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SRL YLEISTÄ

Hevoset Stadikalla – lipunmyynti käynnissä!
Helsingin Olympiastadionilla 14.–15.9. järjestettävä esteratsastuksen GP-sarjojen finaali on syksyn ehdoton
must-tapahtuma.
Tapahtuman lipunmyynti on parhaillaan käynnissä. Nyt kannattaa toimia nopeasti, sillä ratsastusseuran
jäsenet saavat aikuisten lippunsa toimituskulujen (2,50 €) verran edullisemmin ostaessaan ne 30.6.
mennessä. Kerätkää myös iso porukka paikalle, sillä ryhmälippujen ostaja saa lisäksi kaksi ilmaista lippua
kaupan päälle ostaessaan kymmenen lippua. Tapahtumassa riittää nähtävää ja koettavaa moneen makuun
– ottakaa mukaan myös perheenjäsenet!
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/hevoset_stadikalla

Keppihevoset tapaavat stadionilla
Lauantaina Olympiastadionin kenttä ei ole varattu ainoastaan kilpaileville ratsukoille, vaan siellä pääsevät
käymään myös kaikki keppihevosensa kanssa paikalle saapuvat. Järjestäjä toivottaa kaikki
keppihevosratsukot tervetulleiksi osallistumaan lauantaina iltapäivällä palkintojenjakoon ja
kunniakierrokseen juoksuradalla! Etukäteisilmoittautumista ei tarvita, lisätietoja tulee lähempänä
tapahtumaa.

Haasteviesteillä katsomot täyteen
Haluamme saada tässä ainutlaatuisessa ratsastustapahtumassa katsomot täyteen. Hevosihmiset ovat
lähteneet haastamaan ystäviään tuomaan paikalle katsojia, kuten kouluratsastaja Kimmo Sulkala, joka
kutsuu stadionille 50 ystäväänsä. Hevosurheilulehden päätoimittaja Jussi Lähde on luvannut tuoda paikalle
kymmenen raviohjastajaa. Voit itsekin lähteä haastamaan ystäväsi Hevoset Stadikalla -kilpailuun Facebooksivulla: www.facebook.com/HevosetStadikalla.
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Olympialaisten muistot kansiin
Haluamme kerätä talteen Helsingin olympialaissa esteratsastuksen finaalia seuranneiden katsojien
muistoja. Lähetä muistelmasi ja yhteystietosi osoitteeseen: Olympiamuistot, Ratsastajainliitto, Radiokatu
20, 00093 VALO tai kati.hurme@ratsastus.fi. Osallistuneiden kesken arvotaan neljä kahden hengen VIPlippua Hevoset Stadikalla -kilpailuun.

SEURA-JA JÄSENPALVELUT

Kesän jäsenhankintakilpailu – palkintoina lippuja Olympiastadionille
Ratsastajainliiton kesän jäsenhankintakilpailussa houkutellaan ratsastusseuraan uusia jäseniä. Jokaisesta
uudesta jäsenestä saa lipun Hevoset Stadikalla -tapahtumaan. Jokainen uusi jäsen saa myös itse lipun
viikonloppuun. Jäsenhankintakilpailu on päällä 31.7. saakka.
Lisätietoja ja ohjeet: www.ratsastus.fi/kamppis

Nouse Ratsaille syksyllä – teemana hevosalan ammatit
Nouse Ratsaille -avointen ovien päivät tulevat taas syyskuun alussa (1.9.2013). Tämän vuoden teemana
ovat hevosalan ammatit. Nouse Ratsaille -päivää edeltävällä viikolla talleilla toteutetaan ratsastajien
vaihtoviikko, jonka perusidea on, että tallin vakiotuntilaiset tuovat omalle tunnilleen mukaansa yhden
kaverin, joka ei ole aiemmin ratsastanut.
Ratsastusseurojen kannattaa tehdä yhteistyötä liiton jäsentallien kanssa ja hyödyntää Nouse Ratsaille viikko omassa jäsenhankinnassa.
Lisätietoa tapahtumasta: www.ratsastus.fi/nouseratsaille

Horse Show -kävijäkilpailu tulee jälleen syksyllä
Horse Show -kävijäkilpailu järjestetään jälleen syksyllä. Kilpailun konseptia on uudistettu osallistujilta
saadun palautteen mukaisesti. Uudessa konseptissa ostettujen lippujen määrä ratkaisee voittajan. Etu on
edelleen -20 % Normal- ja Premium-hintaisista näytöslipuista. Kisaan voi osallistua vähintään 10 hengen
porukalla.
Kesä on hyvää aikaa kerätä porukkaa kasaan. Kävijäkisasta lähetetään lisätietoa ja markkinointimateriaalia
elokuun seura- ja tallipostituksen mukana.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/kavijakisa
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Syksyn seurakoulutuksia – kalenteriin valmiiksi!
o

Lajien välinen yhteinen seurakehittämiskohtaaminen (uinti, ratsastus, purjehdus ja veneily)
torstaina 19.9. klo 17–21 Mäkelänrinteen lukiossa Helsingissä. Ilta päättyy lajikokeiluun (uinti).
Lisätietoja:
www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=E49D17BC37E7EA644B6FFACA60EAD5B4

o

Ratsastusseurojen puheenjohtajien tapaaminen perjantaina 18.10. klo 12–17 Valo-talossa
Helsingissä. Tapaamisen jälkeen puheenjohtajat jatkavat Helsinki International UB Horse Show’hun.
Lisätietoja:
www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=426A28FB5A60B31C346E156B9295CA5A
Kutsu on lähetetty ratsastusseurojen puheenjohtajille myös erikseen.

Urheillen terveyttä: Liikkuva ratsastaja -koulutus 17.8. Helsingissä
Liikkuva ratsastaja-hanke on ratsastuskouluille ja seuroille suunnattu koulutuskokonaisuus, jossa
perehdytään ratsastuksen oheisliikuntaan huomioiden lajin omat erityispiirteet sekä tarpeet.
Liikkuva ratsastaja-hankkeen tavoitteena on kouluttaa talleille ja seuroille oheisliikunnan ohjaajia, jotka
voivat innostaa ja ohjata sekä lapsia, nuoria että 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.
Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet:
www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=EA5BB539ACC375383B5B87C4ACDFD115
Seuraavat vastaavat koulutukset järjestetään syksyllä Jyväskylässä ja Rovaniemellä sekä vuonna 2014
Tampereen Hevoset-messujen yhteydessä.

HEVOSTAIDOT JA HEVOSEN HYVINVOINTI
Kari Vepsän hevostaitokoulutusta tarjolla
Kari Vepsä tarjoaa yhteistyössä Suomen Ratsastajainliiton kanssa peruskursseja kaikille hevosen
käyttäytymisestä kiinnostuneille. Kurssi sisältää neljä tasoa, joiden avulla voi kehittää omia taitoja
systemaattisesti ja käytännön läheisesti.
Hevostaitokoulutus koostuu yleisdemosta ja tasokurssiharjoittelusta. Yleisdemoon otetaan 3 hevosta
omistajineen/ratsastajineen mukaan. Yleisdemon jälkeen alkaa tasoharjoittelu, joka koostuu neljästä eri
hevostaitoa mittaavasta käytännön osuudesta. Tasoharjoittelusta tehdään lopuksi vapaavalintainen
tasokoe.
Lisätietoja liiton nettisivuilta: www.ratsastus.fi/hevostaitokoulutus
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KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINTA
Aika suunnitella ensi vuoden kilpailukalenteria
Kilpailukalenterit löytyvät Kipasta https://kipa.ratsastus.fi. Kaikkien järjestäjien tulee hakea vuoden 2014
kilpailuja merkitsemällä toiveensa suoraan Kipaan. Kirjallisia hakemuksia ei aiemmista vuosista poiketen
tarvita.

Vuoden 2014 kilpailukalenterin aikataulu
Haku on avoinna koko ensi vuoden kilpailuille siten, että järjestäjät voivat lisätä, poistaa ja siirtää kilpailuja
alla olevan aikataulun mukaisesti.






Haku alkaa, Kipa avoinna 1.8. alkaen
Haku päättyy 30.9.2013
1.-7.10. järjestäjillä on mahdollisuus poistaa kilpailu tai siirtää toiseen ajankohtaan
8.10. alkaen lajikomiteat käsittelevät kilpailukalenterit
1.11. kalenterit vahvistetaan

Merkitkää KIPAan mahdollisimman tarkat tiedot kilpailustanne, harkitut kohderyhmät ja yhteyshenkilö
yhteystietoineen sekä mahdolliset sarjakilpailutoiveet (esim. sarjoja ponit, juniorit). Tuttuun tapaan
toivomme, että järjestäjä merkitsee KIPAan, mikäli aikoo järjestää alueluokkia kansallisen kilpailunsa
yhteydessä.
Kun hakuaika päättyy 30.9., järjestäjät voivat neuvotella keskenään mahdollisten päällekkäisyyksien
poistamiseksi ja muokata päivämääriään 7.10. saakka, jonka jälkeen kalenteri lukitaan ja lajikomiteat
ottavat kalenterit käsittelyyn.

Haku liiton valmennuksiin tulevalle kaudelle
Haku liiton alue- ja maajoukkuevalmennuksiin käynnistyy heinäkuussa. Tarkemmat hakuohjeet julkaistaan
liiton nettisivuilla hakuajan alussa. Hakuaika valmennuksiin päättyy 20.8.

KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT

Toimihenkilökoulutuksia:
o
o
o

Valjakkoajon estetuomarikurssi, Loimaa, la 29.6.2013 klo 10.00 - 14.00
Vikellysohjaajakurssin johdanto-osa, Lahti, pe 12.7.2013 - su 14.7.2013
Vikellysohjaajakurssin johdanto-osa, Lahti, pe 9.8.2013 - su 11.8.2013
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Muita tilaisuuksia:
o
o
o
o
o
o
o
o

Hevoskerho-ohjaajien peruskurssi, Isokyrö, la 15.6.2013 klo 09.00
Horsebic-seuralisenssikurssi, Sipoo, la 6.7.2013
Kepparikilometrit -tapahtuma, Tornio, la 13.7.2013
Kepparikilometrit -tapahtuma, Oulu, la 20.7.2013
Eversti Carden yleisöklinikka, Snappertuna, ke 31.7.2013 - to 1.8.2013
Easel-kurssi hevosyrittäjille, Porvoo, la 17.8.2013 klo 09.00 - su 18.8.2013 klo 17.00
Kyra Kyrklundin klinikka Ruskeasuolla, su 1.9.2013
Valtakunnallinen tallikohtaaminen, Kaarina, pe 20.9.2013 klo 10.00 - 15.00

Lisätietoja www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri

ALUEET TIEDOTTAVAT
Kaakkois-Suomen alue
o

Kenttäratsastuksen aluevalmennuksia tarjolla:
Kenttäratsastuksen aluevalmennukset ovat käynnissä. Valmennuksia järjestetään 29.–30.6., 20.7.,
27.–28.7. ja 24.–25.8. Valmennukset ovat avoimia kaikille kenttäratsastusta harrastaville.
Ilmoittautuminen tapahtuu Kipan valmennuskalenterin kautta osoitteessa kipa.ratsastus.fi.

o

Powercupin aluekarsinnat Lappeenrannassa 23.6.
Powercupin aluekarsintakilpailut järjestetään Lappeenrannassa este- ja kouluratsastuksessa 23.6.
Kilpailusta, jossa ratsastetaan molemmissa lajeissa, valitaan alueen edustajat Siilijärvellä 13.–14.7.
ratsastettavaan valtakunnalliseen finaaliin.

o

Kaakkois-Suomen Seuratreffit pidetään seuraavasti:
14.8. Kotka
21.8. Lappeenranta
28.8. Mikkeli
4.9. Kouvola

o

Alueen syyskokous pidetään 15.10. Kouvolassa

Etelä-Suomen alue
ESRAn alueella järjestettäviä tapahtumia kesällä/syksyllä 2013:
o
o
o
o

13.6. Hevosalan näkymiä keskustelutilaisuus, Valo-talo, Helsinki
6.7. Horsebic seuralisenssikurssi, Sipoo
17.8. Ratsastuksen oheisliikuttajakoulutus, Valo-talo, Helsinki
1.9. Kyra Kyrklundin klinikka, Helsinki
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o
o
o
o

19.9. Lajien välinen yhteinen seurakohtaaminen, Helsinki
28.–29.9. Koulutusviikonloppu lisenssitoimihenkilöille, mm. stewardikurssi,
aluepuheenjohtajatuomarikurssi), Hyvinkää
12.10. Esran alueen seurojen puheenjohtajatapaaminen ja syyskokous, Kiialan kartano, Porvoo
18.10. Valtakunnallinen seurojen puheenjohtajatapaaminen, Helsinki

Katso lisätiedot www.ratsastus.fi/etela-suomi

Keski-Suomen alue
o
o
o
o

28.–29.9. Liikuttajakoulutus, Jyväskylä
11.10. Alueen seuratapaaminen ja syyskokous
18.10. Ratsastusseurojen puheenjohtajien valtakunnallinen tapaaminen, Helsinki
26.10. Kuntohaasteen lopputestaus, Jyväskylä

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/keski-suomi

Hämeen alue
SRL Häme järjestää jäsenilleen Hevoset Stadikalla -tapahtumaan bussikuljetuksen sunnuntaina 15.9.
Valittavana on kaksi eri reittivaihtoehtoa: Nastola/Lahti – Helsinki ja Kangasala/Tampere – Helsinki. Hinta
molemmilla reiteillä 10€/hlö (meno-paluu). Lisätiedot ja ilmoittautuminen käynnissä SRL Hämeen
tapahtumakalenterissa. Nyt kaikki hämäläiset porukalla mukaan vuosisadan hevostapahtumaan!

MUUTA TÄRKEÄÄ

Ratataulut harjoittelun avuksi
Ratsastajainliiton Sporttikaupasta on tilattavissa kaksipuoliset piirrä ja pyyhi -ratataulut.
Iso taulu on kooltaan 60x100 cm ja sopii erityisesti ratsastuksen opetukseen. Siinä on kiinnityslenkit
ripustamista varten ja kuvattuna pitkä rata, toisella puolella pysty- ja toisella vaakasuunnassa. Taulun
mukana tulee neljän tussin setti. Hinta 35 €
Pieni taulu on A4-kokoinen ja toimii loistavasti esim. kouluratojen harjoittelun apuna. Taulun toisella
puolella on pitkä rata, toisella lyhyt rata. Taulun mukana tulee tussi. Hinta 7 €.
Tilaukset Sporttikaupasta www.sporttikauppa.fi/kauppapaikat/ratsastajainliitto
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Jokamiehen oikeudet kiertueella - paras tieto jokamiehenoikeuksista
Viime kesänä jokamiehenoikeudet olivat otsikoissa "marjasodan" takia. Talvella keskusteltiin kiivaasti
hiihtoladuilla kävelemisestä. Entä kuinka lähellä rantaa saa onkia tai miten jokamiehenoikeudet menevät
yksityisteillä? Tästä ja paljon muusta puhutaan Jokamiehenoikeudet kiertueella -yleisötilaisuuksissa.
Jokamiehenoikeudet kiertueella -tapahtumasarja käsittää yhteensä 20 yleisötilaisuutta eri puolilla Suomea.
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy ja kaikki ovat tervetulleita osallistumaan niihin.
Kaksituntisen tilaisuuden aiheina ovat muun muassa:
o
o
o
o

Jokamiehenoikeuden luonne ja ydin
Maankäytön vaikutus jokamiehenoikeuteen
Jokamiehenoikeudet erilaisten harrastusten ja toimintojen näkökulmasta
Kysymyksiä, pulmatilanteita, paikallisia asioita ja keskustelua

Luvassa on tiukkaa asiaa ja vapaata keskustelua jokaisen mahdollisuudesta liikkua ja oleskella luonnossa.
Lisätietoja: www.suomenlatu.fi/jmo

Liiton henkilökunnan kesälomat

Holma Sonja
Kaipio Nina
Kujala Kaisa
Kupiainen
Emmi
Kuusisto
Minttu
Sassi Sanna
Seppälä Marian
Siltala Sari
Sundwall Fred
Talvitie Hanna
Tella Tuula
Ylänne
Aki

24.6.–28.7.
22.7.–11.8.
24.6.–21.7.
3.6.–28.6.
22.7.–11.8.
11.7.–13.8.
1.7.–28.7.
1.7.–21.7.
15.7.–11.8.
3.6.–18.8.
15.7.–11.8.
24.6–30.6./29.7.–11.8./27.8.–
2.9.

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy heinäkuussa.
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