SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE MARRASKUU 2012

SRL YLEISTÄ

SRL:n syyskokous sunnuntaina 25.11. klo 12 SLU-talossa
Suomen Ratsastajainliiton sääntömääräinen syyskokous pidetään Helsingissä SLU-talossa (Radiokatu 20,
Länsi-Pasila, salit 2 & 3) sunnuntaina 25.11. klo 12.00 alkaen. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo 11.30.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, muiden muassa toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuodelle 2013 sekä pidetään syyskokouksen henkilövaalit.
Syyskokoukseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kokouksessa on kahvitarjoilu.
Suomen Ratsastajainliiton jäsenyhdistysten ja yhteisöjäsenten ehdotukset hallituksen uusiksi jäseniksi on
esitelty täällä.
Syyskokouspostitus seuroille ja talleille toteutetaan torstaina 8.11.2012. Syyskokouksen materiaalit
julkaistaan tuolloin liiton nettisivuilla.

Urheilufoorumissa lisätietoja kilpailujärjestelmän uudistamisesta sekä urheilijan polusta
Urheiluväki kokoontuu yhteisten teemojen ympärille Helsingissä, hotelli Scandic Continentalissa lauantaina
24.11. klo 9.30 alkaen. Päivän ohjelmassa on yhteisen osan lisäksi kahdeksan lajin lajiseminaarit.
Tilaisuus on avoin kaikille. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan täällä.
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SEURA-JA JÄSENPALVELUT

Seurakysely seuratoimijoille – ole mukana kehittämässä liiton seurapalveluita!
Vapaaehtoisuuden teemavuoden kunniaksi liiton seurapalvelutiimi on laatinut seuratoimijoille kyselyn,
jonka tarkoituksena on kartoittaa seurojen tyytyväisyyttä liiton toimintaa kohtaan sekä tiedustella
tulevaisuuden palvelu- ja koulutustarpeita.
Pyydämme sinua osallistumaan kyselyyn. Osallistumisesi on tärkeää, sillä kyselyn avulla olet mukana
kehittämässä liiton ja alueiden seuratoimintaa sekä vaikuttamassa toiminnan painopisteisiin!
Välitäthän tietoa kyselystä eteenpäin omassa seurassasi. Kaikkien vastanneiden ja yhteystietonsa
jättäneiden kesken arvomme tuotepalkintoja. Kyselyyn voi vastata 30.11.2012 saakka.
LINKKI:
https://www.surveypal.com/app/f?_d=0&_sid=105540421&_k=hDBCL30rsBtmrSrTNJ7qn4uk0dR5E9W0tN
WxBv560m-vF--NtRZoyGMfGDjhGLDv

Vetovoimaisin seura - syksyn jäsenhankintakampanja ratsastusseuroille
Liiton jäsenkertymän kasvu on ollut positiivista. Jäsenkasvua vauhditetaan syksyn hinta-alennuksen myötä
ylimääräisellä jäsenkamppiksella 50 000 jäsenen saavuttamiseksi.
Ratsastusseuroilla on mahdollisuus lisätä oman seuransa vetovoimaisuutta ja houkutella mukaan uusia
jäseniä. Seurat voivat osallistua liiton jäsenkamppikseen, jossa ratsastusseurat jaetaan kolmeen eri
kategoriaan lähtötilanteen jäsenmäärän mukaisesti.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/ajankohtaista

Ilmainen tietopankki yhdistyksille verkossa
Yhdistystieto.fi on ilmainen, yhdistyksille suunnattu tietopalvelu. Palvelu on kehitetty tukemaan
suomalaista yhdistystoimintaa sekä jakamaan neuvoja ja parhaita käytäntöjä yhdistysaktiiveille. Sivuilta
löytyy tietoa esimerkiksi hallituksen jäsenten rooleista ja tehtävistä. Yhdistystieto sisältää myös vinkkejä,
ideoita ja toimintamalleja kaikenlaiseen yhdistystoimintaan. Yhdistykset voivat esitellä ja markkinoilla
sivuilla myös omaa toimintaansa.
Lisätietoja: www.yhdistystieto.fi
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Sporttisaitti – seuran nettisivut kuntoon!
Onko kotisivujen päivittäminen yhden ihmisen harteilla? Ottakaa seurassa käyttöön Sporttisaitti ja näette,
kuinka helppoa kotisivujen päivittäminen voi olla. Sporttisaitilla vapautatte enemmän aikaa varsinaiseen
toimintaan. Mukana nyt myös ilmainen versio!
Lisätietoja: www.sporttisaitti.com

Vapaaehtoisten palkitseminen – t-paitoja talkoolaisille
Ratsastusseuroilla on mahdollisuus tilata ”Vuoden vapaaehtoinen” -t-paitoja vapaaehtoisten
palkitsemiseksi. Paidoissa on mukana liiton logo sekä yllä mainittu teksti selässä. Paidan kuva on esillä liiton
seuratoiminnan nettisivuilla kohdassa vapaaehtoisten palkitseminen.
Väri: Tummansininen
Koko: S tai M (unisex-malli)
Hinta: 10 euroa (viiden paidan tilauksissa yksi paita kaupan päälle).
Hintaan lisätään 5 euron postikulut määrästä riippumatta.
Tilaukset: nina.kaipio@ratsastus.fi

Diplomi vapaaehtoiselle – vapaaehtoisuudesta kiittäminen
Ratsastusseurat voivat tilata veloituksetta diplomeita ansioituneille talkoolaisilleen. Diplomi on pieni tapa
kiittää vuoden aikana ahertaneita vapaaehtoisia.
Lisätietoa ja tilaukset: nina.kaipio@ratsastus.fi

Lumilyhty-arpojen myyntiaika päällä
Lumilyhty-arpojen myyntiaika on alkanut. Arpojen myynnillä tuetaan paikallisesti lasten ja nuorten liikuntaa
sekä urheiluseuratoimintaa. Vuosien saatossa urheiluseurat ovat keränneet arpamyynnillä yhteensä 8,6
miljoonaa euroa.
Lumilyhdyn myyntiaika on 1.10.2012 - 31.1.2013.
Lisätietoja: www.lumilyhty.fi/seuroille/tilaa/

3

Mitä liikunta maksaa -kysely lasten ja nuorten harrastamisesta
Suomen Ratsastajainliitto selvittää syksyn 2012 aikana lasten ja nuorten ratsastusharrastuksen
kustannuksia Suomessa. Työ on osa laajaa tiedonhankintaa, jossa on mukana vuoden 2012 aikana 7 eri
lajiliittoa.
Lähetäthän kyselylinkin eteenpäin jäsenistölle:
www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/mita_liikunta_maksaa_ota_osaa_kyselyyn_ja_vaikuta

Kuntohaaste alkaa jälleen tammikuussa
Ratsastajainliiton Kuntotyöryhmän toteuttama Kuntohaaste -kunnonkohotuskampanja kannustaa seuroja ja
talleja liikkumaan. Leikkimieliseen haasteeseen voi osallistua 5-10 henkilön joukkueella.
Kuntotyöryhmä järjestää alueellisia starttipäiviä ja hyvinvointiseminaareja, joiden aikana joukkueella on
mahdollisuus kuntotestaukseen. Hyvinvointiseminaarissa pohditaan vapaaehtoisena ja yrittäjänä jaksamista
sekä hyvän ilmapiirin merkitystä.

Starttipäivät keväällä:
• Lauantai 30.3. klo 10–15, Tampereen Ratsastuskeskus
• Lauantai 27.4. klo 10–15, Oulun ravirata, Äimärautio/Oulun Ratsastajat ry

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/Kuntohaaste

Liiton seura- ja tallipalveluiden vuosi 2013 (seurojen toimintasuunnitelmien avuksi)

Alustavia tärkeitä päivämääriä ja tapahtumia:

Tammikuu:
o

Kuntohaaste alkaa

Helmikuu:
o

2.-3.2. Apassionata, Helsinki

Maaliskuu:
o
o
o

9.-10.3. Helsinki Horse Fair
23.3. Lajien välinen seurakohtaaminen, Helsinki
30.3. Kuntohaasteen alueellinen starttipäivä, Tampereen Ratsastuskeskus
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Huhtikuu:
o
o
o
o

6.-7.4. Tampereen Hevosmessut
13.4. Ratsastuksen Sinettiseuratapaaminen, Hämeen Ratsastajat ry / Hämeenlinna
19.–21.4. Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppu Tallink Silja-laivalla
27.4. Kuntohaasteen alueellinen starttipäivä, Oulun ravirata, Äimärautio

Toukokuu:
o

18.5. Valtakunnallinen Hevostaitomestaruuskilpailu, Aitoo (Pälkäne)

Syyskuu:
o

Seurakehittämisseminaari

Lokakuu:
o

17.–20.10. Ratsastusseurojen puheenjohtajien koulutuspäivä Helsinki International UB Horse
Show’n yhteydessä

Marraskuu:
o

Ratsastajainliiton syyskokous

KILPAILUTOIMINTA

Powercupille finaalijärjestäjä?
SRL:n valtakunnallinen, yhdistetty koulu- ja esteratsastuskilpailu, etsii uutta finaalijärjestäjää vuodelle 2013.
Kisa on avoin poni- ja junioriratsastajille, ja se huipentuu seura- ja aluekilpailujen kautta valtakunnalliseen
finaaliin.
Finaali on kaksipäiväinen, jolloin ensimmäisenä päivänä kilpaillaan kouluratsastuksessa ja toisena
esteratsastuksessa. Osallistujamäärät ovat viime vuosina olleet noin 60–80 ratsukon välillä ja ajankohta
heinäkuun alkupuolella. Toiveena on keskeinen sijainti, johon on helppo tulla eri puolilta Suomea. Itä- ja
Kaakkois-Suomen alueelta kisalle on jo innokkaita järjestäjiä tarjolla, mutta nyt kartoitamme, jos
keskemmältä Suomea löytyy halukkuutta järjestäjäksi.
Jos kiinnostuitte, ottakaa yhteyttä 21.11.2012 mennessä SRL:on Hanna Talvitiehen
(hanna.talvitie@ratsastus.fi, p. 09-2294 5242).
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Lisätietoja Powercupista yleisesti (mm. säännöt):
www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorten_kilpailut/Powercup

Palautetta kaivataan Hevoshullu -seurakisojen järjestäjiltä
Jos olette järjestäneet Hevoshullu -seurakisan jossain lajissa tänä vuonna, täytättehän ystävällisesti
palautelomakkeen.
Sähköiset palautelomakkeet löytyvät osoitteesta:
www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorten_kilpailut/Hevoshullu-jarjestamisohjeita
Palautetta kaivataan ensi vuoden kisasuunnitelmien tueksi.
Kiitokset avustanne kisan kehittämiseksi!

ALUEET TIEDOTTAVAT

Kaakkois-Suomi

Alueen megalauantai 8.12.
Megalauantai-luentopäivä ja alueen pikkujoulut järjestetään 8.12. Mikkelissä. Tapahtumassa luennoi
hevosen ruokinnasta Hevostietokeskuksen Elena Autio ja hyvästä valmennussuhteesta ja
valmentautumisesta Håkan Wahlman. Tilaisuus on avoin kaikille, tarkempi kutsu alueen nettisivujen
tapahtumakalenterissa.

Hevoskerho-ohjaajan jatkokurssi Lappeenrannassa 24.11.
Toivottu hevoskerhon ohjaajan jatkokurssi järjestään Lappeenrannassa 24.11. Kutsu ja
ilmoittautumisohjeet tapahtumakalenterissa.

Tyylituomarikoulutus Imatralla 17.–18.11.
Imatran Ratsastajat järjestää tyyliestetuomarikoulutuksen Imatralla 17.–18.11. Tarkempi kutsu alueen
nettisivujen tapahtumakalenterissa. Koulutus on avoin myös muille aiheesta kiinnostuneille.
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AJANKOHTAISTA

Hevosyrittäjäpäivät syksyn merkkitapahtuma
Hevosyrittäjät ovat ammattikunta, joka on viimeisen 20 vuoden aikana noussut pysyväksi osaksi
suomalaista elinkeinoelämää. Hevosrakkauden lisäksi menestykseen tarvitaan bisnesvainuja ja taitoja,
liiketalouden osaamista ja markkinointia.
Valtakunnalliset hevosyrittäjäpäivät kokoavat ammattilaiset yhteen Jyväskylässä (14.–15.11.) ja
Hämeenlinnassa (29.–30.11.). Päivät juontaa ex-mäkihyppääjä, hevosyrittäjä Toni Nieminen. Kärkiaiheina
ovat hevostalouden tulevaisuus, viestintä, hinnoittelu ja innovaatiot.
Tapahtuman järjestää Hämeen ammattikorkeakoulun EU-osarahoitteinen Hevosyritys huippukuntoon hanke. ProAgria Oulun Hevosagro -hanke järjestää oman alueensa tilaisuuden Kestilässä (20.–21.11).
Ohjelmat ja suositut hevosyrittäjän oppaat ovat luettavissa www.hevosyrittaja.fi -sivuilla.

Ratsastuskeskuksen suunnittelu- ja rakentamisopas jälleen tilattavissa
Ratsastuskeskusten suunnittelu- ja rakentamisoppaassa selostetaan ratsastuskeskusten kaikkien tilojen ja
rakenteiden - tallien, maneesien, kenttien, tarhojen ja maastoratojen - suunnittelu, rakentaminen ja
varustaminen. Kirja antaa tietoa myös alueen liikennejärjestelyistä, keskuksen korjausrakentamisesta,
hoidosta, kilpailujen järjestämisestä sekä rakentamis- ja käyttökustannuksista ja rahoituksesta.
Opas kuuluu opetusministeriön liikuntapaikkajulkaisujen sarjaan, ja se on laadittu yhdessä Suomen
Ratsastajainliiton kanssa. Kirja on tarkoitettu ratsastuskeskusten suunnittelijoille ja rakennuttajille sekä
niiden käytöstä vastaaville.

Opas on tilattavissa Ratsastajainliiton Sporttikaupasta. Tutustu myös muihin liiton myyntituotteisiin.

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy joulukuussa.
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