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SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE TAMMIKUU 2015 

 

 

 

SRL YLEISTÄ  

 
 

 

SRL:n kevätkokous ja Ratsastusgaala Lahdessa 

Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppua vietetään Lahdessa 17.–19.4.2015. Viikonlopun kruunaa 

lauantai-illan Ratsastusgaala, jossa palkitaan vuoden 2014 ansioituneita. Laittakaa viikonloppu 

kalentereihinne!  

 

Lisätietoja ja viikonlopun ohjelmasisältö: www.ratsastus.fi/kevatkokous  

 

 

 

JÄSEN- JA SEURAPALVELUT  

 

 

 

Alkuvuoden muistilista seuratoimijoille 

Tammikuu – helmikuu:  

o Jäsenille lähtee liiton toimesta ensimmäinen erä v. 2015 jäsenmaksulaskuja.  

o Itse laskuttavat seurat pystyvät tulostamaan jäsenmaksulaskut jäsenilleen.  

o Kilpailulupakausi 2015 lisätään rekisteriin => seurat pääsevät nyt tulostamaan kilpailuluvat 

jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille vuodelle 2015. HUOM! Lupien nimet muuttuivat 

kilpailujärjestelmäuudistuksen myötä!  

 

http://www.ratsastus.fi/kevatkokous
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 Hippos-lehti nro 1 toimitetaan kaikille vuonna 2014 täysjäsenmaksunsa maksaneille.  

 Vuoden 2015 alusta liittyneille uusille jäsenille tulee Hippos-lehti alkaen numerosta 1 edellyttäen, 

että jäsenmaksu on kirjautunut sporttirekisteriin 16.1.2015 mennessä => nopeat maksajat palkitaan 

”ylimääräisellä” lehdellä.  

 Mahdollisuus liiton tarjoamiin jäsenetuihin alkaa, kun jäsenmaksu on kirjautunut rekisteriin.  

 Viimeisetkin seurojen toimihenkilölistat alueassistentille!  

 Ensimmäinen jäsenmaksutilitys seuroille helmikuussa.  

 

Maaliskuu:  

o Jäsenmaksunsa maksaneet täysjäsenet saavat jäsenkortin Hippos-lehti nro 2:n mukana.  

o Jäsenmaksunsa maksaneet perhejäsenet saavat jäsenkortin erillisessä kuoressa lehden 

ilmestymisen jälkeen.  

o Kilpailulupamaksu täytyy olla kirjautuneena rekisterissä viimeistään 2.2., jos luvasta haluaa 

merkinnän korttiin.  

o Lisävakuutuslasku lähetetään kaikille jäsenille jäsenkorttisaatteen mukana maaliskuusta alkaen. 

 

 

Seurojen toimihenkilötiedot 2015 

Seurojen puheenjohtajat/jäsensihteerit, muistattehan toimittaa toimihenkilölomakkeen täytettynä 

kaudelle 2015. Toimihenkilölomake tulisi lähettää oman alueen alueassistentille heti seuran syyskokouksen 

jälkeen. Täytättehän lomakkeen, vaikka tehtävät seurassanne jatkuisivat kuten tänäkin vuonna. 

Huomaattehan, että jäsensihteeritunnukset päättyvät 31.1.2015, joten vähintään tieto jäsensihteeristä 

tulee olla toimitettuna tammikuun loppuun mennessä. Alueassistentti Itä-, Lounais- ja Pohjois-Suomi, sekä 

Pohjanmaa emmi.kupiainen@ratsastus.fi ja Keski-, Kaakkois- ja Etelä-Suomi sekä Häme 

sanna.sassi@ratsastus.fi. 

 

 

 

Uusi vuosi - uusia jäsenetuja! 

Vuosi 2015 tuo mukanaan uusia jäsenetuja kaikille ratsastusseurojen jäsenille.  

Kaikki vanhat jäsenedut jatkuvat, ts. ratsastusseuran jäsenet saavat jatkossakin mm. LähiTapiolan kattavan 

urheiluvakuutuksen, Hippos-lehden ja lukuisia kaupallisia etuja.  

Vuoden 2015 uutena jäsenetuna jokainen ratsastusseuran jäsen saa jäsenkortin mukana hevostarvikeliike 

Horzen etukupongin, joka oikeuttaa 20 prosentin alennukseen kertaostoksesta Horzen myymälässä tai 

nettikaupassa.  

 

Kaikki jäsenedut on esitelty osoitteessa: www.ratsastus.fi/jäsenedut. 

 

 

 

mailto:emmi.kupiainen@ratsastus.fi
mailto:sanna.sassi@ratsastus.fi
http://www.ratsastus.fi/jäsenedut
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Lahjaksi ratsastusseuran jäsenyys 

Ratsastajainliiton seurapalvelutiimi on työstänyt seurojen jäsenhankinnan avuksi ns. lahjajäsenyyspaketin. 

Se sisältää infon lahjan antajalle, lahjakorttipohjan sekä jäsensihteerille palautettavan liittymislomakkeen.  

 

Lahjaksi annettu jäsenyys on hyvä keino saada seuraan mukaan ratsastajien tukijoukot ja ne ikuiset 

jahkailijat, jotka periaatteessa haluaisivat liittyä, mutta eivät koskaan muista . Jäsenyys on varmasti 

mieleinen lahja myös harrastuksen juuri aloittaneille, niin lapsille kuin aikuisillekin. 

Voitte välittää alla olevan linkin takaa löytyvän materiaalin jäsenistöllenne, jäsensihteereitä on ohjeistettu 

erikseen asian tiimoilta. Painettuja esitteitä voi myös tilata seuran käyttöön veloituksetta osoitteesta 

sari.siltala@ratsastus.fi.  

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lahjaksi_jäsenyys  

 

Vuoden Ratsastusseurat 2014 -kilpailu on käynnissä! 

Ratsastajainliiton jäsenseuroille avoin Vuoden Ratsastusseurat -kilpailu on käynnistynyt. Seurat voivat 

osallistua mittelöön vuoden parhaimman seuran tittelistä vastaamalla kilpailulomakkeen kysymyksiin. 

Kilpailussa huomioidaan seurojen vuoden 2014 toiminta. Kaikenkokoisten ja -ikäisten seurojen kannattaa 

osallistua mukaan! 

 

Lisätietoja ja osallistumisohjeet: www.ratsastus.fi/vuodenratsastusseurat   

 

 

Seuratuen päätökset huhtikuun loppuun mennessä 

Opetus- ja kulttuuriministeriön jakamaan seuratoiminnan kehittämistukeen saapui 965 hakemusta. Tukea 

haettiin yhteensä 15 423 794 euroa. Seuratukipäätökset ministeriö tekee huhtikuun loppuun mennessä. 

Työllisyyttä edistävien liikunnan hankkeiden päätökset tehdään helmikuun loppuun mennessä. Tiedot 

avustusta saavista seuroista julkaistaan ministeriön verkkosivuilla www.minedu.fi.  

Seuratukea myönnetään tänä vuonna yhteensä 4,5 miljoonaa euroa. Yksittäiset avustukset vaihtelevat noin 

2 500 eurosta 30000 euroon. Vuodelle 2015 on jaossa myös kertaluonteinen 550 000 euron määräraha 

seurojen työllistämistueksi. 

 

 

 

Ajankohtaisinfo merkkisuorituksista  

Merkkisäännöt on päivitetty, ja ne julkaistaan SRL:n nettisivuilla tammikuun aikana. 

Tammikuun loppuun mennessä SRL:on toimitetut merkki-ilmoitukset ehtivät tämän vuoden jäsenkortteihin. 

Jos ette ole toimittaneet viime vuoden merkki-ilmoituksia vielä liittoon, kannattaa toimia ripeästi. 

SRL:n toimistolla merkkisuorituksista vastaa vuoden alusta lähtien Sari Siltala (sari.siltala@ratsastus.fi). 

Sarin kautta hoituvat merkkitilaukset, merkki-ilmoitukset sekä muut merkkeihin liittyvät tiedustelut. 

Merkkien toimitusaika on noin kaksi viikkoa, ja tilauksen päälle tuleva postiennakkokulu on seitsemän 

euroa. 

mailto:sari.siltala@ratsastus.fi
http://www.ratsastus.fi/lahjaksi_jäsenyys
http://www.ratsastus.fi/vuodenratsastusseurat
http://www.minedu.fi/
mailto:sari.siltala@ratsastus.fi
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Suosittu seura- ja talliristeily syksyllä  

Ratsastajainliitto järjestää uudelleen seuratoimijoille ja talliyrittäjille suunnatun yhteisen (Helsinki-

Tukholma-Helsinki) seminaariristeilyn. Risteilyn ajankohta on 2.–4.10. Varatkaa viikonloppu jo nyt 

kalentereihinne! Lisätietoja luvassa keväällä. 

 

Nuoret Päättäjät omassa blogissa 

Ratsastajainliiton nuorisoryhmän Nuoret Päättäjät ääni kuuluu myös oman blogin muodossa. Käykää 

lukemassa nuorten kokemuksista ja levittäkää sanaa oman seuranne sisällä: 

http://nuoretpaattajat.blogspot.fi/  

 

 

 

Vielä ehtii vastata Toto-pelien kyselyyn 

Toto-pelit tukevat suomalaista ratsastusurheilua ja ratsukasvatusta. Vastaamalla kyselyyn autat 

kehittämään Fintoton toimintaa ja entistä parempaa yhteistyötä ravi- ja ratsastusurheilun välillä. Kysely on 

toteutettu yhteistyössä Suomen Ratsastajainliiton kanssa. 

Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 2 kpl talliloimia (loimen arvo n. 80 euroa). 
 
HUOM. Kysely on tarkoitettu vain aikuisille!  
 
Linkki kyselyyn: https://my.surveypal.com/Toto-kysely%20syksy%202015  

 

 

 

 

 

KUNTOLIIKUNTA 

 
 

 

Kuntohaaste on alkanut – kaikki mukaan kuntoilemaan! 

Ratsastajainliiton Kuntotyöryhmän toteuttama Kuntohaaste -kunnonkohotuskampanja kannustaa kaikkia 

ratsastajia liikkumaan. Uusi Kuntohaaste -kausi on jälleen alkanut. Leikkimieliseen haasteeseen voi 

osallistua 5-10 henkilön joukkueella. Kilpailu on avoin kaikille jäsenille iästä riippumatta. 

  

Lisätietoja ja osallistumisohjeet: www.ratsastus.fi/Kuntohaaste  

 

 

 

Liikkuva Ratsastaja -oheisliikunnan ohjaajakoulutuksia tarjolla 

Liikkuva Ratsastaja- hankkeessa koulutetaan talleille ja seuroille oheisliikunnan ohjaajia, jotka voivat 

innostaa ja ohjata lapsia, nuoria ja aikuisia oikeanlaisen oheisliikunnan pariin. Ohjaajan käytössä ovat 

http://nuoretpaattajat.blogspot.fi/
https://my.surveypal.com/Toto-kysely%20syksy%202015
http://www.ratsastus.fi/Kuntohaaste
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valmiit liikuntatuokiomallit, jolloin ohjaaminen on helppoa, ja sen voi toteuttaa lähes kuka tahansa 

koulutuksen käynyt, liikunnasta innostunut henkilö.  

Kevään koulutuskalenteri tarjoaa Liikkuva Ratsastaja -koulutuksia eri puolilla Suomea. 

Lisätietoja koulutuksesta ja alkuvuoden koulutukset: 

www.ratsastus.fi/ratsastusliikuntana/liikkuvaratsastaja 

 

 

Ratsasta kunnolla -seminaari ammattilaisille maaliskuussa 

Suomen Ratsastuksenopettajainyhdistys ja Ratsastajainliiton Kuntotyöryhmä järjestävät ratsastuksen 

ammattilaisille suunnatun Ratsasta kunnolla -seminaarin Valo-talossa Helsingissä maanantaina 23.3. Päivän 

aikana käydään läpi ratsastusta taitolajina, mietitään mitä elementtejä taitolajin opettamisessa tarvitaan, 

miten taidon oppimista voisi helpottaa ja miten ratsastajan fysiikka vaikuttaa tähän kaikkeen. Päivän 

asiantuntijana toimii Kuntotyöryhmän jäsen, liikuntatieteiden maisteri Anne-Maarit Hyttinen.  

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 

http://www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=0B652EFDB0C1065A8C6FF2428807384A  

 

 

 

Ratsastajan kuntotestaajakoulutus Helsingissä helmikuussa 

Kuntohaasteessa toimivia kuntotestaajia koulutetaan säännöllisesti. Seuraava 1-tason koulutus (aerobinen 

kunto) järjestetään Valo-talossa perjantaina 20.2. klo 10.00 alkaen. Koulutukseen voi osallistua liikunta-alan 

ammattilainen, kuten fysioterapeutti, liikunnanopettaja tai liikunnanohjaaja AMK, jolla on vahva kokemus 

ja ammattitaito ratsastuksesta ja ratsastuksen ohjaamisesta/opettamisesta.  

 

Koulutuksessa osallistujat saavat laajan, lajisidonnaisen kuntotestaajakoulutuksen. Kuntotestaajat käyttävät 

ratsastuksen lajianalyysiin pohjautuvaa lajispesifiä kuntotestikokonaisuutta sekä suomalaiselle ratsastajalle 

laadittuja viitearvoja, jotka pohjautuvat yli 3000 ratsastajan testituloksiin.  

Kuntotestaajat on luokiteltu kolmelle eri tasolle: Tason 1 kuntotestaajalla on lupa tehdä pelkästään 

aerobisia kuntotestejä. Tason 2 testaajat voivat aerobisen testauksen lisäksi tehdä lihaskunto- sekä 

tasapainotestausta. Tason 3 testaajat voivat suorittaa kahden aikaisemman testauksen lisäksi myös 

liikkuvuuden testausta. 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=AE37AECB3E8D441D7A0B42A41C4E34E9  

 

 

Pilottiseuroja etsitään aikuisliikunnan kehittämiseksi 

Ratsastajainliitto on mukana Valon valtakunnallisessa Urheillen terveyttä -ohjelmassa, jonka avulla 

tavoitellaan koko urheilumaailman yhteistä ”Olemme maailman liikkuvin urheilukansa” -visiota. 

Kehittämisohjelmaan kutsutaan mukaan pilottiseuroja, joiden kanssa luodaan ja kokeillaan yhdessä 

konseptia harrasteliikuntaan keskittyvien seurojen avuksi.  

http://www.ratsastus.fi/ratsastusliikuntana/liikkuvaratsastaja
http://www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=0B652EFDB0C1065A8C6FF2428807384A
http://www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=AE37AECB3E8D441D7A0B42A41C4E34E9
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Etsimme mukaan 5-10 ratsastusseuraa. Urheillen terveyttä ratsastusseurassa -kehittämishankkeessa 

suunnittelemme valittujen seurojen kanssa yhdessä monipuolisia liikkumisen muotoja. Hankkeen yhtenä 

painopisteenä on turvata harrastaminen koko elämänkulussa keskittyen myös ikääntyvien harrastamisen 

kehittämiseksi. Osallistuminen on seuroille veloituksetonta! Pilottihanke sisältää mm. Liikkuva Ratsastaja -

koulutuksen kahdelle pilottiseuran toimijalle. 

Mikäli seuranne on kiinnostunut toimimaan mukana pilottihankkeessa, olkaa yhteydessä SRL:n Ninaan, 

nina.kaipio@ratsastus.fi. Toiminta käynnistyy keväällä 2015. 

 

 

 

KILPAILUTOIMINTA 
 

 

 

Ratsastajainliiton kilpailujärjestelmä uudistui vuoden alussa 

Uudistuksen vaikutukset alkoivat näkyä konkreettisesti, kun Kipa uudessa asussaan ja uuden järjestelmän 

mukaisilla nimityksillä otettiin käyttöön ennen joulua. Järjestelmän kuvaukset on kirjattu tarkemmin 

lajikohtaisiin kilpailusääntöihin. Kipaan on tehty tässä vaiheessa vain kilpailujärjestelmän uudistuksen 

myötä pakolliset muutokset, mutta samalla sen hakuominaisuuksia on lisätty ja etusivulle on lisätty 

tiedotuskanavat. Aiemman laji- ja tasokohtaisen haun lisäksi kilpailuja voi hakea myös kohderyhmien ja 

luokkien tasojen perusteella. Mielenkiintoiseksi muodostuu varmasti myös karttahaku. Tarkennettu haku 

toimii kuitenkin sujuvasti vain, jos kilpailujen järjestäjät merkitsevät kohderyhmät ja paikkatiedot 

kilpailuihinsa.  

Kilpailujen tasomäärittely on edennyt siten, että kaikki viime syksynä kansalliseen kalenteriin merkityt 

kilpailut on merkitty automaattisesti 3-tasolle, aluekilpailut 2-tasolle ja seurakilpailut 1-tasolle. Nämä 

merkinnät tarkistetaan järjestäjien ja komiteoiden näkemyksillä. Tasoihin voi tulla tarkennuksia alkuvuoden 

aikana. Suurinta ihmettelyä ovat aiheuttaneet luokkatasot. Enää ei ole 2- tai 1-tason luokkia, on vain 

luokkia, jotka ovat avoimia eri luville ja kohderyhmille.  

Päivitetyt Kipan käyttöohjeet löytyvät osoitteesta www.ratsastus.fi/materiaalisalkku/equipe_ja_kipa    

Tietoa uudistuksesta: www.ratsastus.fi/uusikilpailujarjestelma  

 

 

Kilpailujärjestelmän uudistuttua myös lupien nimiin tullut muutoksia 

Vanha seuralupa on nyt nimeltään E-lupa. Aluelupaa vastaa lähimmin D-lupa ja kansallisia B- ja A-luvat. 

Maksuttomalla E-luvalla voi kilpailla vain 1-tason kilpailuissa. D-luvalla voi kilpailla 2-tason kaikissa luokissa 

sekä 3-5-tason kilpailuissa lajisäännöissä määritellyissä luokissa, mikäli järjestäjä on avannut luokat D-

lupalaisille. A-luvalla saa kilpailla kaikilla kilpailutasoilla kaikissa lajeissa. B-luvalla saa kilpailla muissa kuin 

olympialajeissa 3-5-tason kilpailuissa sekä kaikissa lajeissa 2-tason kilpailuissa. Osallistumisoikeus luokkiin 

edellyttää oikean luvan lisäksi tietysti myös voimassa olevaa kvaalia. Kvaalit on kuvattu lajisäännöissä 

kohdassa osallistumisoikeus. 

mailto:nina.kaipio@ratsastus.fi
http://www.ratsastus.fi/materiaalisalkku/equipe_ja_kipa
http://www.ratsastus.fi/uusikilpailujarjestelma
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Ratsastajainliitto suosittelee, että uudelta luvan hakijalta edellytetään sääntökoulutukseen osallistumista 

ennen luvan saamista. Kvaalitulos ohjaa kilpailijan oikean tasoisiin luokkiin. Seurat voivat myöntää 

kilpailijan toivoman luvan, vaikka tällä ei vielä olisi kvaalituloksia saavutettuna. 

Lisätietoa luvista: www.ratsastus.fi/kilpailut/kilpailuluvat 

 

 

 

Kilpailusäännöt 2015 on julkaistu 

Kilpailusääntömuutokset on julkaistu liiton nettisivuilla. Lajisäännöistä löytyvät uuden kilpailujärjestelmän 

kuvaukset liitteinä olevina taulukkoina. Rankingpistetaulukot julkaistaan tammikuun lopulla. 

Ratsastajainliiton hallitus on vahvistanut seuraavat tarkennukset: Lajisääntöihin lisätään 1000 euron 

palkintokatto 1-tasolle kaikissa lajeissa. Kilpailujen järjestäjät merkitsevät kutsuun mille luparyhmälle 

luokka on vähintään auki erillisen lajikohtaisen ohjeistuksen mukaan. Olympialajien 

suomenmestaruuskilpailuissa vaaditaan aina A-, C- tai kansainvälinen kilpailulupa, pienissä lajeissa 

vastaavasti B- tai kansainvälinen kilpailulupa. SRL:n sarjakilpailuissa kouluratsastuksessa vaaditaan A-lupa. 

SRL:n sarjakilpailut esteratsastuksessa on järjestettävä 3-5 tason kilpailuissa ja sarjoissa, joiden kaikki 

osakilpailut ja finaalit kilpaillaan alle 120 cm:n tasolla, tulee ratsastajalla olla vähintään D-lupa. Noviisisarjan 

osakilpailuja voidaan järjestää myös 2-tason kilpailuissa sarjan sääntöjen mukaan. 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/kilpailusaannot  

 

 

Kilpailukalenteri 2015 

Alkaneelle vuodelle haetut 3-5-tason kilpailut on vahvistettu ja Ratsastajainliiton sarjakilpailut myönnetty. 

Syksyn huipputapahtuma on Helsinki International UB Horse Show 22.–25. lokakuuta, jolloin kilpaillaan 

mm. maailmancupin osakilpailu esteratsastuksessa ja nähdään myös kansainvälistä kouluratsastusta.  

Kesäkauden kruunaavassa Finnderbyssä Ypäjällä kilpaillaan 4.–7. kesäkuuta kansainvälisellä tasolla koulu- ja 

lännenratsastuksessa. Mukana on tuttuun tapaan myös perinteinen Finnderby-esterata sekä Mannerheimin 

kenttäratsastuskilpailu, jonka yhteydessä ratkotaan myös senioreiden ja nuorten SM-mitalit.  

Kouluratsastuksen Suomen mestaruuksista kilpaillaan Maarianhaminassa toukokuussa, mukana kaikki 

ikäluokat. Esteratsastuksen Suomen mestaruuksista otetaan mittaa kaikissa ikäryhmissä Kemiössä heinä–

elokuun vaihteessa.  

Esteratsastuksen LähiTapiola GP-sarjassa käydään osakilpailut kesän aikana Ypäjällä, Hollolassa, Salossa, 

Savonlinnassa ja Hangossa. Sarjafinaali ratsastetaan Helsingissä elokuun lopussa. Avoimen ja nuorten 

sarjojen parhaat ratsastajat karsivat tänäkin vuonna mukaan loppuhuipennukseen isoilla esteillä, jolloin 

pääpalkintona on Volkswagen henkilöauto. 

 

 Tähtikilpailut 2015: www.ratsastus.fi/tahtikilpailut  

 Tarkempi kotimaan kisakalenteri kilpailupalvelu Kipassa: https://kipa.ratsastus.fi/   

 Kansainväliset kilpailut FEI:n kalenterissa: https://data.fei.org/Calendar/Search.aspx  

http://www.ratsastus.fi/kilpailut/kilpailuluvat
http://www.ratsastus.fi/kilpailusaannot
http://www.ratsastus.fi/tahtikilpailut
https://kipa.ratsastus.fi/
https://data.fei.org/Calendar/Search.aspx
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KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT 
 

 

Toimihenkilö- ja kilpailunjärjestäjäkoulutukset 

 Equipe-koulutus, Turku, la 7.2.2015 

 Estetuomarikurssi, peruskurssi, Seinäjoki, la 7.2.2015 - su 8.2.2015. Tulkkaus ruotsiksi! 

 Estetuomareiden, ratamestareiden ja stewardien lisenssikoulutus, Jyväskylä, la 7.2.2015 

 ATU-koulutus, Jyväskylä, la 7.2.2015 

 Kilpailunjärjestäjäkoulutus; uusi kilpailujärjestelmä ja sen vaikutukset kilpailun järjestämiseen, 
Jyväskylä, la 7.2.2015 

 Valjakkoajon kilpailujärjestäjäkoulutus, Loimaa, la 7.2.2015 

 Lisenssikoulutus estetuomarit ja stewardit, Hyvinkää, la 7.2.2015 

 Valjakkoajon toimihenkilökoulutus, Loimaa, la 7.2.2015 

 Stewardikurssi, peruskurssi, Tampere, la 7.2.2015 - su 8.2.2015 

 Matkaratsastuksen stewardikoulutus, korotuskurssi, Tampere, la 7.2.2015 

 Valjakkoajon estetuomarikoulutus, peruskurssi, Loimaa, su 8.2.2015 

 Estetuomareiden, ratamestareiden lisenssikoulutus, Tampere, ke 11.2.2015 

 Koulutuomareiden ja valmentajien lisenssikoulutusta, Ypäjä, la 14.2.2015 - su 15.2.2015 

 Skaalantarkastus koulutuomareille IIIK-I koulutuomareille, Faurie, Ernes, la 14.2.2015 - su 15.2.2015 

 Estetuomarien lisenssikoulutus, Säkylä, la 14.2.2015 

 Stewardien lisenssikoulutus, Säkylä, la 14.2.2015 

 C-ratamestarikurssi (peruskurssi) ja ratamestarien lisenssikoulutus, Kiuruvesi, la 14.2.2015 - su 
15.2.2015 

 Estetuomarien lisenssikoulutus, Kaarina, su 15.2.2015 

 Stewardien lisenssikoulutus, Kaarina, su 15.2.2015 

 Kipa/Equipe koulutus, Kotka, su 15.2.2015 

 Valjakkokoulutuomarikoulutus, peruskurssi, pe 20.2.2015 - su 22.2.2015 

 C-ratamestarikurssi, peruskurssi, Lappeenranta, la 21.2.2015 - su 22.2.2015 

 Estetuomarikurssi, peruskurssi, Riihimäki, la 21.2.2015 - su 22.2.2015 

 Stewardikurssi, peruskurssi, Riihimäki, la 21.2.2015 - su 22.2.2015 

 I-tason valmentajakoulutus, 1. jakso, pe 27.2.2015 - su 1.3.2015, UUSI KURSSI ALKAA! 

 SRL Taitotuomareiden lisenssikoulutus, la 28.2.2015 

 Kilpailunjärjestäjäkoulutus, Riihimäki, la 28.2.2015 - su 1.3.2015 

 Turvallisuuspäällikkökurssi, Riihimäki, la 28.2.2015 

 Stewardien lisenssikoulutus, Oulu, la 28.2.2015 - su 1.3.2015 

 Tuomarien ja ratamestarien Equipe- ja ATU-koulutus, Riihimäki, su 1.3.2015 

 IV ja IVK koulutuomarien lisenssikoulutus (skaalantarkastus), Oulu, la 7.3.2015 

 Vikellyksen valmentajatapaaminen, Helsinki, la 7.3.2015 

 Banmästarekurs på svenska, ratamestarikoulutus, grundkurs, Kimito, la 7.3.2015 - su 8.3.2015 

 Vikellyksen tuomarikokelaiden brush-up, Helsinki, su 8.3.2015 

 Lisenssikoulutus estetuomarit ja -stewardit, LPR, ke 11.3.2015 

 Skaalantarkastus IV- ja IVK-koulutuomareille, Kangasala, la 14.3.2015 

 Kouluratsastuksen stewardkurssi, korotuskurssi, Hyvinkää, la 14.3.2015 - su 15.3.2015 

 Stewardikurssi, peruskurssi, Turku, la 14.3.2015 - su 15.3.2015 

 Stewardikurssi ja stewardien lisenssikoulutus, Kuopio, la 14.3.2015 - su 15.3.2015 
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 Marcus Scharmannin esteklinikka, valmentajien lisenssikoulutus, ma 16.3.2015 - ke 18.3.2015 

 Koulustewardien lisenssikoulutus, LPR, ke 18.3.2015 

 Estetuomareiden lisenssikoulutus, Kuopio, pe 20.3.2015 

 Kenttäratsastuksen tuomari-, maastoradansuunnittelija- ja TA-koulutus, peruskurssi, Ypäjä, la 
21.3.2015 - su 22.3.2015 

 Kenttäratsastuksen toimihenkilöiden lisenssikoulutus, Ypäjä, la 21.3.2015 

 Estetuomarikurssi, peruskurssi, Kuopio, la 21.3.2015 - su 22.3.2015 

 Estestewardikurssi, korotuskurssi, Kuopio, la 28.3.2015 - su 29.3.2015 

 Koulustewardikurssi, korotuskurssi, Kuopio, la 28.3.2015 - su 29.3.2015  

 Skaalantarkastus IV- ja IVK-koulutuomareille, Hyvinkää, la 28.3.2015 

 Christoph Hessin kouluratsastusklinikka, valmentajien lisenssikoulutus, ma 30.3.2015 - ti 31.3.2015 

 Kenttäratsastuksen toimihenkilöiden lisenssikoulutus, Oulu, la 4.4.2015 

 Valjakon lisenssikoulutus, ma 6.4.2015 
 
 
Muut koulutukset ja tapahtumat 
 

 Seuratoimijoiden tapaaminen: Yhdessä vai erikseen? Hyvinkää, la 7.2.2015 

 Kilpahevosen hyvinvointi, Hyvinkää, la 7.2.2015 

 Superlauantai, kilpailujärjestelmän uudistus ja Aleksi Litovaaran henkisen valmennuksen luento, 
Hyvinkää, la 7.2.2015 

 Hevoskerho-ohjaajien treffit, Jyväskylä, su 8.2.2015 

 Hätäensiapukurssi, Jyväskylä, su 8.2.2015 

 Kilpailu-uraansa aloittelevien sääntökoulutus + uusi kilpailujärjestelmä ja TTT, Lahti, ma 9.2.2015 

 Kouluratsastuspainotteinen sääntökoulutus, Lahti, ti 10.2.2015 

 Nuorten hevosten koulukatsastus, to 12.2.2015 Katsastajina Emile Faurie & Janne Bergh.  

 Este/kenttäpainotteinen sääntökoulutus, Tampere, to 12.2.2015 

 Esteratsastuspainotteinen sääntökoulutus, Lahti, ke 18.2.2015 

 Liikkuva Ratsastaja -koulutus, Helsinki, to 19.2.2015 

 Kouluratsastuspainotteinen sääntökoulutus, Tampere, to 19.2.2015 

 Ratsastajan kuntotestaajakoulutus, osa 1, aerobinen kunto, Helsinki, pe 20.2.2015 

 Sääntökoulutus, Pori, la 28.2.2015 

 Hevoskerho-ohjaajan peruskurssi, Myrskylä la 14.3.2015 

 Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi, Huittinen, su 22.3.2015 

 Ratsasta kunnolla -seminaari, Helsinki, ma 23.3.2015 

 Ratsastajainliiton seura- ja talliseminaari, Lahti, la 18.4.2015 

 Ratsastusgaala, la 18.4.2015, Lahden Sibeliustalo 

 Ratsastajainliiton sääntömääräinen kevätkokous, su 19.4.2015 
 
 
Lisätietoa ja ilmoittautumiset: www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri  

 

 

 

 

 

 

http://www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri
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HEVOSEN HYVINVOINTI & EDUNVALVONTA 

 

 

 

Alennusta Savon eläinsairaalassa 

Suomen Ratsastajainliitto on osakkaana Savon eläinsairaalassa ja tarjoaa jäsenetuna SRL:n jäsenille 10 

euron alennuksen käyntimaksusta Savon eläinsairaalan klinikalla tai auton käynnistä. Alennuksen käyttäjät 

kirjautuvat sairaalan kanta-asiakkaiksi ja saavat jatkossakin hyviä etuja. Alennuksen voi käyttää kerran 

vuoden 2015 aikana. Alennus lunastetaan näyttämällä liiton jäsenkorttia.   

 

 
Tärkeää asiaa hevoskuljetuksista ja vaatimuksista koskien kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyyttä 

Hevosala on neuvotellut Trafin ja Poliisihallinnon kanssa kuorma-auton kuljettajan 

ammattipätevyysvaatimuksista hevoskuljetuksissa. Tulkintaerimielisyydet ovat olleet omiaan lisäämään 

epätietoisuutta hevoskuljettajien joukossa. Nyt aikaan saatu yhteinen tulkinta selventää tilanteen. Suomen 

Ratsastajainliitto on ollut aktiivisesti mukana ajamassa ratsastusharrastukseen ja -kilpailemiseen liittyvien 

hevoskuljettajien ammattipätevyysvaatimusten selkeyttämistä. Neuvottelujen tuloksena saatua tulkintaa 

voidaan pitää hevosalan kannalta erittäin myönteisenä.  

Lisätietoja: 

www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/tarkeaa_asiaa_hevoskuljetuksista_ja_vaatimuksista_koskien_kuo

rma-auton_kuljettajan_ammattipatevyytta 

 

 

AJANKOHTAISTA 

 
 

 

Apassionata valloittaa Hartwall Arenan! 

Apassionatan uusi produktio ”Kultainen polku” nähdään Helsingissä Hartwall Arenalla neljässä esityksessä 

lauantaista sunnuntaihin 7. - 8. helmikuuta. Luvassa on tunnelmallista musiikkia, näyttäviä valoefektejä ja 

hämmästyttävää hevostaiturointia. Liput ovat menneet jälleen kerran kuin kuumille kiville ja uusi 

yleisöennätys on jo taattu. Toimi siis nopeasti ja varmista paikkasi Euroopan suosituimmassa koko perheen 

hevosshow’ssa! Lisätietoja ja liput täältä: http://bit.ly/1Bb86Yi.  

 Esitykset: 

Apassionata – Kultainen polku, Helsinki, Hartwall Arena  

 La 7.2. klo 13 ja klo 18 

 Su 8.2. klo 13 ja klo 17  

http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/tarkeaa_asiaa_hevoskuljetuksista_ja_vaatimuksista_koskien_kuorma-auton_kuljettajan_ammattipatevyytta
http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/tarkeaa_asiaa_hevoskuljetuksista_ja_vaatimuksista_koskien_kuorma-auton_kuljettajan_ammattipatevyytta
http://bit.ly/1Bb86Yi
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Liput palvelumaksuineen alkaen: 

 La 7.2. klo 13 ja klo 18 aikuiset 69,50 / 59,50 € ja lapset 12-v. asti 39,50 / 34,50 € 

 Su 8.2. klo 13 aikuiset 59,50 € / 54,50 € / 49,50 € ja lapset 12v. asti 34,50 € / 29,50 € / 27,50 €  

 Su 8.2. klo 17 aikuiset 59,50 € / 54,50 € ja lapset 12v. asti 34,50 € / 29,50 € 

 

Ryhmäalennus: jokaisesta 20 lipusta kaksi vapaalippua. 

Katso Apassionata-trailer täältä: http://youtu.be/3YFG--XvCiQ   

 

 

 

ALUEET TIEDOTTAVAT  

 

 

 

Itä-Suomessa tapahtuu: 

o 31.1. Kilpailunjärjestäjäkoulutus Kuopiossa 

o 14.–15.2. C-ratamestarikurssi ja ratamestarien lisenssikoulutus Kiuruvedellä 

o 21.2. Seuratapaaminen ja seurakehittämisinfo Kuopiossa 

o 21.2. Itä-Suomen Ratsastusgaala Kuopiossa 

o 22.2. Koulutuksia kilpailijoille ja aluevalmennettaville Kuopiossa 

o 14.–15.3. Stewardikurssi ja stewardien lisenssikoulutus Kuopiossa 

o 20.3. Estetuomarien lisenssikoulutus Kuopiossa 

o 21.–22.3. Estetuomarikurssi Kuopiossa 

o 28.–29.3. Estestewardikurssi Kuopiossa 

o 28.–29.3. Koulustewardikurssi Kuopiossa 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/ita-suomi 

 

 

Lounais-Suomessa tapahtuu: 

o 21.1. Urheilu- ja harrastehevosen ruokinta -luento Porissa (Markku Saastamoinen) 

o 24.–25.1. Ensiapu 1 -kurssi ja kortin päivitysmahdollisuus Kaarinassa 

o 27.1. Hyvän seuran hallinto -koulutus seuroille Kaarinassa 

o 31.1. Tutustu matkaratsastukseen -tilaisuus Porissa 

o 31.1. Sääntökoulutus Turussa 

o 1.2. Kilpailunjärjestäjäkoulutus Turussa 

o 7.-8.2. Valjakkoajon koulutuksia Loimaalla 

o 7.2. Equipe-koulutus Turussa 

o 14.–15.2. Lisenssikoulutukset estetuomareille ja stewardeille Säkylässä ja Kaarinassa 

http://youtu.be/3YFG--XvCiQ
http://www.ratsastus.fi/ita-suomi
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o 28.2. Kilpailunjärjestäjäkoulutus Porissa 

o 28.2. Sääntökoulutus Porissa 

o 1.3. Turvallisuuspäällikkökoulutus 

o 7.-8.3. Banmästarekurs på svenska i Kimito 

o 8.3. Ratamestarien lisenssikoulutus Kemiössä 

o 14.–15.3. Taitotuomarikurssi ja taitotuomarien lisenssikoulutus Salossa 

o 14.–15.3. Stewardikurssi Kaarinassa 

o 22.3. Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi Huittisissa 

o 28.3. Liikkuva Ratsastaja -koulutus 

o 27.6. Salo Horse Show backstage Salossa 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lounais-suomi 

 

 

Pohjanmaalla tapahtuu: 

o 31.1. Lisenssikoulutukset estetuomareille, stewardeille ja ratamestareille Seinäjoella 

o 31.1.–1.2. Stewardikurssi Seinäjoella 

o 7.-8.2. Estetuomarikurssi Seinäjoella, tolkning på svenska 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/pohjanmaa  

 

 

Pohjois-Suomessa tapahtuu: 

o 21.–22.2. Kilpailutoiminnan koulutuksia ja lauantaina Kultaisen Kavion gaala Oulussa 

o 28.2. tai 1.3. stewardien lisenssikoulutus Oulussa 

o 7.3. IV ja IVK koulutuomarien lisenssikoulutus Oulussa 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/pohjois-suomi 

Ehdota Kultaisen Kavion Gaalassa palkittavia pohjoissuomalaisia!  

Suora linkki: www.ratsastus.fi/prime219/prime101.aspx  

 

 

ESRAn alueella tarjolla kursseja: 

o 18.1. Hevoskerho-ohjaajan jatkokurssi, Vantaa 

o 1.2. Kilpailijoiden sääntökoulutus, Riihimäki TÄYNNÄ 

o 7.2. Superlauantai, Hyvinkää, ohjelmassa: 

o Lisenssikoulutus estetuomarit ja stewardit 

o Seuratoimijoiden tapaaminen: Yhdessä vai erikseen? 

o Kilpailujärjestelmän uudistus ja Aleksi Litovaaran henkisen valmennuksen luento 

o Kilpahevosen hyvinvointi (eläinlääkäri luennoimassa) 

http://www.ratsastus.fi/lounais-suomi
http://www.ratsastus.fi/pohjanmaa
http://www.ratsastus.fi/pohjois-suomi
http://www.ratsastus.fi/prime219/prime101.aspx
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o 20.–22.2. Valjakkokoulutuomarikoulutus, Sipoo 

o 21.–22.2. Estetuomarikoulutus, Riihimäki 

o 21.–22.2. Stewardiperuskurssi, Riihimäki 

o 28.2.–1.3. Kilpailunjärjestäjäkoulutus, Riihimäki 

o 28.2. Turvallisuuspäällikkökurssi; Riihimäki 

o 1.3. Tuomarien ja ratamestarien ATU-koulutus, Riihimäki 

o 1.3. Kilpailijoiden sääntökoulutus, lännenratsastus, Riihimäki 

o 8.3. Kilpailijoiden sääntökoulutus, este ja koulu, Riihimäki 

o 7.-8.3. EAI, Riihimäki 

o 14.3. Hevoskerho-ohjaajan peruskurssi, Myrskylä 

o 14.–15.3. Koulustewardikurssi, Riihimäki 

o 28.3. Skaalantarkastus IV- ja IVK-koulutuomareille 

Lue lisää: www.ratsastus.fi/etela-suomi   

 

Hämeen alueella tapahtuu: 

o 25.1. Sääntökoulutus, Ruovesi 

o 2.2. Lisenssikoulutus estetuomarit, ratamestarit ja stewardit, Lahti 

o 4.2. Kilpailu-uraansa aloittelevien sääntökoulutus + uusi kilpailujärjestelmä ja TTT, Tampere  

o 7.-8.2. Stewardikurssi, Tampere 

o 9.2. Kilpailu-uraansa aloittelevien sääntökoulutus + uusi kilpailujärjestelmä ja TTT, Lahti 

o 10.2. Kouluratsastuspainotteinen sääntökoulutus, Lahti 

o 11.2. Lisenssikoulutus estetuomarit, ratamestarit ja stewardit, Tampere 

o 12.2. Este/kenttäpainotteinen sääntökoulutus, Tampere 

o 18.2. Esteratsastuspainotteinen sääntökoulutus, Lahti 

o 19.2. Kouluratsastuspainotteinen sääntökoulutus, Tampere 

o 14.3. Skaalantarkastus IV- ja IVK-koulutuomareille, Kangasala 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/hame  

 

 

Koulutusta Keski-Suomen alueella: 

o 7.-8.2. Koulutuksen superviikonloppu, Jyväskylä, ohjelmassa: 

o 7.2. Estetuomarien, ratamestarien ja stewardien lisenssikoulutus 

o 7.2. ATU-koulutus 

o 7.2. Kilpailujärjestelmän uudistus ja sääntökoulutus 

o 8.2. Hätäensiapu 

o 8.2. Hevoskerho-ohjaajien treffit 

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan www.ratsastus.fi/keski-suomi   

 

 

http://www.ratsastus.fi/etela-suomi
http://www.ratsastus.fi/hame
http://www.ratsastus.fi/keski-suomi
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Kaakkois-Suomen alueella tapahtuu: 

o 15.2. Varsasta kilpahevoseksi, kavionhoito, Lappeenranta 

o 15.2. Kipa- ja equipekoulutus, Kotka 

o 21.–22.2. C-ratamestarikurssi, Lappeenranta 

o 21.–22.2. EAI-kurssi, Valkeala 

o 11.3. Lisenssikoulutus estetuomarit ja stewardit 

o 18.3. Koulustewardien lisenssikoulutus 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/kaakkois-suomi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy helmikuussa. 

http://www.ratsastus.fi/kaakkois-suomi

