SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE TAMMIKUU 2014

SRL YLEISTÄ

SRL:n kevätkokous ja Ratsastusgaala
Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppua vietetään Hämeenlinnan Vanajanlinnassa 25.–27.4.2014.
Viikonlopun kruunaa lauantai-illan Ratsastusgaala, jossa palkitaan vuoden 2013 ansioituneita. Laittakaa
viikonloppu kalentereihinne!
Lisätietoja ja viikonlopun ohjelmasisältö: www.ratsastus.fi/kevatkokous

JÄSEN- JA SEURAPALVELUT

50. 000 jäsenen raja jäi rikkoutumatta
Ratsastajainliitto tavoitteli vuoden 2013 lopussa 50 000 jäsenen kokonaislukumäärää. Tavoite jäi kuitenkin
niukasti toteutumatta hienosta loppukiristä huolimatta. Vuoden 2013 lopussa jäseniä oli yhteensä 49 970.
Kaikkien jäsenten kesken arvottiin kiitokseksi Horse Show-lippuja vuoden 2014 perjantai-illan näytökseen.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/50_000_jasenen_tavoitteesta_jaatiin_niukasti
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Vuoden 2014 jäsenkortit
Vuoden 2014 jäsenkortit postitetaan perinteisesti Hippos-lehti nro 2:sen mukana maaliskuun puolivälissä
sellaisille täysjäsenille, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa alkuvuodesta. Lehtiajon jälkeen maksaneet
sekä perhejäsenet saavat korttinsa erikseen kuoressa maaliskuun loppupuolella. Maksaneet Green Card jäsenet saavat kortin myös maaliskuun aikana. Kortintuloon saakka maksukuitti kelpaa tositteeksi
jäsenyydestä.

Tärkeää jäseninfoa – lisävakuutuslasku automaattisesti kaikille jäsenille jäsenkorttien mukana
Lisävakuutusmaksu nousee vakuutusmaksujen korotuksen vuoksi ensi vuonna 12 euroon. Lisävakuutuslasku
lähetetään automaattisesti jäsenkorttien mukana kaikille jäsenille. Lisävakuutus on edelleen
vapaaehtoinen. Vuonna 2013 lisävakuutuksen lunastaneiden lisävakuutusturva on voimassa 31.3.2014 asti
edellyttäen, että vuoden 2014 jäsenmaksu on maksettu.
Vuoden 2014 alussa (tammi-helmikuussa) lisävakuutuksen uusille tilaajille on käytössä sähköinen
tilauslomake, joka poistuu käytöstä maaliskuun jälkeen.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lisävakuutus

Jäsenetuesite 2014 valmistunut - uusia jäsenetuja!
Liiton vuoden 2014 jäsenedut esittelevä esite on valmistunut. Esitteitä voi tilata maksutta osoitteesta
sari.siltala@ratsastus.fi. Esite on tulostettavissa myös seuratoiminnan sivuilta.

HUOM. Ratsastusseurojen jäsenillä on helmikuun loppuun mennessä mahdollisuus lunastaa Hevosurheilulehden vuosikerta huippuedulliseen hintaan: 98 euroa keskiviikko ja perjantai -numerot tai 61 euroa pelkkä
perjantainumero! Toimikaa siis nopeasti ja levittäkää sanaa jäsenistölle! Tilaukset: puh. 020 760 500 tai
tilaukset@hevosurheilu.fi.

Hippoksen mukana kutsu Tampereen Hevoset 2014 -messuille - kaikki mukaan!
Hippos 2/2014 -lehden välistä löytyy kutsukortti Tampereen Hevoset 2014 -messuille. Kutsu oikeuttaa
yhden henkilön ilmaiseen sisäänpääsyyn messuille. Etu koskee liiton täysjäseniä. Mainostakaa etua osana
seuran jäsenkampanjaa ja kannustakaa jäseniänne maksamaan jäsenmaksu ajoissa. Hippoksen 2/2014
ilmestymispäivä on 13.3.2014 ja lehti on koko jäsenistöllä tästä viikon kuluessa. HUOM. Kysykää alueiden
kimppakyytejä ja lähtekää messuille koko seuran voimin!
Ratsastajainliitto on isosti mukana messuilla ja järjestää useita kokous- ja koulutustilaisuuksia paikan päällä.
Ohjelmassa mm. Liikkuva Ratsastaja -koulutusta (la klo 14–18 ja su klo 10–14), talliseminaari (su klo 12–16),
Sinettiseurojen yhteistapaaminen (su klo 10–12) sekä jäsensihteerikoulutus (la klo 13–17). Lisätietoja liiton
myyntiständistä, koulutuksista ja seminaareista helmikuun sähköisessä tiedotteessa.
Tampereen messuohjelma on esillä täällä: www.hevosmessut.fi.
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Seurojen toimihenkilötiedot 2014
Seurojen puheenjohtajat/jäsensihteerit, muistattehan toimittaa toimihenkilölomakkeen täytettynä
kaudelle 2014. Huomaattehan, että jäsensihteeritunnukset päättyvät 31.1.2014, joten vähintään tieto
jäsensihteeristä tulee olla toimitettuna alueassistentille tammikuun loppuun mennessä.
Alueassistentti Itä-, Lounais- ja Pohjois-Suomi, sekä Pohjanmaa: emmi.kupiainen@ratsastus.fi
Keski-, Kaakkois- ja Etelä-Suomi sekä Häme: sanna.sassi@ratsastus.fi.

Vuoden Ratsastusseura 2013 -kilpailu on käynnissä!
Ratsastajainliiton jäsenseuroille avoin Vuoden Ratsastusseura -kilpailu on käynnistynyt. Kilpailun teemana
on koulutus ja osaaminen. Seurat voivat osallistua mittelöön vuoden parhaimman seuran tittelistä
vastaamalla kilpailulomakkeen kysymyksiin. Kaikenkokoisten ja -ikäisten seurojen kannattaa ilman muuta
osallistua mukaan!
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/vuodenratsastusseurat

Haku Sinettiseuraksi on taas alkanut!
Sinettiseurat ovat nuorisotoiminnan laatuseuroja, josta tunnustuksena niille on myönnetty Sinetti.
Ratsastuksella on vuoden 2014 alusta 23 kpl lasten ja nuorten toiminnan huippuseuraa.
Haku Sinettiseuraksi on taas käynnissä, ja se päättyy 31.5.2013.
Lisätietoja ja hakuohjeet:
www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/sinettiseurat

Valon uudet nettisivut ja uutiskirje
Valon urheiluseuroille tarjottavat palvelut ja uutiset löytyvät nyt osoitteesta www.sport.fi/urheiluseura
Tilaa sivuilta seurallesi Valon uutiskirje, niin pysytte mukana koko urheilumaailman menossa.
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KUNTOLIIKUNTA

Kuntohaasteen tulokset julkistetaan tammikuun aikana
Ratsastajainliiton kunnonkohotuskampanja päättyi vuoden 2013 lopussa. Kilpailun tulokset ja voittajat
julkistetaan tammikuun aikana. Kuntohaasteesta voi lukea lisää myös liiton Kunnon Ratsut -blogista:
http://kunnonratsut.vuodatus.net

Urheillen terveyttä: Liikkuva Ratsastaja – oheisliikunnan ohjaajakoulutus seuraavan kerran Tampereella
Liikkuva ratsastaja- hankkeessa koulutetaan talleille ja seuroille oheisliikunnan ohjaajia, jotka voivat
innostaa ja ohjata lapsia, nuoria ja 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.
Seuraavat koulutustilaisuudet järjestetään Tampereen Hevoset -messujen yhteydessä 5.-6.4.2014.
Lisätietoja koulutuksesta: www.ratsastus.fi/ratsastusliikuntana/liikkuvaratsastaja

HEVOSTAIDOT JA HEVOSEN HYVINVOINTI

Valtakunnallinen hevostaitomestaruuskilpailu 2014
Valtakunnallinen hevostaitomestaruuskilpailu järjestetään 17.5.2014 Järvenpäässä. Järjestäjänä toimivat
Järvenpään Ratsastusseura ja SRL. Kisaan kuuluu sekä teoria- että käytännönkoe. Nyt on hyvä aika alkaa
treenata hevostaitoja ja tulla testaamaan taitoja kevään kisaan! Kisatehtävien pohjana on Hevostaito-opas,
jonka voi tilata Sporttikaupasta www.sporttikauppa.com. Lisätietoja hevostaitokilpailuista yleisesti
www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorten_kilpailut/hevostaitokilpailut.
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Ratsastus- ja hevostaitomerkkiasiaa vuodelle 2014

o

1.1.2014 voimaan tulleet ratsastus- ja hevostaitomerkkisäännöt löytyvät nettisivulta
www.ratsastus.fi/kilpailusaannot. Uutuutena mukana Islanninhevosten askellajiratsastusmerkki.
Lisäksi pieniä tarkennuksia on tehty mm. merkkisuorituksien vastaanotto-oikeuksiin.

o

Tammikuun loppuun mennessä SRL:oon toimitetut merkki-ilmoitukset ehtivät vielä tämän vuoden
jäsenkortteihin. Jos ette ole toimittaneet viime vuoden merkki-ilmoituksia vielä SRL:oon, kannattaa
toimia ripeästi. Viime vuoden aikana ilmoitetut merkkisuoritukset on listattu nettisivuille
www.ratsastus.fi/seuratoiminta/merkkisuoritukset/merkkisuoritukset2013. Myös googlea voi
hyödyntää tietyn merkkisuorituksen hakemisessa kirjoittamalla hakukenttään merkin sekä
suorittajan nimet.

o

Merkki-ilmoitukset ja -tilaukset tehdään osoitteeseen ratsastus@ratsastus.fi. Lisätietoja
merkkisuorituksista saa Hanna Talvitieltä (hanna.talvitie@ratsastus.fi, p. 040-507 8873) ja Kielo
Kestinmäeltä (kielo.kestinmaki@ratsastus.fi, p. 050-3000 769).

o

Merkkidiplomit ovat uudistumassa alkuvuoden aikana. Jatkossakin merkin hintaan sisältyy diplomi.
Saataville tulee myös sähköisesti täytettävät diplomipohjat, joita voi käyttää, jos tallilla/seuralla on
väritulostusmahdollisuus. Näitä tulostettavia diplomipohjia voi antaa myös niille suorittajille, jotka
eivät halua merkkipinssiä. Diplomeista on tulossa myös ruotsinkieliset versiot. Vanhoja diplomeita
voi käyttää edelleen, mutta halutessa ne voi korvata uusilla, itse tulostettavilla diplomeilla.

KILPAILUTOIMINTA

Seuran tunnistautuminen Maksuturvaan
Suomen Maksuturva Oy tarjoaa Suomen Ratsastajaliiton kisajärjestelyihin liittyvät maksujenvälityspalvelut.
Maksujenvälittäjänä Suomen Maksuturva Oy on velvollinen tunnistamaan kaikki asiakkaansa.
Kaikkia ratsastusseuroja on pyydetty tunnistautumaan Kipassa olevan lomakkeen kautta kesästä 2012
lähtien. Tietojemme mukaan ette ole edelleenkään hoitaneet tunnistautumisvelvollisuuttanne. Suomen
Maksuturva ei tule jatkossa enää tilittämään maksuja niille seuroille, jotka eivät ole tunnistautuneet.
Olkaa hyvä ja hoitakaa tunnistautuminen mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 31.1.2014 mennessä.
https://kipa.ratsastus.fi. Kirjaudu seurasi tunnuksella ja klikkaa Kipan etusivulta ”Seuratiedot Maksuturvaa
varten”. Tarkistathan, että jo täytetyt tiedot ovat oikein. Tarvittaessa ota yhteyttä tuula.tella@ratsastus.fi
tai p. 050 522 8622.
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KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT

SRL hakee uusia hevoskerhon ohjaajien kouluttajia
Onko sinulla kokemusta lapsista, nuorista ja hevosista sekä niihin liittyvää osaamista ja koulutusta? Jos, niin
tartu haasteeseen ja hae kerhon ohjaajien kouluttajaksi! Edellinen kouluttajakoulutus on järjestetty vuonna
2003, joten tämä tilaisuus ei toistu ihan joka vuosi.
Kouluttajakoulutus on ilmainen ja jatkossa pitämistään koulutuksista kouluttajat saavat SRL:n normaalin
kouluttajapalkkion. Täytä hakulomake ja palauta se 2.2. mennessä.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/koulutus/kouluttajakoulutus.

Helsinki Horse Fair – hevostapahtuma Helsingin Messukeskuksessa 8.-9.3.2014
Entistä upeampi hevostapahtuma kaikille harrastajille, ammattilaisille ja hevosista kiinnostuneille
järjestetään Helsingissä maaliskuussa.
Tapahtuman todelliset tähdet – hevoset ja ponit – esiintyvät vauhdikkaissa ja viihdyttävissä ohjelmissa.
Mukana mm. uusia rotuja sekä este- ja vikellyskilpailuja, valjakkokisaa, reiningiä sekä paljon, paljon muuta!
Mukana ovat myös alan erikoisliikkeet, yhdistykset, maahantuojat ja yrittäjät.
SRL on mukana messuilla omalla myyntiosastolla sekä tieto-osuuksilla messujen ohjelmalavalla. Luvassa
Kari Vepsän hevostaitoluentoa sekä vinkkejä valmentautumiseen ja kilpailu-uran suunnitteluun.
Valmentaudu tavoitteellisesti -kirjan tiimoilta keskustellaan mm. oikean ratsun löytämisestä, valmentajan ja
ratsukon yhteistyöstä, tavoitteiden asettamisesta sekä kilparatsastajan urapolusta.
Ratsastajainliiton Kuntotyöryhmä järjestää lisäksi liikunnallista ohjelmaa Goexpon puolella.
Nyt kaikki mukaan!
www.horsefair.fi, facebook.com/horsefair – pysy kärryillä!
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AJANKOHTAISTA

Laakson ratsastusstadionin uudet valot käyttövalmiit
Laakson ratsastusstadionin uudet valot on koekäytetty ja hyväksytty. Helsingin keskuspuiston vieressä
sijaitsevalla ratsastuskentällä voi nyt ratsastaa myös pimeään aikaan, mutta esteratsastukseen ja
kilpailemiseen valojen tehoa ei ole vielä testattu.
Helsingin Liikuntavirasto on panostanut vahvasti Laakson ratsastusstadionin olosuhteiden kunnostukseen.
Kentän pohja on salaojitettu ja uusittu, sinne on asennettu kastelujärjestelmä, ja nyt kenttää voi käyttää
myös hämärällä ja pimeässä.
Laakson ratsastusstadion on vuokrattavissa pääasiassa kilpailujen ja valmennusten järjestämiseen,
yhteydenotot ja varaukset Ruskeasuon liikuntapuiston liikuntapaikkahoitajalta. Valojen, esteiden ja muiden
puitteiden käyttöön annetaan käyttöopastus.
Lisätietoja: Ismo Lätti, p. 0500-639195

Ratsastuskenttätaulu kevään treenikauteen
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

Valmentaudu tavoitteellisesti -kirja myynnissä Sporttikaupassa
Suomen Ratsastajainliiton uusi julkaisu Valmentaudu tavoitteellisesti on tilattavissa Sporttikaupan kautta
http://www.sporttikauppa.fi/kauppapaikat/ratsastajainliitto. Kirjan hinta on 20 € + postikulut.
Ratsastajan tie taitavasta huipulle vaatii taidon lisäksi hyvää itsetuntemusta, itsearvostusta, asennetta ja
työtä. Huippu-urheilijoiksi nousevat vain harvat, mutta omien suoritusten ja tavoitteiden huipulle pääsy on
mahdollista jokaiselle. Valmentaudu tavoitteellisesti -kirja tarjoaa lukijalle tilaisuuden tarkastella omaa
toimintaa kolmen päätekijän; hevosen, ratsastajan ja ratsukon näkökulmasta. Teos johdattaa lukijan
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esimerkkien ja harjoitusten avulla tunnistamaan tavoitteensa, ominaisuutensa ja käytettävissä olevat
resurssinsa valmentautumisessa. Kirja tukee ratsastajaa etenemään tavoitteitaan kohti johdonmukaisen
suunnittelun, seurannan ja harjoittelun avulla.

ALUEET TIEDOTTAVAT

Keski-Suomi:
o
o
o
o
o

24.1. Lisenssikoulutus ratamestareille, estetuomareille ja aluestewardeille, Jyväskylä
1.2. Henkisen valmennuksen koulutus ratsastajille, Jyväskylä
1.2. Alueratamestarikurssi, Jyväskylä
15.2. Sääntökoulutus ja aluelupakoe, Jyväskylä
15.2. Kilpailunjärjestäjäkoulutus, Jyväskylä

Ilmoittaudu mukaan ja lue lisää www.ratsastus.fi/keski-suomi

Etelä-Suomi:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

25.–26.1. EA II, Helsinki
26.1. Kilpailijoiden sääntökoulutus, Riihimäki
Superlauantain satoa:
8.2. Lisenssikoulutus estetuomareille, ratamestareille ja stewardeille, Hyvinkää
8.2. Markku Saastamoisen hevosen ruokintaluento (liikalihavuus)
8.2. Henkinen valmentautuminen, Hyvinkää
8.2. Sääntökoulutusta jo kilpaileville ratsastajille, Hyvinkää
22.2. Estetuomarikurssi, Santahamina
1.-2.3. Kilpailunjärjestämiskoulutus (Kipa, Equioe, tulospalvelu, ATU ja maksuturva)
8.-9.3. Koulustewardikoulutus
16.3. Hevoskerho-ohjaajan jatkokoulutus, Espoo
16.3. Päätä oikein -koulutus, Helsinki
16.3. Alueen suunnittelukokous ja rankingpalkitseminen, Helsinki
30.3. IVK- ja IV-koulutuomareiden skaalantarkastus

Lisätietoja www.ratsastus.fi/etela-suomi

8

Kaakkois-Suomi:
o

16.2. Kipa- ja equipekoulutus, Kouvola

Ilmoittaudu mukaan: www.ratsastus.fi/kaakkois-suomi

Häme:
o
o
o
o

4.2. Sääntökoulutus aiemmin kilpailleille, Lahti
5.2. Lisenssikoulutus ratamestarit, estetuomarit ja stewardit, Lahti
12.2. Sääntökoulutus kilpailulupaa hakeville, Lahti
15.–16.2. Hämeen alueen koulutusviikonloppu, Lahti

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/hame

Lounais-Suomi:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

8.2. Sääntökoulutus, Turku
8.-9.2. Simo-simulaattorihevonen, Turku (ensisijaisesti aluevalmennettaville)
15.2. Lisenssikoulutukset estetuomareille, ratamestareille ja stewardeille, Säkylä
16.2. Lisenssikoulutukset estetuomareille, ratamestareille ja stewardeille, Kaarina
1.3. Sääntökoulutus, Pori
1.3. Koulutus kilpailujen järjestäjille, Pori
1.-2.3. Stewardikurssi, Kaarina
8.3. Koulutus kilpailujen järjestäjille, Turku
8.-9.3. Estetuomarikurssi, Kaarina
22.3. Henkinen valmentautuminen -luento, Kaarina
29.3. Turvallisuuspäällikkökoulutus, Turku
29.3. Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi, Huittinen
30.3. Hevoskerhon ohjaajien jatkokurssi, Kaarina
12.4. Liikkuva ratsastaja -koulutus seuroille, Kaarina

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lounais-suomi

Itä-Suomi:
o
o

8.2. Lisenssikoulutukset estetuomareille, ratamestareille ja stewardeille, Kuopio
8.3. IV ja IVK koulutuomarien lisenssikoulutus ja skaalantarkastus

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/ita-suomi

9

Pohjois-Suomi:
o
o
o
o
o
o
o
o

1.2. Seurakohtaaminen, Kajaani
15.2. Sääntökoulutus, Oulu
15.2. Equipe- ja ATU-koulutus, Oulu
15.2. Kultaisen Kavion Gaala, Oulu
16.2. Lisenssikoulutus estetuomareille, ratamestareille ja stewardeille, Oulu
16.2. Ratsastajan terveysluento, Oulu
22.2. Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi, Oulu
11.4. Pohjois-Suomen alueen kevään suunnittelukokous, Oulu

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/pohjois-suomi

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy helmikuussa.
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