SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE HUHTIKUU 2012
SRL YLEISTÄ
Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppu Tampereen Hevosmessuilla
Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppua vietetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa
21. – 22.4.2012.
Viikonlopun ohjelma ja aikataulu: http://www.ratsastus.fi/kevatkokous_2012
SRL:n järjestämiin seminaareihin osallistuvat pääsevät maksutta sisään seminaaritilaan. Messuille on
lunastettava erikseen lippu lipunmyynnistä. SRL tekee seminaareihin osallistuville etukortit, joita
näyttämällä päivälipun voi ostaa 10 eurolla (norm. 15 €).
Vielä ehtii mukaan Ratsastusgaalaan, ilmoittautuminen 18.4. mennessä tapahtumakalenterin linkin kautta.

Tavoitteena tasapaino – kirja ennakkomyynnissä
Suomen Ratsastajainliitto ja Vudeka tarjoavat tilaisuuden tilata ennakkoon Katri Syvärisen mielenkiintoisen
uutuuskirjan ”Tavoitteena Tasapaino” hintaan 28 €. Kirja julkaistaan Tampereen Hevoset -messuilla.
Lisätietoja erillisessä liitteessä.

SEURA-JA JÄSENPALVELUT
Vapaaehtoistoiminnan vuosi 2012 – ilmianna vapaaehtoinen!
Vapaaehtoistoiminta on Ratsastajainliiton vuoden 2012 teema. Teemavuoden tavoitteena on tuoda esiin
vapaaehtoistoiminnan merkitystä ja eri mahdollisuuksia.

Onko seurassanne erityisen kiitoksen ansaitseva vapaaehtoinen? Ilmianna hänet inspiraatioksi ja
innoittajaksi muille. Etsimme seurastanne huomionosoituksen ansaitsevaa vapaaehtoista, joka toimii
esimerkkinä toiminnastanne.
Seuralla on ainutlaatuinen mahdollisuus esitellä omaa huippuvapaaehtoista ja vapaaehtoistoiminnan
muotoa liiton nettisivuilla tai Facebook-profiilissa.
Ensimmäisille rohkeille ilmiantajille ja vapaaehtoisille tarjotaan liput Tampereen Hevoset-messuille!
Lisätietoja ja ilmiannot: nina.kaipio@ratsastus.fi.

Ansiomerkkejä ansioituneille – tutustu liiton palkitsemisjärjestelmään
Ansiomerkki on näkyvä tapa kiittää ja osoittaa arvostusta luottamushenkilön tai vapaaehtoisen hyvin
tehdystä työstä ja pitkästä työurasta. Ansiomerkki viestii saajalleen, että hänen kokemustaan ja
sitoutumistaan arvostetaan.
Suomen Ratsastajainliitto ry:n vuosikokous ja hallitus myöntävät ansiomerkkejä henkilöille, jotka ovat
toimineet ansioituneesti liiton tai sen jäsenyhdistyksen/yhteisön hyväksi tai jotka toimenpiteillään ovat
erittäin tuntuvasti tukeneet liiton toimintaa taikka muutoin erittäin huomattavasti myötävaikuttaneet koko
maan ratsastusurheilun edistämisessä.
Kiitä seurasi vapaaehtoista SRL:n ansiomerkillä!
Lisätietoja: http://www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/palkitsemisjarjestelma

Ratsastajainliiton Kuntotyöryhmän Hyvinvointiseminaari Kirkkonummella 5.5.2012
Ratsastajainliiton Kuntotyöryhmä järjestää liiton vapaaehtoisvuoden innoittamana seuratoimijoille ja
talliyrittäjille suunnatun valtakunnallisen hyvinvointiseminaarin Kirkkonummen Långvikissä 5.5.2012.
Hyvinvointiseminaarin teemana on vapaaehtoisena jaksaminen. Paikalla ovat puhumassa alan asiantuntijat.
Aiheina mm. vapaaehtoisena käyttäytyminen, hyvän ilmapiirin rakentaminen, kiusaamisen ehkäiseminen
sekä terveelliset elämäntavat. Ratsastajainliiton urheilupsykologi Mia Stellberg kertoo, miten
maajoukkueratsastajat valmentautuvat henkisesti kisoihin. Meri Satama demonstroi uutta
Liikuttajakoulutusta.
Osallistujilla on mahdollisuus rentoutua, virkistäytyä, nauttia spa-hoitoja ja yöpyä Långvikissä.
Hyvinvointiseminaarin tarkempi aikataulu ja ilmoittautumisohjeet:
http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/vapaaehtoinen_-_huolehdi_hyvinvoinnistasi

Ratsastajainliiton Kuntoblogi on jälleen avattu!
Suomen Ratsastajainliiton toimisto haastaa seurat mukaan kuntoilemaan! Liiton henkilökunta on aloittanut
kuntokuurin, jonka tuloksia voi seurata Kuntoblogissa. Käykää lukemassa ja kommentoimassa:
http://kunnonratsut.blogit.fi/

Pohjola-palkinto Hyvälle Seuralle – myös ratsastusseurat voivat hakea!
Pohjola-palkinto on tunnustus moniarvoiselle ja laadukkaalle seuratyölle. Palkinnolla halutaan kannustaa
niitä yli miljoonaa suomalaista, jotka tekevät työtä urheiluseuroissa. Vuonna 2012 voittajan valinnassa
painotetaan erityisesti sitä, miten seura huolehtii sekä harrastajien että vapaaehtoisten hyvinvoinnista.
Vuoden 2012 Pohjola-pääpalkinto jaetaan juhlallisesti Suomen Urheilugaalassa tammikuussa 2013.
Lisätietoja ja hakulomake:
http://www.slu.fi/urheiluseuroille/seuran_johtaminen_ja_seuratoimin/pohjola-palkinto/

Muistattehan myös seuraavat käynnissä olevat haut:

-

Sinettiseurahaku, haku päättyy 13.5.2012
Lisätietoja: http://www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/sinettiseurat

-

Haku Kuntotyöryhmään, haku päättyy 30.4.2012
Lisätietoja: http://www.ratsastus.fi/ratsastustietoa/ratsastus_liikuntana/prime101.aspx

KILPAILUTOIMINTA
Seurakilpailut Kipassa
Seurat ovat ottaneet Kipan seurakilpailukalenterin ilahduttavan aktiivisesti käyttöön. Kilpailuja on
ilmoitettu jo lähes 140 kappaletta aina lokakuulle saakka. Toivomme, että kaikki järjestäjät julkaisevat
kilpailujensa tulokset Kipassa liitteinä, jotta näemme kuinka ahkeraa seurakilpaileminen on.
Kalenterissa on julkaistu kutsuja aktiivisina sekä liitteinä ja ilmoittautumisiakin on otettu vastaan Kipan
kautta. Voidakseen ilmoittautua seurakilpailuun Kipan kautta kilpailija tarvitsee itselleen kilpailuluvan ja
lisäksi hevosen tiedot tulee löytyä Kipasta. Kipassa on automaattisesti Hippoksen rekisterissä olevat ratsut
sekä SRL:n kilpailunumeron omaavat hevoset. Jos suomenhevosta tai esim. entistä ravihevosta ei löydy
Kipasta, laita viesti siitä aluesihteerille, niin hevosen tiedot saadaan siirrettyä Kipaan.
Seurakilpailuluvan tilausohjeet: http://www.ratsastus.fi/ratsastajan_kilpailuluvat

Kutsuun merkitty tuomariston puheenjohtaja, jolla on voimassa oleva toimihenkilölisenssi voi julkaista
kutsun, mutta ei muokata sitä. Hän pystyy kirjautumaan sisään Kipaan etusivulta käyttämällä omaa
jäsennumeroaan (Sportti-id:tä). Kipan etusivulla on kirjautumisohjeet.
Kipan käyttöohjeet seurakäyttäjille löytyvät http://www.ratsastus.fi/materiaalisalkku/equipe_ja_kipa

Hevosten rokotukset
Kaikki hevoset, joilla aiotaan osallistua kansallisiin tai aluekilpailuihin on rokotettava perus- ja
tehosterokotteilla hevosinfluenssaa vastaan. Eläinlääkärit ovat voineet marraskuusta 2011 alkaen merkitä
hevosten rokotustiedot Suomen Hippoksen Heppa-järjestelmään, josta tiedot siirtyvät Kipaan. Mikäli
Kipasta puuttuu hevosen rokotustieto, se ei estä ilmoittautumasta/kilpailemasta, vaan rokotustodistus
tulee tällöin esittää kilpailupaikalla. Rokotustodistus tulee aina ottaa mukaan kilpailupaikalle!
Todistusten tarkistaminen:


Järjestäjä tarkistaa aina niiden hevosten rokotustodistukset, joilla EI ole merkitty rokotustietoja
Kipaan.



SRL suosittelee, että järjestäjä tarkistaa satunnaisotannalla niiden hevosten rokotustodistukset,
joiden rokotustiedot ON merkitty Kipaan.

Ratsastus näkyviin mediassa -kilpailu!
Ratsastuskilpailut kiinnostavat paikallismedioissa. Kannattaa siis kehittää kisatiedotustoimintaa, kutsua
toimittajia kilpailuihin tai sopia valmiiden juttujen toimittamisesta tuloksineen.
Ohjeita kisatiedotukseen löytyy liiton nettisivuilta: http://www.ratsastus.fi/kilpailutiedotus
Ohje on tehty kansalliselle kilpailulle, mutta sitä voi hyvin soveltaa myös seura- ja aluekilpailuihin.
Kilpailu on avoin seurojen ja kilpailujen järjestäjien tiedottajille. Viisi eniten juttuja toimittanutta tiedottajaa
palkitaan HIHS-lipuilla.
Ohje: Lähetä kopio lehdessä julkaistusta jutusta tai lehtileike 5.10.2012 mennessä osoitteeseen
SRL/Marian Seppälä, Radiokatu 20, 00093 SLU.
Pisteen saamisen edellytyksenä, että juttu kertoo ko. tiedottajan seuran järjestämistä kilpailuista tai muusta
ko. seuran toiminnasta. Muistattehan mainita tiedostusvälineille myös seuranne muista jutuista,
paikallisista ilmiöistä ja tapahtumista. Ihminen ja hyvä tarina kiinnostavat aina. Paikallislehdet arvostavat
oman alueen näkökulmia. Hyviä lukujuttuja ovat myös esimerkiksi henkilökuvat, matkatunnelmat tai
kisareissut.
Lisätietoa ja vinkkejä seuran viestintään:
http://www.slu.fi/urheiluseuroille/julkaisut_ja_tyokalut/urheiluseuran-viestintaopas/

Ohjeita kilpailujen järjestäjille
Tutustu SRL:n ohjeisiin kilpailujen järjestäjälle osioon netissä:
http://www.ratsastus.fi/ohjeita_kilpailunjarjestajalle
Sisältö:








Kipan ja Equipen ohjeita
Kutsujen tarkistamisohjeet
Ohje kilpailukuuluttajalle
Sääntöasiaa
Turvallisuusasiaa
Ympäristöasiaa
Tietoa SRL:n vuokrattavasta kilpailukalustosta

Hevosten rekisteröinti
Kaikki Suomessa syntyneet varsat merkitään Suomen Hippoksen pitämään rekisteriin ja ne saavat nk. EUpassin. EU:n komission asetuksen (EY) 504/2008 mukaan kaikilla EU:n alueella olevilla hevoseläimillä on
oltava tunnistusasiakirja. Hevosrekisteriä Suomessa pitää Suomen Hippos ry. SRL:n antama kilpailunumero
ei ole virallinen tunnistusasiakirja, vaan mahdollistaa kilpailemisen Suomessa. Mikäli hevosella ei ole
tunnistusasiakirjoja, tulee se tunnistaa ja rekisteröidä pikapikaa.
Lisätietoja http://www.hippos.fi/#rekisterointi_ja_omistaminen

ALUEET TIEDOTTAVAT

ESRA etsii kilpailunjärjestäjää kouluratsastuksen henkilökohtaisiin ja joukkuemestaruuksiin
Onko seurallanne halukkuutta järjestää syksyllä ESRAn alueen arvokilpailuja? ESRA tukee
kilpailunjärjestäjää, haussa järjestäjä kouluratsastuksen henkilökohtaisiin ja joukkuealuemestaruuksiin.
Lisätietoja: sanna.sassi@ratsastus.fi

ESRAN KOULUTUKSIA:
Steward-koulutus, Hyvinkää 15.4.2012. Ilmoittautumiset 6.4. mennessä sari.ukkonen@pp.inet.fi
Lisätietoja:
http://www.ratsastus.fi/etelasuomi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=5C9EA57011ED5BF03CB296B31EBAE2
4C
Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi, Helsinki 6.5.2012. Ilmoittautumiset 23.4. mennessä
nina.heikinheimo@gmail.com
Lisätietoja:
http://www.ratsastus.fi/etelasuomi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=00A1560EA12A1951086A2511651A0B
BA

Ilmoita mahdollisista koulutuspaikoista aluesihteerille
Onko tiedossasi hyvä paikka, jossa alue voisi järjestää koulutuksia? Etsimme käyttöön erikokoisia tiloja,
joissa voisimme järjestää alueiden tapahtumia ja koulutuksia. Lähetä paikkavinkkisi tiedoksi oman alueesi
aluesihteerille.

Ratsastajainliitto toivottaa kaikille iloista pääsiäistä! 

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy jälleen toukokuussa.

