiset, Imatralainen, Keski-Uusimaa,
Lappeenrannan Uutiset, Länsi-Uusimaa, Länsiväylä, Mäntsälän Uutiset, Nurmijärven Uutiset, Sipoon
Sanomat, Turkulainen, Uusimaa, Vantaan Sanomat, Vihdin Uutiset, Viikkouutiset. Jos listasta ei löydy omaa
paikallislehteäsi, käy kurkistamassa lehden tarjoamat yhteistyömuodot sen omilta sivuilta.
Paikallisyhdistykset voivat tilata omat tunnuksensa yllämainittujen lehtien kumppanit-blogiin Ulla
Yliherneeltä: ulla.yliherne@media.fi.

SEURAKEHITTÄMINEN

Sinettiseurakriteerit uudistuksessa
Valtakunnalliset Sinettikriteerit uudistuvat. Uudet Sinettiseurakriteerit pohjautuvat lasten ja nuorten
urheilusta tehtyihin selvityksiin. Kriteereissä on huomioitu lisäksi urheiluseuran toimintaympäristön
vaatimukset sekä kilpailemisen ja harrasteurheilun näkökulma. Kriteerit ovat kaikille lajeille yhteiset.
Uudet Sinettikriteerit otetaan käyttöön 1.1.2016 alkaen. Ratsastuksen Sinettiseurahaku alkaa tammikuun
lopussa.
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Lisätietoja kriteeriuudistuksesta: www.sport.fi/urheiluseura/sinettiseurat/sinettiseurojentilaisuudet/aluekierros
Ratsastuksen Sinettiseuratoiminnasta: www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/sinettiseurat

Kesä on talkootöiden aikaa – muistutus seuratoimijoille
Ratsastuskesä on talkoiden aikaa. Tässä muistutuksena kaikille seuratoimijoille talkootyön määritelmä
yleishyödyllisen yhdistyksen toiminnan näkökulmasta.
Talkootyöllä tarkoitetaan yleensä toisen lukuun korvauksetta tehtävää työtä. Talkoilla tehtävä työ on
”jokamiehentyötä”, joka ei edellytä erityistä ammattitaitoa tai pätevyyttä. Talkootyö ei siten
vaativuudellaan rajoita kenenkään osallistumista talkoisiin.
Talkootyöstä saatava hyöty on jaettava laajemmalle piirille kuin työn suorittajille. Henkilökohtaisen
talkootyön määrän perusteella ei siis voi myöntää alennuksia tai vapautuksia
esimerkiksi kilpailumaksuista. Maksujen tulisi olla samat kaikille tai mahdollinen hintaero ei saa johtua
ainakaan osallistumisaktiivisuudesta talkootyöhön tai muuhun varainhankintaan. Tämä on huomioitava
esimerkiksi erilaisissa talkoopistejärjestelmissä. Talkootyöstä saatavan hyödyn on ohjauduttava yhdistyksen
sääntöjen tarkoituspykälän mukaiseen toimintaan.
Verohallitus on antanut viimeisimmän talkootyövero-ohjeen 12.10.2005 (www.vero.fi). Ohje ei muuttanut
aikaisempia käytäntöjä ja talkootyön verottomuuden perusteita.
Yhdistyksen jäsenten korvaukseton työ yhdistyksen varsinaisen toiminnan yhteydessä ei synnytä
verotusongelmia. Esimerkkinä tästä perinteisestä talkootyöstä voi olla viikoittainen kerhojen ohjaaminen
ilman korvausta.
Lisätietoja Päätä Oikein -aineistosta: www.sport.fi/urheiluseura/hyva-hallinto/julkaisut-ja-oppaat
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KUNTOLIIKUNTA

Kesällä liikutaan: liikuntakuukaudet -kampanja päällä!
Ratsastajainliiton Kuntotyöryhmän ideoima liikuntakuukausi -kampanja toteutetaan jälleen. Kesä-, heinä- ja
elokuu on julistettu virallisiksi liikuntakuukausiksi, jolloin seuroja kannustetaan kokeilemaan
mahdollisimman paljon eri liikuntalajeja. Monipuolisin, eniten lajikokeiluja toteuttanut seura palkitaan.
Liikuntakuukaudet -kampanja toimii loistava kannustimena Kuntohaasteen kuntoiluvaiheessa. Kampanjaa
seurataan myös sosiaalisessa mediassa sekä Nuoret Päättäjät -ryhmän blogissa.

Lisätietoja ja liikuntavinkkejä: www.ratsastus.fi/liikuntakuukausi

Liikkuva Ratsastaja -oheisliikunnan koulutus jälleen elokuussa
Liikkuva Ratsastaja -koulutuksessa koulutetaan talleille ja seuroille 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.
Seuraava Liikkuva Ratsastaja -koulutus järjestetään Helsingissä perjantaina 28.8. klo 17–21.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=798D6E125D932F89848FF422D55D1D79

KKI-koulutustuki ratsastusseurojen käyttöön
Ratsastusseurojen on mahdollista hakea taloudellista tukea seuran oheisliikunnan ohjaajan koulutukseen
KKI-koulutustuen muodossa.
KKI-koulutustuki on tarkoitettu esimerkiksi seuran vertaisohjaajille mahdollistamaan osallistuminen
koulutuksiin, jotka edistävät matalan kynnyksen liikuntaryhmien toimintaa tai muuten kannustavat
terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikunnan pariin. Ratsastajainliiton Liikkuva
Ratsastaja -koulutus on yksi vaihtoehto tällaiseksi koulutusmahdollisuudeksi. Koulutukseen osallistuvan
tulee ohjata/edistää terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien työikäisten liikuntaa omassa seurassa.
KKI-koulutustuessa on jatkuva haku. Sähköinen hakemus liitteineen tulee lähettää viimeistään kuukautta
ennen koulutusta. Koulutustukea ei voi hakea takautuvasti.
Lisätietoja ja hakulomakkeet: www.kkiohjelma.fi/hanketuki/kki-koulutustuki
Lisätietoja Liikkuva Ratsastaja -koulutuksesta: www.ratsastus.fi/liikkuva_ratsastaja
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KILPAILUTOIMINTA

Sarjakilpailujen tulosseuranta
Teemme sarjakilpailuistamme lyhyen tulostiedotteen aina kilpailuja seuraavan viikon keskiviikkoon
mennessä. Tiedotteet julkaistaan nettisivuillamme uutisissa. Otamme mielellään kuvia kilpailuissa
menestyneistä ratsukoista tiedotteeseen. Kuvat voi toimittaa osoitteella marian.seppala@ratsastus.fi.
Seuraa, osallistu, jaa, vaikuta, tykkää
Seuraa ratsastusta sosiaalisessa mediassa. Twitterissä voit seurata Ratsastajainliittoa tunnuksella
@ratsastus_fi ja Instagramissa #tahtikilpailut.

Kilpailukalenteri 2016
Ensi vuoden kilpailukalenterin rakentaminen on alkanut. SM- ja GP-kilpailuhakemuksia on jätetty.
Lajikomiteat vahvistavat nämä Kipaan kesän aikana.
2-5-tason kilpailut haetaan merkitsemällä ne Kipaan. Toivomme, että hakemuksiin merkitään suunnitellut
kohderyhmät mahdollisimman tarkasti. Estekorkeudet, ohjelmat ym. luokkakohtaiset tiedot kirjataan
lisätietoihin. Kilpailunjärjestäjät voivat lisätä haluamansa päivämäärän KIPAan (30.9. mennessä). Tämän
jälkeen kilpailu näkyy Kipassa punaisena. Merkitkää KIPAan mahdollisimman tarkat tiedot kilpailustanne,
harkitut kohderyhmät, sijainti (myös kartalle) ja yhteyshenkilö yhteystietoineen. Mahdolliset
sarjakilpailutoiveet rastitetaan.
Hakuajan päätyttyä järjestäjillä on viikon ajan (1.-7.10.) mahdollisuus poistaa tai vaihtaa päivämääriä.
Kannustamme neuvottelemaan päällekkäisyyksistä järjestäjien kesken. Mahdollisista päällekkäisyyksistä,
tulee ilmoittaa toimistolle 8.10. mennessä. Mitä tarkemmin kilpailuihin on merkitty niiden kohderyhmät
ym. tiedot, sitä enemmän komiteoilla on työkaluja kalenterin rakentamista varten.
Vinkkejä koulukilpailujen järjestäjille:
www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/kilpailukalenterin_suunnitteluun_tyokalu

Aluemestaruudet
Aluemestaruus on pääsääntöisesti 2-tasolla kilpailevien kauden huipennus. Kilpailut käydään alueittain,
lisäksi alueilta kootaan joukkueet alueiden välisiin joukkuemestaruuksiin.

Henkilökohtaiset esteratsastus
o
o
o
o

22.8., Pohjois-Suomi, Kalajoki/ RanRat, JoRa, PyRa, HaR, Prima
12.–13.9. Lounais-Suomi, Salo/SRC
12.9. Etelä-Suomi, Helsinki/Krats
12.9. Keski-Suomi, Suojakallio/KoRa
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o
o
o
o

13.9. Kaakkois-Suomi, Savonlinna/I-SUR
13.9. Pohjanmaa, Kokkola/K-GR
13.9. Häme, Tampere/TRS
13.9. Itä-Suomi, Lehmo/P-KUR

Joukkuemestaruudet, esteratsastus
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1.-2.8. HÄME, Tampere/TRS
23.8. Pohjanmaa, Vaasa/VH
30.8. Kaakkois-Suomi, Hamina/E-KR ja KkR
5.9. Lounais-Suomi, Kaarina/KAKE
6.9. Itä-Suomi, Savonlinna/SvR
6.9. Etelä-Suomi, Kerav/KERRA
19.9. Keski-Suomi, Jyväskylä/LvR
27.9. Pohjois-Suomi, Oulu/OR
27.9. Alueidenvälinen joukkuemestaruus Oulu/OR

Henkilökohtaiset, kouluratsastus
o
o
o
o
o
o
o
o

30.8. Etelä-Suomi Lohja/TFC
6.9. Kaakkois-Suomi, Lappeenranta/HubS, Huom! suomenhevosten mestaruus erikseen 26.9.,
samalla karsintakilpailu alueidenvälisiin joukkuemestaruuksiin
12.9. Häme, Hämeenkyrö/Tallitiimi
12.9. Pohjanmaa, Korsholms
12.9. Lounais-Suomi, Pori/Lu-Sar
19.9. Itä-Suomi, Siilinjärvi/SiRa
20.9. Keski-Suomi, Suojakallio/KoRa
20.9. Pohjois-Suomi, Kajaani/KRS

Joukkuemestaruudet, kouluratsastus
o
o
o
o
o
o
o
o
o

15.8. Itä-Suomi, Pieksämäki/PiRat
15.8. Pohjanmaa, Nykarleby/NURK
16.8. Lounais-Suomi, Paimio/PaRa
23.8. Kaakkois-Suomi, Mäntyharju/MRA
13.9. Keski-Suomi, Hankasalmi/HanRa
13.9. Etelä-Suomi Renko/K-HR
20.9. Häme, Vesilahti/VESRA
20.9. Lounais-Suomi, Salo/SRS
30.10–1.11. Alueidenvälinen joukkuemestaruus, Ypäjä

Kenttäratsastus
o
o
o

11.–12.7. Lounais-Suomi, Niinisalo/NR
2.8. Pohjanmaa, Alavus/AR
19.–20.9. Aluejoukkuemestaruus, Niinisalo/NR
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Ratsastuslähetyksiä Ylen kanavilla ja Areenassa!
Yle Urheilussa TV2:ssa:
• Esteratsastuksen SM 2.8. klo 14.30
• GP-estefinaali 30.8. klo 17.00
Lisäksi luvassa on huippuratsastusta myös olympialajien EM-kisoista sekä Helsinki International Horse
Show.
– Kouluratsastuksen SM-kilpailujen senioreiden finaali: http://areena.yle.fi/1-2690106

Esteratsastuksen GP-sarjat SRL:n nettitelevisiossa
LähiTapiola Grand Prix ja nuorten LähiTapiola Future Challenge -osakilpailut nähdään Ratsastajainliiton
nettikanavilla:
Livenä: http://www.ratsastus.fi/nettitv
Jälkitallenteina: https://www.youtube.com/user/ratsastajainliitto

Vauhdikas ratsastuskesä 2015 kutsuu!
Ihana, kesäinen kisakausi tarjoaa upeita hevosia, kiehtovia kilpailuja ja ratsastusurheilun draamaa
Savonlinnasta Hankoon. Poimi tästä menovinkit kalenteriisi!

Tähtikisoja ja mestaruuksia
o
o
o
o
o
o
o
o
o

11.–12.6. Vammaisratsastuksen SM, Ypäjä
26.–28.6. Valjakkoajon SM, Sipoo + CAI2* kansainvälinen kilpailu
25.–28.6. Salo LähiTapiola GP-sarjan 3. osakilpailu
3.–5.7. LähiTapiola GP-sarjan Savonlinna 4. osakilpailu
3.–5.7. Islanninhevosten SM askellajeissa, Ypäjä
22.–26.7. LähiTapiola GP-sarjan Hanko 5. osakilpailu
30.7.–2.8. SM esteratsastus, Ypäjä, seniorit, nuoret, juniorit, poni- ja lapsiratsastajat
28.–30.8. GP-finaaliviikonloppu, Helsinki, Laakson ratsastusstadion
8.8. Matkaratsastuksen SM, Punkalaidun

– LähiTapiola GP-sarjan finaali ja Volkswagen Leading Rider -kilpailu.
26.–27.9. Lännenratsastus reining ja all-around-lajit, Hyvinkää
22.–25.10. Helsinki International UB Horse Show, kansainvälistä esteratsastusta ja maailmancupin
osakilpailu, kansainvälistä kouluratsastusta
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Olympialajien EM-kilpailut
o
o

11.8.–23.8. Aachen, Saksa /EM-kilpailut este-, koulu- ja lännenratsastus, vikellys ja nelivaljakot
10.–13.9. Blair Castle, Iso-Britannia / Kenttäratsastuksen EM-kilpailut

Lisätietoa ja muita kisoja: www.ratsastus.fi/tahtikisat
Tarkempi kilpailukalenteri: https://kipa.ratsastus.fi/

Ride My Horse -hanke meneillään
Ride My Horse on Suomen Ratsastajainliiton huippu-urheiluhanke. Tarkoituksena on löytää huippuhevosia
ja saada ne käyttöön suomalaisille kärkiratsastajille tekemällä hevosten omistajuus ja Suomen väreissä
kilpaileminen kiinnostavaksi.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/ridemyhorse

KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT

Tule seuraamaan miten hevonen oppii – kouluratsastusklinikka Ruskeasuolla
Viime vuonna loistavan vastaanoton saanut Emile Faurie tulee yhdessä Emma Kanervan kanssa
Ruskeasuolle. He ratkovat yhdessä heille ennakkoon tuntemattomien hevosten ongelmia!
Lisäksi Emile esittelee eri oppimisvaiheissa olevia hevosia ja näyttää piaffe-harjoituksia sekä maasta että
selästä!
Paikalla expo ja buffetti!
Viime vuonna klinikka myytiin loppuun ennätysajassa!
Varaa lippusi ajoissa osoitteesta: www.kouluratsastus.net
Pääsymaksu 30 €
KorK:n jäsenet 25 €
Ryhmäalennus 10 % (yli 20 hengen ryhmille)
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Toimihenkilökoulutukset:



6.11.2015 - 8.11.2015 Valmentajakoulutus, taso 1, jakso 1
19. - 20.12.2015 III-koulutuomarikurssi

Muut koulutukset:



















11.6.2015 Liikuntalääketieteen perusopinnot
13.6.2015 Kengitystietoa maailman huipulta, Turku
14.6.2015 Kisojen Back Stage auki nuorille Mäntyharjulla 14.6.
16.6.2015 Kestääkö kasetti? Psyykkisen valmennuksen taidot urheilijan arjessa
4. - 5.7.2015 HETA-hevostaitotapahtuma, Vantaa
2.8.2015 Lännenratsastuksen perusteet -kurssi, Hankasalmi
15.8.2015 Kilpailijoiden sääntökoulutus (uudet ja vanhat), Riihimäki
7.9.2015 - 31.7.2016 Urheilujohtamisen aineopinnot
12.9.2015 Miten hevonen oppii – Kouluratsastusklinikka, Hki
17.9.2015 Mindfulness tunnetaitovalmentajakoulutus
2.-4.10.2015 Seura- ja talliristeily (Helsinki-Tukholma-Helsinki)
19.2015 - 21.10.2015 Järjestyksenvalvojan peruskurssi, Tre
21.10.2015 Sosiaalisen median hyödyntäminen järjestöissä, Tre
23.10.2015 Ratsastusseurojen puheenjohtajatapaaminen, Helsinki
17. - 18.11.2015 Järjestyksenvalvojan kertauskurssi, Tre
21.11.2015 Urheilufoorumi 2015, Helsinki
22.11.2015 Ratsastajainliiton sääntömääräinen syyskokous, Helsinki
29.11.2015 Jännevauriot, niveltulehdukset, irtopalat ja haavanhoito, Lappeenranta

HEVOSTAIDOT JA TALLIYHTEISTYÖ

Hevostaitokilpailut 2-tasolla
Hevostaitokilpailuissa kisataan hevosen hoitamiseen ja käsittelyyn liittyvistä taidoista. Hevostaitokilpailujen
tavoitteena ja tarkoituksena on kannustaa harjoittelemaan ja parantamaan omia hevostaitoja sekä tarjota
mahdollisuus tavoitteelliseen etenemiseen sekä teoriassa että käytännössä.
Hevostaitokilpailuja järjestetään pääasiassa 1- ja 2-tasolla. Vuosittain kilpaillaan myös valtakunnalliset
mestaruudet. Järjestäjänä voi toimia SRL:n jäsenseura tai jäsentalli. 2-tason kilpailut anotaan aluejaostolta
ja kilpailukutsut toimitetaan tiedotusta ja tarkastusta varten Ratsastajainliittoon Emmi Kupiaiselle.
Hevostaitokisoissa kilpaillaan ikään perustuvissa sarjoissa ja joukkueina. Kilpailuun kuuluu aina sekä teoria-,
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että käytännöntehtäviä. Käytännöntehtävät voidaan toteuttaa myös ilman hevosia. SRL:n nettisivuilla ja
hevostaitosäännöissä on esimerkkitehtäviä, joiden avulla voi testata omia hevostaitoja ja joita voi
hyödyntää omien kilpailutehtävien suunnitteluun.
2-tason hevostaitokilpailuiden vuosittaista määrää ei ole rajoitettu. Halutessaan alue voi järjestää myös
alueelliset hevostaitomestaruuskilpailut. Jos alueelliset mestaruudet (tai muu nimetty kilpailu) järjestetään
hyvissä ajoin ennen valtakunnallista mestaruutta, alue voi huomioida esim. sarjojen voittajat tai
voittajajoukkueen maksamalla heidän osallistumisen valtakunnalliseen kilpailuun.
Hevostaitokilpailuissa voi suorittaa myös hevostaitomerkkejä huomioiden merkkisäännöt. 2-tason
kilpailuihin Ratsastajainliitto tarjoaa tarvittaessa koepohjat ja 20 kpl esinepalkintoja.
Tutustu tarkemmin hevostaitokilpailuiden sääntöihin osoitteessa www.ratsastus.fi. Lisätietoja saat Emmi
Kupiaiselta, emmi.kupiainen@ratsastus.fi.

Tilaa Hevoskerholainen-työkirjat valmiiksi syksyn hevoskerhoihin
Hevoskerholainen on jokaisen heppakerholaisen oma työkirja, joka sisältää hauskoja tehtäviä ja antaa
vinkkejä käytännön heppamaailmaan. Hevoskerholaisessa on kerholaisen omat sivut itsenäiseen
puuhasteluun, sekä erilaisia hevosaiheisia tehtäviä, jotka on tarkoitettu käytettäväksi ohjatusti kerhossa.
Tehtävät käsittelevät Hevostaito-oppaan asioita sekä muita hevosharrastuksessa hyödyllisiä tietoja ja
taitoja. Paras hyöty Hevoskerholaisesta saadaan, kun se sisällytetään jokaisen kerholaisen
kerhomateriaaliksi ja sitä täytetään yhdessä kerhokertojen yhteydessä.
Hevoskerholainen -työkirjan hinta on 10 € /kpl + postikulut.
Tilaukset: www.sporttikauppa.fi/kauppapaikat/ratsastajainliitto
OBS! Hästklubbens arbetsbok finns också på svenska!

Hevostaito-opas on jokaisen hevosharrastajan perustietopankki
Hevostaito-opas sisältää noin 200 sivua asiaa hevosen hoidosta, lääkinnästä ja ruokinnasta. Opas antaa
teoriapohjan hevoskerhoihin, kaikkiin hevostaitomerkkisuorituksiin ja hevostaitokilpailuihin. Kierrekantinen
Hevostaito-opas on aiemman Hevostaitokansion uudistettu versio. Hevostaito-oppaan uusin painos on
julkaistu vuonna 2013. Hevostaito-oppaasta on saatavilla myös merkkisisältöjen mukaan pilkotut
merkkisuoritusvihot: Perushoito, Hoito I, Hoito II, Lääkintä ja Ruokinta.
Hevostaito-oppaan hinta on 25 € + postikulut. Merkkisuoritusvihot maksavat 6 €/kpl.
Tilaukset: www.sporttikauppa.fi/kauppapaikat/ratsastajainliitto

Hevoskerhojuliste hevoskerhojen käyttöön
Hevoskerhojen markkinoinnin avuksi on saatavilla värikäs hevoskerhojuliste. Julisteen alaosaan täytetään
kerhon tiedot: Kerhon nimi, lyhyesti mitä kerhossa tehdään, milloin kerho alkaa ja on (päivä ja kellonaika) ja
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missä (paikka ja osoite), mahdollinen osallistumismaksu ja mitä sillä saa, kuka toimii järjestäjänä sekä
keneltä voi kysyä lisätietoja sekä hänen yhteystiedot. Julistetta voi viedä esimerkiksi lähikouluille sekä
kauppojen, kirjastojen ja muiden vastaavien ilmoitustauluille.
Juliste on saatavilla SRL:n nettisivuilla sähköisesti täytettävänä ja tulostettavana versiona. SRL:n jäsentallit
ja -seurat voivat tilata myös valmiiksi painettuja A3-kokoisia julisteita, joihin pitää lisätä kerhon omat tiedot.
Julisteet ovat maksuttomia.
Tilaukset: sari.siltala@ratsastus.fi

Nouse Ratsaille -tapahtuma jälleen syksyllä
Perinteinen Nouse Ratsaille- päivä tarjoaa talleille mahdollisuuden markkinoida ja esitellä omaa
toimintaansa. Myös seura voi järjestää päivän yhteistyössä jäsentallin kanssa. Tämän vuoden teemana ovat
turvallisuus ja hevostaidot.
Valtakunnallinen Nouse Ratsaille -päivä järjestetään 6.9.2015. Järjestäjiä hemmotellaan uudistuneella
paketilla, johon kuuluu mm. minimerkkejä.
Ilmoittautumiset: https://my.surveypal.com/Nouse-Ratsaille-päivän-ilmoittautuminen-2015

EDUNVALVONTA

Kysely Hippoliksen toimintojen kehittämiseksi
Hippolis on hevosalan yhteistyöorganisaatio, jonka tehtävä on yhteistyö ja edunvalvonta. Olemme
toteuttaneet hevosalaan liittyviä kehittämisprojekteja, muun muassa Hevoset ja kunta -rajapintoja hanketta ja Raviliigaa. Palvelemme myös hevosharrastajia ja -yrittäjiä. Haluamme kehittää palveluitamme ja
vastata entistä paremmin hevostalouden tarpeisiin. Kuinka hyvin sinä tunnet Hippoliksen toiminnan? Missä
voimme parantaa?
Jaa vinkkisi ja ideasi vastaamalla kyselyyn. Yhteystiedot jättäneiden kesken arvomme 2 kpl Presidenttien
hevoset Ypäjällä -kirjoja. Vastaaminen vie noin 5 min. Kiitos ajastasi!
Toivomme vastauksia kyselyyn mahdollisimman pian, kuitenkin 26.6.2015 mennessä. Lisätietoja kyselystä
antaa projektipäällikkö Anne Laitinen, Hippolis anne.laitinen@hippolis.fi tai puh. 040 766 0830.
Kyselyyn tästä linkistä: https://www.webropolsurveys.com/S/B8702E6BE45F04BE.par
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AJANKOHTAISTA

Nuorten Päättäjien oma kirjoituskilpailu!
Nuoret Päättäjät -ryhmä on käynnistänyt kirjoituskilpailun. Kilpailu on tarkoitettu kaikille alle 29-vuotiaille,
joita hevonen, joita hevonen kiehtoo ja inspiroi. Kilpailuun osallistutaan kirjoittamalla tositarinan, novellin
tai runon otsikolla ”Ystäväni hevonen”.
Kilpailun tarkemmat tiedot ja ohjeet löytyvät osoitteessa www.nuoretpaattajat.blogspot.fi. Kaikkien
osallistuneiden kesken arvotaan HIHS-lippuja!
Kilpailu on päällä 23.8.2015 saakka.

Liiton toimiston kesälomat

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Holma Sonja, 22.6.–24.7.
Kaipio Nina, 9.7.–9.8.
Kestinmäki Kielo, 19.6–19.7.
Kupiainen Emmi, 1.6.–28.6.
Kuusisto Minttu, 13.7.–2.8. (Anneli Yrjö-Koskinen tuuraa Minttua 6.-31.7.)
Sassi Sanna, 1.7.–3.8.
Seppälä Marian, 6.7.–2.8.
Siltala Sari, 22.6.–12.7. sekä vko 30 tai 31
Sundwall Fred, 20.7.–16.8.
Talvitie Hanna, 1.6.–24.8. (tavoitettavissa tarvittaessa puhelimitse ja sähköpostitse)
Tella Tuula, 29.6.–26.7.
Ylänne Aki, 1.6.–5.7.

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy heinäkuussa.
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