SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2014

SRL YLEISTÄ

Liiton strategiatyö kommenttikierroksella
Ratsastajainliiton strategiatyötä esiteltiin kevätkokousviikonloppuna Vanajanlinnassa. Nyt on mahdollisuus
antaa palautetta ja vaikuttaa vielä strategian sisältöön.
Palautteen voi antaa anonyymisti kyselylinkin kautta:
https://my.surveypal.com/Ratsastajainliiton%20strategiaty%C3%B6.
Kaviouralla -strategialuonnos:
www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsastajainliittowwwstr
ucture/45354_Kaviouralla_-_vuosikokoukselle.pdf

SRL:n kevätkokouksen materiaalit
Ratsastajainliiton kevätkokouksen materiaalit on tarkastettu, ja ne löytyvät nettisivujen materiaalisalkusta.
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JÄSEN- JA SEURAPALVELUT

Nuorisopilottihanke – seurat ja tallit mukaan tekemään hyvää!
Ratsastajainliitto käynnistää osana Ratsastuskoululaisen teemavuotta nuorisoprojektin vähävaraisten ja
syrjäytyneiden lasten ja nuorten mukaan saamiseksi lajin pariin. Projekti aloitetaan vähävaraisten
lapsiperheiden tukemisella syksyllä 2014.
Etsimme nyt liiton jäsentalleja ja -seuroja, jotka haluavat olla mukana hankkeessa. Talli/seura sitoutuu
lapsen ja nuoren harrastuksen mahdollistamiseen tarjoamalla esimerkiksi ratsastuksen alkeiskurssin (10
ratsastuskertaa) ja/tai hevoskerho- ja muuta lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa. Talli/seura saa
hyväntekeväisyystoiminnastaan valtakunnallista näkyvyyttä sekä liiton tarjoaman taloudellisen tuen. Haku
päättyy 31.5.
Lisätietoja ja hakuohjeet:
www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/ratsastajainliiton_nuorisopilottihanke_seurat_ja_tallit_mukaan_t
ekemaan_hyvaa

Oman seuran analyysi – apua seuran kehittämiseen
Oman seuran analyysi on kaikkien urheiluseurojen käytössä oleva helppokäyttöinen kysely, jonka avulla voi
kartoittaa seuran toimivuutta. Seura voi tilata sähköisen kyselyn käyttöönsä, lähettää sen jäsenistölleen,
joka arvioi seuraansa kahdeksasta eri seuratoiminnan ulottuvuudesta. Kyselyn tulokset ovat
automaattisesti seuran käytössä.
Oman seuran analyysi -työkalu on ilmainen tapa käynnistää keskustelu seuran nykytilanteesta ja
kehitystarpeista. Tulosten analysoinnissa auttavat ratsastuksen seurakehittäjät.
Ratsastuksen seurakehittäjät: www.ratsastus.fi/seurakehittaminen
Oman seuran analyysi: www.sport.fi/urheiluseura/seuratoiminta/johtaminen-kehittaminen/oman-seurananalyysi
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Päätä oikein – tietopaketti seuran pyörittämiseen
Uusi Päätä Oikein, seurajohtajan hallinnollisen johtamisen käsikirja on ilmestynyt. Seurajohtajan käsikirja on
kaikille seuroille tarkoitettu lainsäädännön tietopankki. Käsikirja antaa perustiedot yhdistyshallinnosta ja
ohjaa jatkotiedon ääreen. Päätä oikein -opas auttaa seuratoiminnan arjessa ja toimii hyvänä
perehdytyksenä uusille toimijoille. Opas on kaikkien tulostettavissa Valon nettisivuilta.
Lisätietoja: www.sport.fi/urheiluseura/seuratoiminta/paata-oikein

Seuratuen päätökset toukokuussa
Opetus- ja kulttuuriministeriön jakama seuratuki on ministeriön suurimpia valtionavustuksia saapuneiden
hakemusten perusteella. Määräaikaan mennessä saapui 1162 hakemusta, joiden yhteenlaskettu
hakusumma on 19 331 226,00 euroa. Tarkennetun aikataulun mukaan päätökset seuratuen myönnöistä
tehdään 13.5. mennessä.
Lisätietoja: www.minedu.fi/OPM/Liikunta/?lang=fi

Muuttuva urheilumaailma – tilaa uutiskirje
Valon uudet nettisivut sisältävät paljon ajankohtaista tietoa urheilumaailman muutoksista. Tilatkaa
seuranne hallitukselle urheiluseuratoiminnan uutiskirje, näin saatte ajankohtaista tietoa suoraan
sähköpostiinne.
Lisätietoja: www.sport.fi/urheiluseura

Haku Sinettiseuraksi – vielä ehtii!
Sinettiseurat ovat nuorisourheilun laatuseuroja. Vuonna 1992 aloitettu Sinettiseuratoiminta on entisen
Nuoren Suomen (nykyisen Valon) ja urheilun lajiliittojen yhteinen toimintamalli, joka rakentuu lapsen ja
nuoren parhaan edistämiselle, lapsen kasvun ja kehityksen tukemiselle sekä lapsuuden kunnioittamiselle.
Toimintaa määrittelevät Sinettikriteerit. Haku ratsastuksen Sinettiseuraksi päättyy 31.5.
Lisätietoja ja hakuohjeet: www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/sinettiseurat
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Valtakunnallinen Talkoopäivä toukokuussa
Ensimmäistä Talkoopäivää vietetään 17.5.2014. Se on kansallinen yhdessä tekemisen päivä, jolloin
tuhannet ihmiset ympäri maata kokoontuvat käärimään hihat yhdessä työpajoihin, treeneihin,
korjaamoihin ja siivoustalkoisiin.
Haasta oma seurasi/tallisi mukaan. Missä olisikaan parempaa talkoomeininkiä kuin seuroissa ja talleilla
kevätaikaan? 
Tervetuloa mukaan talkoisiin!
Lue lisää: beta.talkoot.fi ja/tai www.facebook.com/talkoopaiva

KUNTOLIIKUNTA

Naisratsastajien hyvinvointi-ilta toukokuussa
Ratsastajainliiton Kuntotyöryhmä järjestää yhteistyössä LähiTapiolan kanssa naisratsastajien hyvinvointiillan Espoossa 14.5. klo 17.00 alkaen. Illan teemana on kokonaisvaltainen hyvinvointi. Puheenvuoroja
kuullaan mm. Hanna Partaselta ravitsemuksesta sekä kouluratsastusvalmentaja Karita Kotikulmalta
valmentautumisesta. Tilaisuus on maksuton kaikille liiton (nais)jäsenille.
Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet: www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/naisratsastajien_hyvinvointiilta_14_5

Liikkuva Ratsastaja -koulutuksia Lappeenrannassa ja Helsingissä
Ratsastuksen oheisliikunnan koulutukset ovat lähteneet hienosti liikkeelle. Koulutukset on suunnattu
seuratoimijoille ja niiden tarkoituksena on rohkaista seuroja lisäämään jäsenten
harrasteliikuntamahdollisuuksia. Liikkuva Ratsastaja -koulutuksen tavoitteena on antaa työkaluja
monipuoliseen liikuntaan sekä ratsastuksen monipuolistamiseen urheiluna sekä terveysliikuntana
Liikkuva Ratsastaja -koulutukseen voivat osallistua kaikki liikunnasta ja ohjaamisesta innostuneet henkilöt,
erillistä liikunta-alan koulutusta ei tarvita. Ohjaajan käytössä ovat valmiit liikuntatuokiomallit, jolloin
ohjaaminen on helppoa, ja sen voi toteuttaa lähes kuka tahansa koulutuksen käynyt, liikunnasta innostunut
henkilö.
Seuraavia koulutustilaisuuksia järjestetään Lappeenrannassa ja Helsingissä. Nyt kannattaa lähteä rohkeasti
mukaan!
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/ratsastusliikuntana/liikkuvaratsastaja
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Kunnolla Tehty -kampanja liikuttaa toukokuussa
Miten liikunnalla voi vaikuttaa kehitysmaiden lasten elämään? Miten voi omalla kunnon kohotuksella saada
aikaan hyvää? Toukokuun Kunnolla Tehty -kampanja tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden tehdä omalla
liikkumisellaan tai kunnon kohotuksellaan hyvää, mukavalla tavalla.
Lisätietoja: www.kunnollatehty.fi / www.facebook.com/kunnollatehty

Miten mukaan?
o

o

Kampanjaan rekisteröidytään eli luodaan Kunnon Tekijä -profiili. Kampanjassa on jo tuttuja Kunnon
Tekijöitä, mm. Leena Harkimo, Jani Toivola ja Jaakko Saariluoma, jotka tuovat esiin niin omien
rajojen ylittämistä, terveys- ja hyötyliikuntaa ja lihaskuntoharjoittelun tärkeyttä. Rekisteröinnin
jälkeen omat liikuntatavoitteet ja lahjoitustavoite julkaistaan.
Kutsutaan tukijoukot lahjoittamaan. Kunnon Tekijän ei tarvitse lahjoittaa, ellei hän itse halua.

Lahjoituskohde:
o

Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry:n ensimmäistä kertaa järjestämä Kunnolla Tehty -kampanja
kerää varoja Tansaniaan, Mtwaraan suunniteltuun liikunta- ja koulutuskeskukseen, jota tulevat
käyttämään liikunnanopettajat ja tuhannet oppilaat.

HEVOSTAIDOT JA HEVOSEN HYVINVOINTI

SRL mukaan raviliigaan – tule sinäkin mukaan hevosenomistajaksi!
Raviliiga on hevosurheilun joukkuepeliä. Liiga muodostuu raviratojen tai muiden tahojen muodostamista,
800 osakkuuden joukkueista. Joukkueen keskiössä on hevonen; joko lämminverinen tai suomenhevonen.
Mukaan lähdetään 1,5 vuotiaalla lämminverisellä tai 2,5 vuotiaalla suomenhevosella – Suomen
Ratsastajainliiton valinta on suomenhevonen, joka tulee Ypäjän Hevosopistolle Ilkka Korven
valmennukseen.
Joukkueeseen pääsee mukaan ostamalla 100 € maksavan osuuden, muita kuluja osakkaille ei hevosesta
tule. Raviliiga 2014 kestää vuoden 2017 loppuun saakka ja tällöin palkitaan liigan voittaja, joka on
suurimman voittosumman keränneen hevosen joukkue.
Osuuden voi ostaa itselle, lahjaksi tai vaikka tallin tai seuran nimiin. Verkkokauppa aukeaa näinä päivinä,
seuraa tiedotusta!
Lisätietoja: www.raviliiga.fi
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Merkkikisa käynnissä!
Ratsastajainliitto haluaa kannustaa kehittämään hevos- ja ratsastustaitoja. Liitolla on käynnissä
kannustuskampanja, jonka tavoitteena on lisätä hevostaito- ja ratsastusmerkkien suorittaneiden määrää.
Jokainen sekä hevostaito- että ratsastusmerkin suorittanut ratsastaja voi osallistua merkkikisaan. Myös
seuroja ja talleja kannustetaan järjestämään merkkisuoritustilaisuuksia.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/seuratoiminta/merkkisuoritukset

Ehdota kuukauden hevosenomistajaa
Kuukauden hevosenomistaja -kokonaisuuden tavoitteena on viestinnällisin keinoin lisätä hevosenomistajiin
kohdistuvaa arvostusta ja vaikuttaa osaltaan hevosenomistamiseen kohdistuvaan kiinnostukseen.
Kuukauden hevosenomistajina huomioidaan myönteisellä otteella hevosenomistamista, raviurheilua tai
hevoskasvatusta eteenpäin vieneitä omistajia. Projektissa nostetaan esille tekoja ja vaikuttajia sekä
hevosenomistamisen puolestapuhujia.
Kuukauden hevosenomistajina palkitaan sekä ravihevosten että ratsujen omistajia. Huomionosoitus ei
edellytä hevosten kilpailumenestystä. Kuukauden hevosenomistaja valitaan vuoden 2014 jokaisena
kuukautena.
Hevosharrastajat, Hevosurheilu-lehden lukijat ja Suomen Hevosenomistajien Keskusliiton jäsenet voivat
tehdä ehdotuksia Suomen Hippoksen internetsivuilta löytyvän sähköisen lomakkeen kautta.

Valintakriteerit ovat:
1. Palkitaan myönteisellä otteella hevosenomistamista, hevosurheilua tai hevoskasvatusta eteenpäin
vieneitä henkilöitä
2. Nostetaan esille tekoja ja vaikuttajia sekä hevosenomistamisen puolestapuhujia
3. Kuukauden hevosenomistajaksi voidaan valita ravurin tai ratsun omistaja. Valinta ei edellytä
kilpailumenestystä.
Palkittavat julkaistaan Hevosurheilu-lehdessä, Hevosurheilu.fi ja Hippos.fi -sivuilla sekä SHKL ry:n
Hevosenomistaja-lehdessä.
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KILPAILUTOIMINTA

Kilpailujärjestelmän uudistustyö etenee
Ratsastajainliiton kilpailujärjestelmä, joka määrittelee eri kilpailutasot (nyk. kilpailuharjoitus, seura-, alue-,
kansallinen ja kansainvälinen kilpailu), on uudistuksen alla. Projektia on esitelty jäsenistölle mm. viime
syksyn Urheilufoorumissa ja tänä keväänä kevätkokouksessa. Työryhmä ja asiantuntijat työstävät tällä
hetkellä uudistukseen liittyviä sääntö- ja teknisiä muutoksia.
Tiedotamme kilpailujen järjestäjille, toimihenkilöille ja kilpailijoille uudistuksesta projektin edetessä.
Luvassa mm. nettiohjeita ja infotilaisuuksia.
Muutoksiin voi tutustua ja työn edistymistä voi seurata tällä sivulla:

www.ratsastus.fi/kilpailut/kilpailujarjestelman_kuvaus/uudistus

Esteratsastuksen sääntöasioita


Nk. kvaalisääntöä on tarkennettu koskien nuorten hevosten luokkia ja kokeneita ratsastajia,
lue lisää



Sarjavälit poneille
Estesääntöjen mukaan kaikissa kansallisissa luokissa lyhennetään sarjavälit poniratsukoille.
Sarjavälit lyhennetään poneille ratsastajan iästä riippumatta kaikissa aluekilpailuluokissa. SRL on
ohjeistanut ratamestareita, että pikkuponeille ja isoille poneille lyhennetään omat sarjavälit. Yhtä
poniväliä ei tule käyttää. Pyydämme kilpailujen järjestäjiä huomioimaan tämän lähtölistoja
tehdessänne.



Maksimimaksuihin muutos
SRL:n hallitus on päättänyt, että KSIII:sen pykälän 331. mukaiset kilpailumaksurajoitukset eivät
koske nuorten hevosten luokkia.

Kenttäkilpailusääntöihin tarkennuksia
Kenttäkilpailusääntöihin on tarkennettu sarjaesteiden määrät sekä lisätty mahdollisuus esittää raviosuudet
nuorten hevosten luokissa, harraste- ja tutustumisluokissa saa koulukokeen raviosuudet kevyessä ravissa.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/kilpailutiedotteet/101/0/kenttasaantoihin_tarkennuksia
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Ponien mittaussääntöön muutos
Jatkossa myös aluetason poniluokkiin osallistuvalla ponilla, tulee olla SRL:n tai tuontimaan hyväksymän
mittaajan vahvistama todistus ponin säkäkorkeudesta. Aiemmin todistus vaadittiin vasta kansallisella
tasolla, mutta liiton kevätkokous vahvisti sunnuntain 27.4.2014 sääntömuutoksen, jonka mukaan myös
aluetasolla kilpailevat ponit tulee olla mitattu. Koska sääntö astuu voimaan kesken kauden, SRL ohjeistaa,
että kilpailujen järjestäjät ja toimihenkilöt tarkistavat todistukset ja huomauttavat niille, joilta todistus vielä
puuttuu.
Kilpailuoikeutta ei kuitenkaan evätä kauden 2014 aikana, jos todistus puuttuu. 1.1.2015 alkaen
mittaustodistus on esitettävä kansliassa, sen puuttuminen johtaa lähtöoikeuden menetykseen.
Mittausohjeet kokonaisuudessaan

Lapsiratsastajien osallistumisoikeutta kouluratsastuskilpailuissa on tarkennettu
SRL:n hallitus on vahvistanut, että lapsiratsastajat saavat osallistua avoimiin sekä junioreille avoimiin helppo
A luokkiin (ja sitä alempiin luokkiin) sekä lapsiratsastajille avoimiin luokkiin. Aluekilpailuissa lapsiratsastaja
saa osallistua myös avoimiin ja junioreille avoimiin vaativa B luokkiin. Aluekilpailuissa kaikki helppo A-luokat
ovat aina avoimia lapsiratsastajille (pl. suomenhevosille ja nuorille hevosille avoimet luokat ellei tämä
erityisedellytys täyty). Aluetason helppo A-luokissa luokkakohtaiset tulos- ym. rajoitukset eivät koske
lapsiratsastajia, vaan heillä on aina osallistumisoikeus.

Kenttäkilpailujärjestäjät huomio: maastoradan kehittämistuki haettavissa!
Maastoradan kehittämiseen on haettavissa tukea. Suunnitelma ja anomus tulee toimittaa
kenttäratsastuskomitealle 31.5.2014 mennessä. Lähetä tiedot osoitteeseen pirkko.herd@hevosopisto.fi.

Kilpailukutsujen julkaiseminen
Kilpailusääntöjen yleisen osan mukaan kilpailukutsut tulee julkaista 4 viikkoa ennen ilmoittautumisen
päättymistä. Huomioittehan tämän laatimalla kutsut hyvissä ajoin ja toimittamalla ne tarkistettavaksi
ajoissa niin tuomariston puheenjohtajalle kuin kutsujen tarkistajalle. Kutsujen tarkistajat julkaisevat
kansalliset kutsut.
Lisätietoja ja tarkistajien yhteystiedot: www.ratsastus.fi/ohjeita_kilpailunjarjestajalle
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SM-kilpailujen ja muiden Tähtikilpailujen hakuaika on käynnissä
Kaikkien lajien vuoden 2015 suomenmestaruuskilpailujen hakuaika päättyy 15.5. Hakemukset tehdään
liiton nettisivujen materiaalisalkusta löytyvällä kansallisen kilpailun hakulomakkeella, joka lähetetään joko
sähköpostitse osoitteeseen marian.seppala@ratsastus.fi tai maapostitse osoitteeseen SRL, Radiokatu 20,
00093 Valo. Päätökset tekee kunkin lajin lajikomitea.
Haussa on henkilökohtaisten mestaruuksien lisäksi joukkuemestaruudet olympialajeissa.
Suomenmestaruus on kunkin lajein arvostetuin kilpailu. Ottaako sinun seurasi ensi vuonna kunnian
vastaan?
SRL tukee SM-kilpailujen järjestäjiä mm. kilpailukalustotuella.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/ohjeita_kilpailunjarjestajalle

KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA

Toimihenkilökoulutukset:






Valjakkostewardikoulutus, Loimihaka, la 24.5.2014 – su 25.5.2014
Lännenratsastuksen toimihenkilöiden lisenssikoulutus, Ypäjä, 6.6.2014, alustava!
FEI Jumping Steward Level 1, esteratsastus, Ypäjä, pe 6.6.2014 – su 8.6.2014
FEI Eventing Level 1 course for Judges, CD and TD’s, Kerava, Tuusula, pe 8.8.2014 – su 10.8.2014
I-tason valmentajakoulutus, 1 jakso, pe 14.11.2014 – su 16.11.2014

Muut tapahtumat ja koulutukset:











George Morris Clinic, valmennus, Ypäjä, ti 6.5.2014 – to 8.5.2014
Opi ymmärtämään hevostasi, Vepsän hevostaitokurssi, Helsinki to 8.5.2014
Kengitysseppien täydennyskoulutus, Ypäjä, to 8.5.2014 – pe 9.5.2014
Naisratsastajien hyvinvointi-ilta, Espoo, ke 14.5.2014
Vammaisratsastuksen peruskurssi, Oulu, pe 16.5.2014 – su 18.5.2014
Liikkuva ratsastaja -koulutus, Lappeenranta, su 18.5.2014
EAI-kurssi, Västerskog, la 24.5.2014 – su 25.5.2014
YABUSAME – ratsastavat samurait, Helsinki, su 1.6.2014
Liikkuva ratsastaja -koulutus, Helsinki, la 14.6.2014
Hevoskerho-ohjaajan peruskurssi, Hämeenlinna, Aulanko, la 6.9.2014

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri
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ALUEET TIEDOTTAVAT

Etelä-Suomen alueella tapahtuu:
o
o
o
o
o
o

6.5. Liikkujan hyvinvointi ja ravinto, Hki
8.5. Opi ymmärtämään hevostasi – Kari Vepsän hevostaitokurssi, HKI
11.5. Powercupin koulualuekarsinta, Porvoo
14.5. Naisratsastajien hyvinvointi-ilta, Espoo
24.–25.5. EAI-kurssi, Västerskog
25.5. Powercupin estealuekarsinta, Porvoo

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/etela-suomi ja kipa.ratsastus.fi

Hämeessä tapahtuu:
o
o
o
o

10.5. Seurojen nuorisovastaavien tapaaminen, TRE
10.5. Hevostaitomestaruuskilpailu, TRE
25.5. Powercupin estealuekarsinta, Takkula
1.6. Powercupin koulualuekarsinta, Takkula

SRL Häme ja Lahden alueella sijaitsevat ratsastusseurat järjestävät ”Takaisin Hennalaan 2014 /
hyväntekeväisyysalue-estekisat” 12 - 13.7. Hennalan varuskunnan lippukentällä. Kilpailulle on avattu omat
sivut osoitteessa: takaisinhennalaan2014.sporttisaitti.com

Hämeen alueella käynnissä merkkisuorituskilpailu, lue lisää: www.ratsastus.fi/hame, Powercupin kutsut
kipa.ratsastus.fi

Kaakkois-Suomen alueen tapahtumia:
o
o
o
o

4.5. Alueellinen hevostaitokilpailu Lappeenranta
18.5. Liikkuva Ratsastajat -koulutus, Lappeenranta
19.5. Kaakon kolli, esteratsastustapahtuma miehille
25.5. Powercupin kouluratsastuksen aluekarsinta, Mikkeli
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Alueen Horse Care Corner amatööricup alkaa, kilpailukutsut kipa.ratsastus.fi
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/kaakkois-suomi

Keski-Suomessa tarjolla:
o
o
o

25.5. Powercupin koulualuekarsinta, Hankasalmi
18.6. Powercupin estealuekarsinta, Suojakallio
5.-6.7. ratsastetaan Jyväskylässä Powercupin finaali

Lisätietoja: kipa.ratsastus.fi ja www.ratsastus.fi/keski-suomi

Lounais-Suomessa tapahtuu:
o
o
o
o
o

10.5. Kari Vepsän hevostaitokurssi, Littoinen
28.–29.6. (la tai su) Alueen nuorisokohtaaminen Salo Horse Show’ssa
28.6. Keppihevostapahtuma Turun Keskiaikatapahtuman yhteydessä
2.9. Tuire Kaimion luento
Tulossa syksyllä Kari Vepsän hevostaitopäivä

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lounais-suomi

Pohjois-Suomessa tapahtuu:
o

16.–18.5. Vammaisratsastuksen peruskurssi, Oulu

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/pohjois-suomi
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MUUT AJANKOHTAISET

Suomen Ratsastajainliitto etsii tallineuvojaa
Ratsastajainliitto etsii joukkoonsa reipasta ja ihmisten kanssa hyvin toimeen tulevaa tallineuvojaa.
Tallineuvojan toimenkuvaan kuuluvat tallikäynnit ja neuvonta SRL:n jäsentalleilla. Etsimme erityisesti KeskiSuomen alueelle lisäresurssia. Joustavuus toteuttaa tallikäyntejä tarvittaessa ympäri Suomen katsotaan
eduksi. Arvostamme hevosalan ammatillista koulutusta, kuten ratsastuksenopettajan ammattitutkintoa.
Myös kokemus ja laaja-alainen näkemys hevosalalta on tarpeen. Toimen hoitaminen edellyttää oman auton
käyttöä. Työ on osa-aikainen.
Hakemukset 15.5. mennessä.
Lisätietoja: Kielo Kestinmäki: 050-3000769 tai kielo.kestinmaki@ratsastus.fi

FilmMe tukee ratsastajana kehittymistä
Ratsastajien tarpeesta syntynyt suomalainen innovaatio FilmMe on kehitetty tukemaan ja nopeuttamaan
ratsastajan kehittymistä. FilmMe on automaattinen videokamera, jonka avulla ratsastaja saa kuvattua
omaa ratsastustaan ilman kameramiestä niin paljon kuin haluaa. Ratsastajalla on ranneke, jonka nappia
painamalla videokamera seuraa ja zoomaa ratsukkoa automaattisesti ja lataa videon suoraan ratsastajan
omalle käyttäjätilille.
Uutena lisäpalveluna FilmMe on juuri julkaissut FilmMe HD:n, eli videot ovat nyt saatavilla jopa Full HDkuvanlaadulla! Toinen pian julkaistava lisäpalvelu on reaaliaikaisen etävalmennuksen mahdollistava FilmMe
Coach Live. Ratsastajat ovat janonneet Coach Liveä käyttöönsä jo pitkään, sillä se tuo huippuvalmentajat
ympäri maailmaa omalle kotitallille helposti ja tehokkaasti, automaattista videokuvasta käyttäen!
Lue lisää ja tilaa uutiskirje osoitteesta www.filmme.tv.
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Ratsastajainliiton toimiston henkilökunnan kesälomat

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

Holma Sonja, 23.6. – 27.7.
Kaipio Nina, 2.6. – 8.6. / 21.7. – 10.8.
Kestinmäki Kielo, 30.6. – 27.7.
Kupiainen Emmi, 9.6. – 6.7.
Kuusisto Minttu, 28.7. – 17.8.
Sassi Sanna, 14.7. – 13.8.
Seppälä Marian, 30.6. – 3.8.
Siltala Sari, 23.6. – 20.7.
Sundwall Fred, 14.7. – 10.8.
Talvitie Hanna, 2.6. – 17.8.
Tella Tuula, 30.6. – 28.7.
Ylänne Aki, 11.6. – 13.7.

Hyvää kesää!

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy kesäkuussa.
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