SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE MAALISKUU 2015

SRL YLEISTÄ

SRL:n kevätkokousviikonloppu lähestyy - muistakaa ilmoittautua mukaan!
Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppua vietetään tänä vuonna Lahdessa 17.–19.4. Viikonloppuna
järjestetään seura- ja talliseminaari, lajien koordinointikokous sekä tietenkin lauantai-illan huipennus,
Ratsastusgaala. Palkintogaalassa juhlitaan vuoden 2014 menestyneimpiä urheilijoita, seuratoimijoita,
hevosenomistajia, valmentajia, kasvattajia ja talliyrittäjiä.
Ilmoittautuminen viikonloppuun on parhaillaan päällä. Tulkaa paikalle isolla porukalla!
Lisätietoja ja koko viikonlopun ohjelmasisältö: www.ratsastus.fi/kevatkokous

Vuoden palkittavat - yleisöäänestys käynnissä!
Ratsastajainliiton Ratsastusgaalan tuomaristo on nimennyt ehdokkaat, joiden joukosta yleisöllä on
mahdollisuus äänestää viime vuoden menestyjien joukosta Vuoden ratsastaja, Vuoden hevonen, Vuoden
valmentaja ja Vuoden kilpailu/kilpailujen järjestäjä 2014. Äänestää voi 19.3. saakka.
Linkki äänestykseen: https://my.surveypal.com/YleisoaanestysVuodenPalkittavat2014
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JÄSEN- JA SEURAPALVELUT

SRL:n jäsenkortit ja lisävakuutus vuonna 2015 – muistutus jäsenistölle
o

Hippos-lehti nro 2 ilmestyy 13.3. alkaen.

o

Jäsenmaksunsa maksaneet täysjäsenet saavat jäsenkortin Hippos-lehti nro 2:n mukana.
Korttisaatteen taustapuolella on vuoden 2015 vapaaehtoinen lisävakuutuslasku.

o

Jäsenmaksunsa maksaneet perhejäsenet sekä lehtiajon jälkeen maksaneet täysjäsenet saavat
jäsenkortin erillisessä kuoressa lehden ilmestymisen jälkeen. Myös heidän korttisaatteensa
taustapuolelta löytyy lisävakuutuslasku.

o

Lisävakuutusta EI voi maksaa lisäämällä 12 euroa jäsenmaksu- tai Green Card -laskuun, vaan se
tulee maksaa omalla laskullaan. Kaikissa liitolta tulevissa maksuissa on tärkeä käyttää oikeaa tiliä ja
viitettä.

o

Lisätietoja vakuutuksista: www.ratsastus.fi/urheiluvakuutus

Vuoden Ratsastusseurat 2014 -kilpailu käynnissä - vielä ehtii osallistua!
Ratsastajainliiton jäsenseuroille avoin Vuoden Ratsastusseurat -kilpailu on päällä 16.3. saakka. Seurat voivat
osallistua mittelöön vuoden parhaimman seuran tittelistä vastaamalla kilpailulomakkeen kysymyksiin.
Kilpailussa huomioidaan seurojen vuoden 2014 toiminta. Kaikenkokoisten ja -ikäisten seurojen kannattaa
osallistua mukaan!
Lisätietoja ja osallistumisohjeet: www.ratsastus.fi/vuodenratsastusseurat

Ratsastajainliitto Tampereen Hevoset-messuilla
Suomen suurimmat hevosalan ammatti- ja harrastemessut Hevoset 2015 järjestetään 11.–12.4.2015
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Keväinen koko hevosalan yhteinen tapahtumaviikonloppu
kutsuu Tampereelle niin ravi- että ratsupuolen ammattilaiset ja harrastajat kuin myös perheet ja muut
hevosista kiinnostuneet.
Ratsastajainliitto järjestää useita kokous- ja koulutustilaisuuksia paikan päällä.
Lauantai 11.4.
o

13.00–18.00, Urheillen terveyttä seurassa -koulutus
Aikuisliikunnan pilottiseurojen sisäinen koulutustilaisuus.
Kokoustilat Myrsky & Tuuli (kokoustilakäytävä 2. krs).

o

13.00–17.00, Jäsensihteerikoulutus
Ratsastusseurojen jäsensihteereille suunnattu koulutustilaisuus. Koulutuksessa käydään läpi liiton
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jäsenrekisteriä, jäsensihteerin työtehtäviä sekä seurajäsenyyden markkinointia.
Kokoustilat Blenheim, Convair & Douglas (kokoustilakäytävä 2. krs).
o

14.00–16.00, Vaellustalliseminaari
Kokoustilat Tuisku & Viima (kokoustilakäytävä 2. krs)

Sunnuntai 12.4.
o

10.00–12.00, Hämeen alueen tallikohtaaminen
Kokoustilat Myrsky & Tuuli (kokoustilakäytävä 2. krs)

o

13.00–15.00, Laatutallitapaaminen
Kokoustilat Tuisku & Viima (kokoustilakäytävä 2. krs)

o

13.00–17.00, Liikkuva Ratsastaja -koulutus
Ratsastuksen oheisliikunnan ohjaajien koulutustilaisuus. Koulutus on avoin kaikille liikunnasta ja
ohjaamisesta kiinnostuneille.
Kokoustilat Myrsky & Tuuli (kokoustilakäytävä 2. krs)

o

13.00–17.00, Ratsastuksen Sinettiseuratapaaminen
Ratsastuksen Sinettiseurojen sisäinen kokoontuminen.
Kokoustilat Blenheim, Convair & Douglas (kokoustilakäytävä 2. krs)

Kokoustilaan pääsee ilman messulippua. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet:
www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri
HUOM. Ratsastajainliiton jäsenet saavat 50 % alennuksen messulipusta vuoden 2015 jäsenkorttia
näyttämällä! Kysykää alueiden kimppakyytejä ja lähtekää messuille koko seuran voimin!
Tampereen messuohjelma on esillä täällä: www.hevosmessut.fi.

KUNTOLIIKUNTA

Kunnossa kaiken ikää -hanketukihaku päällä maaliskuun ajan
KKI-ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten
ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten terveyttä ja
hyvinvointia.
KKI-ohjelma jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa
liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä
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säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Hanketukihaku on avoin kaikille rekisteröidyille yhteisöille.
Hakuaikaa on koko maaliskuu.
Lisätietoja: www.kkiohjelma.fi/hanketuki

KILPAILUTOIMINTA

Kilpailuasioille jatkossa myös oma tiedote
Maaliskuussa toimitetaan ensimmäinen Kilpailutiedote. Tiedotteeseen kootaan ratsastuskilpailuja koskevat
ajankohtaiset asiat ja eri toimielinten päätökset. Se toimitetaan kaikille lisenssitoimihenkilöille, kilpailuluvan
lunastaneille kilpailijoille sekä Kipassa kilpailuja ilmoittaneille kilpailujen järjestäjille. Tiedote toimitetaan
kerran kuukaudessa kuun alussa.

Sarjakilpailusäännöt on julkaistu
Lue lisää: www.ratsastus.fi/Sarjakilpailusäännöt

Toimihenkilömerkinnät Kipaan
Kilpailujen järjestäjiä pyydetään merkitsemään Kipaan kilpailun kaikki toimihenkilöt, ei vain tuomareita.
Tiedot voi merkitä luokittain, mutta myös koko kilpailulle. Kipaan kertyy näin kaikkien toimihenkilöiden
toiminnasta tilastoa, joka on hyödyllistä liitolle koulutusten suunnittelun kannalta, mutta myös
toimihenkilöille itselleen, kun on aika esim. edetä toimihenkilöuralla. Tiedot löytyvät tällöin helposti
Kipasta.

SM- ja GP-kilpailujen haku on alkanut
Kaikkien lajien SM-kilpailuja, joukkue-SM sekä hallimestaruuksia ja esteratsastuksen GP-sarjan osakilpailuja
haetaan vapaamuotoisesti laittamalla sähköpostilla seuraavat tiedot: Kilpailu jota haetaan, järjestäjä,
paikka/olosuhteet, ajankohtaesitys sekä kuvaus järjestäjän tapahtumasuunnitelmaksi. Liitto tukee
järjestelyitä mm. palkinnoin ja toimihenkilöiden matkakorvauksin.
Laita hakemus 15.5.2015 mennessä osoitteeseen marian.seppala@ratsastus.fi
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/ohjeita_kilpailunjarjestajalle/tahtikilpailut
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Väkevää apua sponsorointiyhteistyöhön, koulutusta kilpailujärjestäjille Tampereen Hevoset-messuilla
Aika ja paikka: lauantaina 11.4.2015 klo 14.00–18.00, Tähtien Sali, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
Mitkä ovat kriittisimmät tekijät menestyksekkääseen yhteistyöhön ja sen myymiseen? Mitä kilpailun
yhteistyökumppanit odottavat saavansa? Mitä tarjota? Kuinka myydä? Kaipaatko konkreettisia työkaluja
yhteistyösopimusten hallintaan?
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=DA430AC37180D4B1AEF379B415EFA32B

Liiton kilpailukalusto
Liiton vuokrattava kilpailukalusto on kilpailunjärjestäjien käytettävissä. Kalustoon kuuluu mm. estekontteja,
kouluaitoja, ajanottolaitteita, telttoja ja radiopuhelimia.
Tilaukset oheisella sähköisellä lomakkeella: www.ratsastus.fi/kilpailulaitteistotilauslomake

KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT

Kaikki ratsaille! - kipinää ja keinoja vammaisratsastuksen aluetoimijoille
Vammaisratsastuskomitea järjestää Tampereen Hevoset-messujen yhteydessä 11.4. klo 12–14 ”Kaikki
ratsaille! - kipinää ja keinoja vammaisratsastuksen aluetoimijoille” -tapaamisen. Tervetuloa mukaan kaikki
alueellisesta vammaisratsastustoiminnan kehittämisestä kiinnostuneet!
Lisätietoja ja linkki ilmoittautumislomakkeeseen:
www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=1C7D977933F9CECBB34AED1777386E14

Vammaisratsastuksen peruskurssi 24.–26.4. Kiuruvedellä
Peruskurssi on avoin kaikille vammaisratsastuksesta kiinnostuneille, vammaisratsastuksessa
avustajina/taluttajina toimiville ja vammaisratsastuksen ohjaajiksi haluaville. Koulutuksen hinta
täysihoidolla ja majoituksella on 180 e.
Lisätietoja ja linkki ilmoittautumislomakkeeseen:
www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=8E3FE8784A785F84795C18BE5F8BD98E
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Vammaisratsastuksen ohjaaja -koulutus 2015–16 Kiuruvedellä
Vammaisratsastusohjaaja -koulutus on tarkoitettu peruskurssin käyneille, jotka toimivat tai aikovat toimia
vammaisratsastuksen alkeisohjaustehtävissä. Koulutuksen 1. jakso on 25.–27.9. ja seuraavat vuonna 2016
18.–20.3., 26.–28.8. sekä mahdollisesti 25.–28.11., jos ohjaajakoulutusta pidennetään.
Pääsyvaatimuksiin voi tutustua täällä: www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus/koulutus. Haku
koulutukseen käynnistyy myöhemmin keväällä. Jos haluat saada tiedon haun käynnistymisestä
sähköpostiisi, laita sähköposti asiasta osoitteeseen hanna.talvitie@ratsastus.fi.

Toimihenkilö- ja kilpailujen järjestäjäkoulutukset
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Lisenssikoulutus estetuomarit, ratamestarit ja -stewardit, LPR, ke 11.3.2015
Driving- tulospalveluohjelman käyttökoulutus Ypäjä, pe 13.3.2015 - la 14.3.2015
Skaalantarkastus IV- ja IVK-koulutuomareille, Kangasala, la 14.3.2015
Kouluratsastuksen stewardkurssi, Hyvinkää, la 14.3.2015 - su 15.3.2015
Taitotuomarikurssi, Salo, la 14.3.2015 - su 15.3.2015
Stewardikurssi, Kaarina, la 14.3.2015 - su 15.3.2015
Stewardikurssi ja stewardien lisenssikoulutus, Kuopio, la 14.3.2015 - su 15.3.2015
Marcus Scharmannin esteklinikka, valmentajien lisenssikoulutus, ma 16.3.2015 - ke 18.3.2015
Koulustewardien lisenssikoulutus, LPR, ke 18.3.2015
Taitotuomarien lisenssikoulutus, Rautalampi, ke 18.3.2015
Taitotuomareiden lisenssikoulutus, Tampere, pe 20.3.2015
Estetuomareiden lisenssikoulutus, Kuopio, pe 20.3.2015 klo 17.30 - 20.30
Koulutus uusille kenttäratsastustuomareille, maastoradansuunnittelijoille ja teknisille
asiantuntijoille Ypäjä, la 21.3.2015 - su 22.3.2015
Lisenssikoulutus kenttäratsastuksen toimihenkilöille, Ypäjä, la 21.3.2015
Esteratsastuksen C-puheenjohtajatuomarikurssi, Kuopio, la 21.3.2015
Esteratsastuksen B-puheenjohtajatuomarikurssi, Kuopio, la 21.3.2015
Estetuomarikurssi, Kuopio, la 21.3.2015 - su 22.3.2015
Kyra Kyrklundin klinikka, Ypäjä, la 21.3.2015 ”Miten nuori hevonen koulutetaan GP-tasolle”
valmentajien lisenssikoulutus
Taitotuomarin lisenssikoulutus, Kotka, ke 25.3.2015
Skaalantarkastus IV- ja IVK-koulutuomareille, Hyvinkää, la 28.3.2015
Estestewardikurssi, Kuopio, la 28.3.2015 - su 29.3.2015
Koulustewardikurssi, Kuopio, su 29.3.2015
Christoph Hessin kouluratsastusklinikka, Ypäjä valmentajien lisenssikoulutus, ma 30.3.2015 - ti
31.3.2015
Kenttäratsastuksen toimihenkilöiden lisenssikoulutus, Oulu, la 4.4.2015
Valjakon lisenssikoulutus, ma 6.4.2015
EAI-kurssi, Riihimäki, la 11.4.2015 - su 12.4.2015
Väkevää apua sponsorointiyhteistyöhön Tampereen Hevoset-messuilla, la 11.4.2015 klo 14.00 18.00
Valmentajakoulutus, taso 1, jakso 1, pe 6.11.2015 - su 8.11.2015 Uusi kurssi alkaa!
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Muut koulutukset ja tapahtumat
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Hevosten yleisimmät jalkavaivat ja niiden hoito, Espoo, ke 11.3.2015 klo 18.00 - 20.30
Sääntökoulutus kilpailu-uraansa aloitteleville ratsastajille ja heidän vanhemmilleen, TRE, to
12.3.2015 klo
Hevoskerho-ohjaajan peruskurssi, Kuusa (Laukaa), la 14.3.2015
Hevoskerho-ohjaajan peruskurssi, Myrskylä, la 14.3.2015
Pisteet kotiin kouluradalta, Hamina, la 14.3.2015
Mitä tehdä ennen ja jälkeen hevosen liikutuksen-luento, Tuusula, su 15.3.2015 klo 13.30
Hevoskerho-ohjaajan peruskurssi, Lappeenranta, su 15.3.2015
ESLU:n Seura-akatemia: Tuotteistaminen, Hki, ti 17.3.2015
Marcus Scharmannin esteklinikka, ma 16.3.2015 - ke 18.3.2015
ESRAn kevättapaaminen ja iloluento, Rajamäki, la 21.3.2015
Valmennusseminaari ja alueen kevättapaaminen, Jyväskylä, la 21.3.2015
Kyra Kyrklundin klinikka, Ypäjä, la 21.3.2015 ”Miten nuori hevonen koulutetaan GP-tasolle”
Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi, Huittinen, su 22.3.2015
Esteratsastusilta, Vantaa Ylästö, su 22.3.2015
Ratsasta kunnolla -seminaari Helsinki, ma 23.3.2015
Talvio Road Show, Hämeenlinna, ti 24.3.2015
Mahahaava ja hiekansyönti-ongelmat, HKI, pe 27.3.2015
Liikkuva Ratsastaja -koulutus, Laitila, la 28.3.2015
Christoph Hessin kouluratsastusklinikka, Ypäjä, ma 30.3.2015 - ti 31.3.2015
Kaikki ratsaille! - kipinää ja keinoja vammaisratsastuksen aluetoimijoille, la 11.4.2015
Jäsensihteeritapaaminen, Tampere, la 11.4.2015
Urheillen terveyttä seurassa -koulutus, Tampere, la 11.4.2015 klo 13.00 - 18.00
Liikkuva Ratsastaja -koulutus, Tampere, su 12.4.2015 klo 13.00 - 17.00
Ratsastuksen Sinettiseuratapaaminen, Tampere, su 12.4.2015 klo 13.00 - 17.00
Ratsastajainliiton seura- ja talliseminaari, Lahti, la 18.4.2015 klo 10.00 - 15.00
Ratsastajainliiton Ratsastusgaala, Lahti, la 18.4.2015 klo 18.00 - 22.30
Ratsastajainliiton sääntömääräinen kevätkokous, Lahti, su 19.4.2015 klo 11.00 - 15.00
Vammaisratsastuksen peruskurssi Kiuruvesi, pe 24.4.2015 klo 17.00 - su 26.4.2015 klo 14.00
Seura- ja talliristeily (Helsinki-Tukholma-Helsinki), pe 2.10.2015 - su 4.10.2015
Urheilufoorumi 2015, la 21.11.2015 Helsinki
Ratsastajainliiton sääntömääräinen syyskokous, Helsinki, su 22.11.2015 klo 11.00–18.00

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri

HEVOSTAIDOT JA TALLIYHTEISTYÖ

Valtakunnallinen hevostaitomestaruus toukokuussa
Valtakunnallinen hevostaitomestaruus järjestetään tänä vuonna Suonenjoella, Vanhamäen
Hyvinvointikeskuksessa sunnuntaina 17.5. Kilpailu on avoin junioreille kahdessa sarjassa, 12-vuotiaat ja
nuoremmat sekä 13–18-vuotiaat.
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Kutsu julkaistaan myöhemmin, lisätietoja hevostaitokilpailuista ja esimerkkitehtäviä
Hevostaitokilpailusäännöissä www.ratsastus.fi/kilpailusaannot. Tervetuloa kisaamaan!

Ilmianna vaellustalli
Ratsastajainliiton tallijäsenyyteen saavat liittyä myös vaellustallit. Jos tiedät hyvän ja ammattimaisesti
toimivan paikan, kerro siitä meille. Otamme talliin yhteyttä ja selvitämme, olisiko tallissa potentiaalia
jäseneksi.
Ilmiantoja voi tehdä 1.6.2015 saakka osoitteeseen kielo.kestinmaki@ratsastus.fi. Kaikkien vastaajien kesken
arvotaan HIHS- lippupaketteja ja kaikki tallin jäsenyyteen johtaneet ilmiantajat palkitaan
tuotepalkintopaketilla.
Lisätietoa vaellustalleista:
www.ratsastus.fi/srl/uutiset/101/0/vaellustallit_mukaan_ratsastajainliiton_jasentalleiksi
Vaellustallien kriteerit:
http://www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsastajainliittow
wwstructure/58761_VT_kriteerit_2015_netti.pdf

EDUNVALVONTA

Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista
Kohtalokas maneesikaton romahdus vuonna 2013 kiihdytti keskustelua laajarunkoisten hallien
turvallisuudesta. Ympäristöministeriö asetti laajarunkoisten hallien rakenteellisen turvallisuuden
toimintaryhmän pohtimaan hallien tarkastuskäytäntöä ja hallirekisterin perustamista. Suomen
Ratsastajainliiton pääsihteeri Fred Sundwall oli jäsenenä toimintaryhmässä. Työ johti uuden lainsäädännön
luomiseen, joka määrittelee turvallisuuden arviointia, tarkistamista ja seurantaa. Eduskunta hyväksyi lain
istunnossaan 21.2.2015 äänin 150/30.
Eduskunta lisäsi lakiin kaksi lausumaa, jotka esitti kansanedustaja Janne Sankelo Pauli Kiurun
kannattamana. Niissä edellytetään hallitusta selvittämään mahdollisuudet tuen myöntämiseen tilanteissa,
joissa kustannus muodostuisi yksittäisen maaseutuelinkeinonharjoittajan toimeentulon kannalta
kohtuuttomaksi. Katsottiin myös aiheelliseksi, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin lainsäädännön
muuttamiseksi, mikäli arviointikustannusten kustannukset muodostuvat kohtuuttomiksi.
Lisätietoja ja lain pääpiirteet:
www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/maneesilaki_hyvaksyttiin_eduskunnassa
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ALUEET TIEDOTTAVAT

ESRAn alueella tapahtuu:
o
o
o
o
o
o

14.3. Hevoskerho-ohjaajan peruskurssi, Myrskylä
14.–15.3. Kouluratsastuksen stewardikurssi, Hyvinkää
21.3. ESRAn kevättapaaminen, ranking-palkitseminen ja Susann Suomelan ”iloluento”, Rajamäki
28.3 Skaalantarkastus IV- ja IVK-koulutuomareille, Hyvinkää
11.–12.4. EAI-kurssi, Riihimäki
12.4. Sääntökoulutus, Riihimäki

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/etela-suomi

Hämeen alueella tapahtuu:
o
o
o
o

14.3. Skaalantarkastus IV- ja IVK-koulutuomareille, Kangasala
24.3. Talvio Road Show, Hämeenlinna
11.4. Jäsensihteeritapaaminen, Tampereen Hevoset messut
11.4. Aluerankingpalkitseminen, Tampereen Hevoset messut

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/hame

Kaakkois-Suomen alueella tapahtuu:
o
o
o

14.3. Pisteet kotiin kouluradalta, Hamina
15.3. Hevoskerho-ohjaajan peruskurssi, Lappeenranta
25.3. Taitotuomarin lisenssikoulutus, Kotka

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/kaakkois-suomi

Keski-Suomen alueella tapahtuu:
o
o

14.3. Hevoskerho-ohjaajan peruskurssi, Laukaa
21.3. Valmennusseminaari ja alueen kevättapaaminen, sekä rankingpalkitseminen, Jyväskylä

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/keski-suomi

9

Itä-Suomessa tapahtuu:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

la 14.3.2015 - su 15.3.2015 Stewardikurssi ja stewardien lisenssikoulutus, Kuopio
ke 18.3.2015 Taitotuomarien lisenssikoulutus, Rautalampi
pe 20.3.2015 klo 17.30 - 20.30 Estetuomareiden lisenssikoulutus, Kuopio
la 21.3.2015 C-puheenjohtajatuomarikurssi, Kuopio
la 21.3.2015 B-puheenjohtajatuomarikurssi, Kuopio
la 21.3.2015 - su 22.3.2015 Estetuomarikurssi, Kuopio
la 28.3.2015 - su 29.3.2015 Julia Wejbergin istuntaklinikka, Kuopio
la 28.3.2015 - su 29.3.2015 Estestewardikurssi, Kuopio
su 29.3.2015 Koulustewardikurssi, Kuopio
su 19.4.2015 Alueen hevostaitomestaruus, Suonenjoki

Lisätiedot: www.ratsastus.fi/ita-suomi

Lounais-Suomessa tapahtuu:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Stewardikurssi, Kaarina la 14.3.2015 - su 15.3.2015
Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi, Huittinen su 22.3.2015
Liikkuva Ratsastaja -koulutus, Laitila la 28.3.2015
Jouhikorukurssi, Pori su 29.3.2015 klo 11.00 - 18.00
Bussiretki Tampereen Hevoset-messuille Turusta ja Porista la 11.4.2015
Jouhikorukurssi, Eura su 12.4.2015 klo 11.00 - 18.00
Jouhikorukurssi, Pori su 26.4.2015 klo 11.00 - 18.00
Jouhikorukurssi, Loimaa la 2.5.2015 klo 11.00 - 18.00
Salo Horse Show backstage, Salo la 27.6.2015

Lisätiedot: www.ratsastus.fi/lounais-suomi

Pohjanmaalla tapahtuu:
o
o

Kipa- ja Equipe-koulutus, Ilmajoki ti 31.3.2015 (toinen koulutuspäivä 3.4.)
Psyykkinen valmentautuminen, Lehtimäki ma 6.4.2015

Tarkemmat tiedot: www.ratsastus.fi/pohjanmaa
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Pohjois-Suomessa tapahtuu:
o
o

Superlauantai ja Pieni Kultaisen Kavion Gaala, la 14.3.2015
Kilpailunjärjestäjäkoulutus, Oulainen, la 28.3.2015

Lisätiedot: www.ratsastus.fi/pohjois-suomi

MUUTA AJANKOHTAISTA

Nuoret ja nuorekkaat - viesti Ratsastajainliiton Nuoret Päättäjät -ryhmältä
Meillä Nuorilla Päättäjillä on oma blogi, jossa tartumme hevosalan ajankohtaisiin aiheisiin ja tapahtumiin
sekä tuomme esille nuorten näkökulmaa. Jaamme myös erilaisia vinkkejä. Tule ideoimaan ja vaikuttamaan
kanssamme, se onnistuu blogin kautta kommentoimalla.
Nähdään osoitteessa: nuoretpaattajat.blogspot.fi

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy huhtikuussa.
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