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Liitto tiputtaa omaa jäsenmaksuosuuttaan -50% loppuvuodeksi
- senioritäysjäsenet 20 €, junioritäysjäsenet 17,50 €
- senioriperhejäsenet 10 €, junioriperhejäsenet 8,75 €
6.-14.9.
Seurat voivat halutessaan pudottaa omia jäsenmaksuosuuksiaan
- hinnat voi päivittää vain 6.-14.9. välisenä aikana, muuna aikana toiminto on
tilitysten vuoksi suljettu seuroilta
- ohjeet hintojen päivitykselle löytyvät sporttirekisteriohjeista
Mikäli ette halua muuttaa omaa jäsenhintaanne, jäsensihteerinne ei tarvitse tehdä mitään.

Lisävakuutus
Varmista riittävät korvaukset, jos ratsastaessa sattuu tapaturma!
Ratsastustapaturmat ovat usein melko vakavia tapauksia.
Jos tapaturman hoitamiseen tarvitaan magneettikuvaus ja leikkaus, SRL:n jäsenetuna tulevan perusvakuutuksen
hoitokulusumma voi loppua kesken. Silloin on oma kukkaro koetuksella. Laajennettu vakuutus korvaa tapaturman
hoitokuluja 10 000 euroon asti. Lähes aina, kun vamma vaatii leikkaushoitoa, lääkäri suosittaa fysikaalista hoitoa
leikkauksen jälkeen. Perusvakuutus ei korvaa sitä ollenkaan, mutta laajennettu vakuutus maksaa hoitoa jopa 10
kertaa! Kun vaihdat perusvakuutuksen laajempaan, myös ortopedisiä tukia ja sidoksia korvataan. Saat myös
korvauksen varusteistasi, jos niitä täytyy rikkoa ratsastustapaturman takia. Laajennettu vakuutus maksaa vain
kympin vuodessa! Kerro tästä lisää jäsenistöllesi!
Lisätietoja täältä.

Uudet Hevoskerhomateriaalit ilmestyneet!
Uudet päivitetyt ja ulkoasultaan täysin uudistuneet Hevoskerhon ohjaajan opas ja Hevoskerholainen – työkirja ovat
ilmestyneet syksyn heppakerhokauteen.
Hevoskerhon ohjaajan opas on kattava tietopaketti hevoskerhomaailmasta ja antaa ohjaajalle kaiken tarvittavan
tiedon kerhotoiminnan käynnistämisestä ja kerhon pitämisestä. Uuden Hevoskerhon ohjaajan oppaan sisältö on

monipuolinen ja se on jaettu moneen eri osa-alueeseen. Opas sisältää tietoa mm. eri opetusmuodoista, lapsen
kehitysvaiheista ja antaa käytännön vinkkejä sekä yksittäisen kerhokerran pitämiseen että kerhon
vuosisuunnitelman laatimiseen. Hevoskerhon ohjaajan opas toimii tärkeänä apuna hevoskerhojen suunnittelussa ja
toteutuksessa. Opasta voi hyödyntää myös teoriatuntien sekä hevostaitokurssien pitämisessä.
Hevoskerhon ohjaajan opas sisältää myös kattavan leikki- ja askarteluosion. Hevoskerholainen on jokaisen
heppakerholaisen ikioma työkirja. Hevoskerholainen sisältää mm. kerholaisen omat sivut, joihin kerholainen voi itse
täydentää tietoa omista kerhokavereistaan, tallin hevosista, hevosharrastuksestaan ja omasta heppakerhostaan.
Hevoskerholainen sisältää myös ainutlaatuiset Polle – käyntikertatarrat sekä kattavan hevostehtäväosuuden ja laajan
hevosmaailman sanaston. Lisäksi Hevoskerholaisessa on tilaa myös omille ajatuksille ja vinkeille tulevaisuutta varten.
Uuden Hevoskerhon ohjaajan oppaan hinta on vain 15 € /kpl. Hevoskerholainen – työkirjan hinta on 10 € /kpl.
Tilauksiin lisätään postikulut. Lisätietoa ja tilaukset: SRL/ Nina Kaipio, nina.kaipio@ratsastus.fi, 040 1974 572.
Lisätietoja: täältä. HUOM. Uudet materiaalit ilmestyvät myöhemmin syksyllä också på svenska!
HUOM. Vanhoja heppakansioita on vielä mahdollisuus ostaa edulliseen hintaan! Hevoskerhon ohjaajan kansion
hinta on nyt vain 18 €/kpl ja Hevoskerholaisen kansion hinta 5 €/kpl. Kansiot on mahdollista ostaa myös
yhteispakkauksena hintaan 20 € /paketti (sisältää molemmat kansiot). Tilaukseen lisätään postikulut.
Kansioita on jäljellä rajoitettu erä. Lisätietoja: SRL/ Nina Kaipio, nina.kaipio@ratsastus.fi, puh. 040 1974 572 tai
Sporttikauppa, puh. (09) 3481 2266 tai sporttikauppa@slu.fi
HUOM. Sinettiseurat saavat uudet hevoskerhomateriaalit edulliseen Sinettihintaan: Hevoskerhon ohjaajan opas
vain 12 € /kpl +postikulut, Hevoskerholainen –työkirja 8 €/kpl +postikulut. Siis vain Sinettiseuroille!

Ratsastushallien kattoja syytä tarkastaa
Lisätietoa täältä

Equipen online-versio
SRL ottaa tämä vuonna käyttöön online-version Equipesta.
Mikäli seuranne haluaa käyttää tätä versiota, niin kilpailupaikalla täytyy olla hyvä ja kiinteä nettiyhteys. Internetsivuja varten tarvitsemme seurojenne logot seuraavassa muodossa: koko 128x128 pikseliä, tallennusmuoto .png,
taustaväri läpinäkyvä ja tallennetaan nimellä seuranne id numerolle.
Lähtö- ja tuloslistoihin tulee ratsastajalle oman seuran logo näkyville
Lisätietoja ja logojen toimitusosoite tuula.poyhia@ratsastus.fi

SRL:n toimisto mukana Kuntohaasteessa
Ratsastajainliiton Kuntohaaste seuroille käynnistyy vihdoin syksyllä. Ilmoittautumisaikaa on jatkettu, se päättyy
1.9.2010 Kuntohaasteeseen voi osallistua 5-10 henkilön joukkueella ja se on avoin kaikille SRL:n jäsenille ja green
cardilaisille iästä riippumatta. Joukkueet voivat siis koostua niin sennuista kuin junnuistakin, ja samassa joukkueessa
voi olla eri seurojen jäseniä. Haaste käynnistyy ratsastajan kuntotestillä, jonka jälkeen joukkueet kuntoilevat
vähintään 6 kuukautta. Tämän jälkeen tehdään toinen kuntotesti keväällä. Haaste päättyy 15.5.2011.
SRL:n toimisto haastaa seurat mukaan Kuntohaasteeseen omalla joukkueellaan ja haluaa näin omalla esimerkillään
kannustaa kaiken tasoisia ratsastajia ja muita hevostelijoita liikkumaan. SRL kirjoittaa liikkumisestaan ja
kuntotestauksistaan blogia, joka löytyy osoitteesta: http://kunnonratsut.blogit.fi
Lisäksi Kuntohaasteeseen osallistuvat saavat kuukausittain kuntoiluvinkkejä Kuntotyöryhmän jäseniltä
sähköpostitse.
Lisätietoa: http://www.ratsastus.fi/Kuntohaaste2010 sekä Kuntotyöryhmän jäseniltä ja
Kielo Kestinmäki, kielo.kestinmaki@ratsastus.fi tai 050-300076

Horse Show’n suuri kävijäkisa seuroille ja ratsastuskouluille!
Onhan teidän seuranne / tallinne jo mukana kisassa?
ILMOITTAUTUMINEN KÄYNNISSÄ NYT!
Helsinki Horse Show ja SRL järjestävät yhteistyössä hauskan kävijäkilpailun kaikille ratsastusseuroille ja -kouluille.
Kilpailuun voi osallistua keräämällä seuran jäsenistä tai ratsastuskoulun asiakkaista mahdollisimman suuren joukon
innokkaita katsojia paikan päälle. Mukaan porukkaan voi ottaa myös ei-jäseniä, mutta itse kilpailuun lasketaan vain
jäsenet (myös Green Card). Osallistujille on luvassa edulliset ryhmähinnat ja huikeita palkintoja.
Porukka kannattaa ilman muuta koota paikan päälle, sillä räätälöidyt ryhmähinnat ovat poikkeuksellisen edulliset ja
niitä myydään vain tähän kilpailuun osallistuville! Ryhmän kooksi lasketaan
vähintään kymmenen hengen porukka.
Huom. Ensimmäiset liput kannattaa tilata nyt, sillä 29.8.
mennessä liput tilanneet saavat kaupanpäälliseksi oman Horse
Show – paidan! Lippuja voi tilata myöhemminkin, mutta 29.8. jälkeen
tilanneille ei voida taata ilmaispaitaa. Lippuja voi kuitenkin tilata ja
kilpailujoukkuetta täydentää 14.10. asti. Lisätietoja.
HUOM. Muistattehan, että ajoissa tilaamalla saatte varmasti
haluamanne liput! Lauantain Grand Prix -näytöksen
Fanikatsomoliput jo nyt täyteen varattu! Tarkistakaa ajankohtainen tilanne Horse Show´n
kotisivuilta tai toimistolta.

SRL: n Nuorten Ryhmän Your Move with Horses
Suomen Ratsastajainliiton Nuorten Ryhmä järjestää kaikille avoimen liikunnallisen tapahtuman Tampereen Scandic
Rosendahlissa lauantaina 2.10. klo 12-16. Tilaisuuden tarkoituksena on esitellä SRL: n nuorisotoimintaa, tulevaa
nuorisovuotta 2011 ja samalla kertoa tarkemmin Nuoren Suomen, SLU: n ja muiden lajiliittojen yhteisestä
megahankkeesta, Your Move 2011. Lisätietoja täältä.

Hevosalan monet mahdollisuudet
SRL, Suomen Hippos ja 4H ovat koostaneet yhteisen ”Hevosalan monet mahdollisuudet” –teemavihkosen
hevoskerhotoiminnan avuksi. Vihkonen sisältää kuusi kerhokertaa, jota voi toteuttaa ohjaajan johdolla vapaasti
omassa hevoskerhossa. Materiaali ilmestyy viikolla 39, jolloin vietetään hevosen viikkoa. Lisätietoja: SRL/ Nina
Kaipio, nina.kaipio@ratsastus.fi, 040 1974 572.

Rahaa urheiluseuroille – Pohjola-palkinto Hyvälle Seuralle 2010 –
HAKU PÄÄLLÄ NYT!
Pohjola-palkinto Hyvälle Seuralle on vuosittain jaettava tunnustuspalkinto moniarvoiselle ja laadukkaalle
seuratyölle. Pohjola haluaa yhdessä SLU: n, SLU-alueiden ja lajiliittojen kanssa nostaa esiin ruohonjuuritason
toimintaa, jossa on mukana yli miljoona suomalaista. Liikunta- ja urheiluseurat tekevät mittaamattoman arvokasta
työtä, josta Pohjola ja SLU haluavat kiittää seuroja. Vuonna 2010 Hyviä Seuroja valitaan 17 kpl: 1 pääpalkinto (arvo
10 000 €) ja 16 maakunnallista palkintoa (arvo 1 600 €). Lisätietoja ja hakuohjeet täältä.

Sanssi-kortti
Haluatko yritykseesi nuoren, innostuneen työntekijän, joka tuo ison osan palkastaan mukanaan? Työllistä Sanssinuori.
Nuori osaaja, jonka takataskusta löytyy Sanssi-kortti, säästää työnantajalle selvää rahaa. Palkkatuen piirissä oleva
nuori tuo taloon mukanaan jopa 550 euroa. Joka kuukausi jopa kymmenen kuukauden ajan.
Nyt kannattaa tarjota työtä. Sanssista hyötyvät molemmat, sekä työnantaja että työntekijä.
Saadaksesi Sanssi-tuen ota yhteyttä TE-toimistoon.
Lisätietoa Sanssin eduista näiltä sivuilta: http://www.sanssi.fi/tyonantajat/etusivu/

Nuorten työllistäminen veikkausvaroilla
Liikunnan ja urheilun veikkausvoittovaroja on käytettävissä nuorten työllistämiseen kaikkiaan 7,5 miljoonaa euroa.
Tämän suunnitelman ovat tehneet Urheiluopistoyhdistys, Suomen Liikunta ja Urheilu sekä Nuori Suomi.
Tukikelpoisia työntekijöitä ovat vähintään 16-vuotiaat (oppivelvollisuus suoritettu) - alle 29-vuotiaat työttömät ja
työttömyysuhan alaiset työnhakijat, jotka työn alkamishetkellä eivät ole täyttäneet 30-vuotta. Nuorelta ei
edellytetä työttömyyttä hakuhetkellä.
Tukea voi saada haun kautta neljä työnantajaryhmää:
1. Lajiliitot: Your Move hankkeen edistämiseen
2. Urheiluopistot: Opistojen omiin liikuntaa laajasti edistäviin tehtäviin
3.Urheiluseurat, SLU-alueet sekä muut piirijärjestöt: Aatteellisen toiminnan tehtäviin laajasti
4. Yritys: Liikunnan ohjauksen ja suunnittelun tehtäviin
Lisätietoa: http://www.sporttityollistaa.fi/

Pohjola-palkinnon haku alkanut
Hyvälle Seuralle jaettavan Pohjola-palkinnon haku on alkanut. Hyviä Seuroja valitaan tänä vuonna yhteensä 17,
joista yksi saa Vuoden Urheilugaalassa 10.1.2011 jaettavan pääpalkinnon. Maakunnalliset palkinnot jaetaan 16
seuralle pääjuhlan jälkeen järjestettävissä alueellisissa tilaisuuksissa. Lisätietoja www.phlu.fi.

Lumilyhty –arpojen ennakkotilaajan kisa 12.9. asti
Tilaamalla Lumilyhtyarvat 12.9. mennessä osallistut 5 x 1000 euron arvontaan. Aikaisemmin arpoja tilanneet seurat
ja joukkueet voivat osallistua ennakkotilaajankisaan tilaamalla 100 arpaa enemmän kuin vuonna 2009. Uudet tilaajat
voivat osallistua kisaan, jos tilaavat arpoja myyntiin minimimäärän 200 kpl. www.lumilyhty.fi.

Horseridingskool.com
Ratsastuksen uusi verkkopalvelu on avattu!
InnoSport, Suomen Ratsastajainliitto ja Ypäjän Hevosopisto ovat yhteistyössä avanneet uuden ratsastusaiheisen
Horseridingskool.com verkkopalvelun. Palvelu tarjoaa laaja-alaisesti ratsastuksen harjoitteluun ja valmennukseen
liittyviä sisältöjä. Tutustu palveluun >>

