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Ratsastusgaala 2010
Ratsastajainliitto palkitsee vuosittain menestyneitä urheilijoita ja muita palkinnon arvoisesti
toimineita tahoja kevään liittokokouksen yhteydessä järjestettävässä iltajuhlassa. Tänä vuonna
tilaisuus järjestetään 16.4.2011 uudessa Scandic hotellissa Vierumäellä
www.scandichotels.fi/vierumaki.
Palkitsemistapaa on uudistettu siten, että kilpailuperusteisten palkintojen valitsijoiksi on nimetty
tuomaristo, joka valitsee ehdokkaat ja voittajat jäsenistön ja jaostojen esittämien ehdokkaiden
joukosta. Tuomaristo koostuu ratsastustoimittajien, eri lajien, Ratsujalostusliiton, Suomen
Hippoksen sekä Ratsastajainliiton edustajista. Jokaisessa kategoriassa nimetään kolme ehdokasta.
Kolmessa kategoriassa tuomaristo nimittää ehdokkaat, mutta valinnan tekee yleisö
nettiäänestyksellä. Olethan sinäkin mukana vaikuttamassa. Varmistat, että oma suosikkisi
huomioidaan, lähettämällä esityksesi nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.
Ehdotuksia otetaan kategorioihin:
- Vuoden Ratsastaja
- Tulevaisuuden lupaus
- Vuoden Ratsastusteko
- Vuoden Ratsastuskilpailu/Kilpailunjärjestäjä
- Vuoden hevonen
- Tulevaisuuden hevonen
- Vuoden kasvattaja
- Vuoden hevosenomistaja
Pyydämme jäsenistön ehdotukset lomakkeilla 28.2.2011 mennessä osoitteeseen: SRL Marian
Seppälä, Radiokatu 20, 00093 SLU, faxilla 09-149 68 64 tai sähköpostilla

marian.seppala@ratsastus.fi. Tuomaristo tekee esityksen
yleisöäänestyskohteista 7.3. mennessä. Äänestys on avoinna 8.-14.3.2011.
Lisäksi palkitaan Vuoden Ratsastusseurat ja Ratsastustalli kilpailujen perusteella!
Vuoden 2010 Ratsastusseurat –kisa käynnissä!
Muistattehan, että vuoden Ratsastusseurat -kilpailuun voi parhaillaan osallistua. Kurkkaa
hakuohjeet ja ilmoita seurasi mukaan tavoittelemaan mainetta ja kunniaa! Lisätietoa
seuratoiminnan sivuilta.
SRL: n suuri jäsenhankintakilpailu – löytyykö teidän seurastanne vuoden
jäsenhankkija?
SRL järjestää mahtavan jäsenhankintakilpailun 1.2. -1.6.2011 välisenä aikana. Ideana on, että
jäsenhankkijat voivat houkutella seuroihin lisää jäseniä ja kilpailla upeista palkinnoista. Eniten
uusia ratsastusseuraan liittyneitä jäseniä kerännyt jäsenhankkija voittaa huippupalkinnon,
kisamatkan kahdelle Lontooseen! Lisäksi kaikki vähintään 3 uutta jäsentä hankkineet
jäsenhankkijat palkitaan. Palkintoja luvassa myös uusille seuraan liittyville jäsenille! Tämä on siis
loistava tilaisuus kaikille ratsastusseuroille houkutella lisää jäseniä riveihinsä! Tehdään
ratsastuksesta ja seuratoiminnasta entistä suositumpaa! Lisätietoja: SRL: n nettisivuilta.
Liity ratsastusseuran jäseneksi -esite nyt saatavilla!
Suomen Ratsastajainliiton jäseneduista kertova esite, jolla kannustetaan ratsastuksen harrastajia
liittymään ratsastusseurojen jäseniksi, on päivitetty vuoden 2011 jäsenetujen mukaisesti. Tänä
vuonna on tarjolla myös uusia jäsenetuja: Patjoja, tyynyjä, sänkyjä ja peittoja myyvä Unikulma
tarjoaa liiton jäsenille 10 %: n alennuksen sekä ilmaisen unianalyysin. Liiton pitkäaikainen
yhteistyökumppani Egmont Kustannus Oy tarjoaa Hevoshullu -lehden kuuden kuukauden
kestotilauksesta 25 %: n alennuksen.
Jokainen seura/talli/yksittäinen jäsen voi tilata esitteitä käyttöönsä veloituksetta uusille
mahdollisille jäsenille. Seurat voivat käyttää esitettä myös markkinoidessaan omia jäsenetujaan.
Huom. Esitettä kannattaa ehdottomasti hyödyntää osana SRL: n jäsenhankintakampanjaa 1.2.1.6.2011. Jäsenetuesite löytyy myös sähköisessä muodossa täältä.
Tilaukset: SRL/Nina Kaipio, nina.kaipio@ratsastus.fi, puh. 040-1974572.
Verkkomaksupalvelu otetaan käyttöön alue- ja kansallisissa kilpailussa alkavalla
kisakaudella
Odotettu Kilpailupalvelu-Kipaan liittyvä verkkomaksutoiminnallisuus ”Maksuturva” otetaan
käyttöön kansallisissa - ja aluekilpailuissa 1.1.2011 alkaen. Tämä järjestelmä koskee toistaiseksi
vain olympialajeja. Näin kilpailukauden alussa on kilpailukutsun erityismääräyksiin hyvä laittaa

tieto, että Maksuturva on käytössä. SRL veloittaa viime vuoden tapaan
kilpailijoilta 2 euron starttimaksun ja siitäkin tulee laittaa tieto kutsuun.
Tarkemmat ohjeet sekä kisajärjestäjille että kilpailijoille löytyvät SRL:n sivujen materiaalisalkusta.
Tiedustelu arkisin: IT-päällikkö Tuula Pöyhiä, tuula.poyhia@ratsastus.fi; puh. 050 522 8622
Sääntökoulutusmateriaali päivitetty
Sääntökoulutusmateriaalina käytettävä Power Point -esitys on päivitetty. Se löytyy vanhalta
paikalta liiton nettisivujen materiaalisalkusta. Ratsastajanoppaaseen kilpailumaailmaan tulee
myöhemmin joitakin päivityksiä, mutta niillä ei ole merkitystä sääntökoulutusten kannalta eli 2010
versiota voi hyvin käyttää koulutusmateriaalina. Sääntömuutoksia on tullut este-, koulu-, kenttä- ja
lännenratsastussääntöihin sekä valjakkoajosääntöihin. Uudet säännöt 1.3.2011 voimaan astuvat
säännöt on julkaistu materiaalisalkussa. Ratsastajien kannalta merkittävimmät sääntömuutokset
ovat:
* lyhyet kisatakit ovat sallittuja estekisoissa
* 120 cm kansallisissa luokissa pitää poneille lyhentää sarjavälit
* kilpailijalla on keskeytettyään tai tultuaan hylätyksi oikeus tehdä yksi hyppy-yritys rataan
kuuluvalla yksittäisesteellä, kun aiemmin hyppy-yritys piti tehdä esteellä, jonka oli jo hypännyt tai
yrittänyt hypätä
* kouluratsastuksessa annettaan jatkossa myös puolikkaita pisteitä
Aluelupakokeet ja vastaukset saa aluesihteereiltä pyydettäessä.
Lisenssien myöntämien
Kilpailukausi käynnistyy, joten nyt on hyvä hetki kerrata muutama kilpailulisenssien myöntämiseen
liittyvä seikka. Ratsastajat edustavat kilpailupaikoilla itsensä ohella myös seurojaan. Siksi on
tärkeää, että ratsastusseurat huolehtivat jäsentensä sääntötuntemuksesta kouluttamalla heitä ja
ohjaamalla hyviin tapoihin. Myös turvallisuussyistä on erittäin tärkeää varmistaa ratsastajan
riittävä osaaminen ennen alue- tai kansallisiin kilpailuihin siirtymistä. Seurat huolehtivat tästä
myöntämällä lupia vain riittävän osaaville ratsastajille. Kilpailulupia ei pidä myöntää ilman
osaamisen tarkistamisesta.
Huomioittehan lisäksi:
* seurassa tulee olla selkeät perusteet lisenssien myöntämiseen ja niistä tulee tiedottaa ratsastajia
* SRL:n suositukset kilpailulupien myöntämiseen löytyvät nettisivuilta
* lisenssin voi myöntää vasta kun henkilö on maksanut jäsenmaksunsa
* kansalliseen lupaan vaaditaan täysjäsenyys, alueluvan voi saada myös perhejäsen
* SRL ei koskaan lähetä lisenssilaskuja jäsenille, vaan jäsensihteerin tulee tehdä laskut
jäsenrekisterin ja toimittaa maksutiedot kisaajalle
* lisenssi on hyvä maksaa noin kolme viikkoa ennen ensimmäistä kilpailua, jotta se ehtii päivittyä
maksetuksi Kipaan ennen ilmoittautumisajan umpeutumista

Your Move- Jalka jalustimeen!
Suomen Ratsastajainliiton teema vuonna 2011 on nuoriso, iskulauseella ”Your
Move – Jalka jalustimeen!”. Your Move - Jalka jalustimeen -teema haastaa liiton koko
toimintakentän kehittämään ja korostamaan nuorisotoimintaa ja lisäämään sen näkyvyyttä
teemavuoden aikana. Ratsastus on mukana Nuoren Suomen, SLU: n ja eri lajiliittojen yhteisessä
Your Move -nuorisoliikuntatapahtumassa Helsingissä.
Your Move Suurtapahtuma kutsuu kaikki 13-19-vuotiaat nuoret urheilemaan, kokeilemaan uusia
lajeja ja kokemaan ainutkertaisia elämyksiä 27.-1.6.2011. Ilmoittautuminen tapahtumaan on nyt
alkanut! Osalla lajeista on paikkoja rajoitetusti, joten mukaan hamuavien kannattaa toimia
nopeasti. Lisäksi rannekkeiden hinnat ovat sitä edullisempia, mitä aikaisemmin ne tilaa! Tutustu
Your Move -viikonlopun ohjelmaan, lajitarjontaan ja hintoihin osoitteessa:
http://blogi.yourmove.fi/suurtapahtuma/seurat. Ratsastuksen lajiohjelma on esitelty täällä.
Ratsastajainliiton Nuorten Ryhmä kutsuu kaikki nuoret ja nuorenmieliset mukaan tähän
ainutlaatuiseen tapahtumaan! PS. Kysy lisää oman alueesi kimppakyydeistä!
Sinettiseurahaku 2011 - Hae nuorisotoiminnan laatuseuraksi!
Sinettiseurat ovat eri lajien urheiluseuroja, joiden nuorisotoiminta on laadukasta ja lähtee lasten ja
nuorten tarpeista. Nämä seurat ovat nuorisourheilun suunnannäyttäjiä ja siitä todisteeksi niille on
myönnetty Nuori Suomi Sinetti yhteistyössä lajiliiton ja Nuori Suomi ry:n kanssa. Ratsastuksen
Sinettiseurahaku 2011 on nyt alkanut ja päättyy 31.5.2011 mennessä. Lisätietoja Sinettiseurahausta, kriteereistä ja –toiminnasta: SRL / Nina Kaipio (nina.kaipio@ratsastus.fi, 040 1974572) ja SRL: n
Sinettisivuilta.

Seuratoiminnan kehittämistuki –haku päällä!
Urheiluseuratoiminnan kehittämiseen tarkoitettua tukea on nyt tarjolla paljon aiempaa enemmän.
Myös ratsastusseuroilla on mahdollisuus hakea avustusta seuratoimintaan. Kehittämistuen
tavoitteena on seuratoiminnan elinvoimaisuuden ja kehittymisen varmistaminen. Tuella pyritään
vahvistamaan seuratoimintaa, houkuttelemaan lisää liikkujia mukaan sekä parantamaan seuran
jäsenten tyytyväisyyttä seuran toimintaan. Tuen avulla seurat voivat tehdä uudenlaisia ja rohkeita
avauksia uusille toiminta-alueille tai uusiin kohderyhmiin.
Kehittämistuki jakaantuu:
1) Päätoimisen työntekijän starttitukeen vuosille 2011–2013
2) Seuratoiminnan toiminnallisiin tukiin vuonna 2011
* Lasten ja nuorten urheilu
* Aikuisten terveyttä edistävä liikunta
Seuratuen hakuaika on 15.12.2010–15.3.2011. Lisätietoja: SRL / Nina Kaipio
(nina.kaipio@ratsastus.fi, 040 1974572) Haku ja tarkempi ohjeistus: www.seuratuki.fi.

Työhön Kutsu -hanke - palkkatuella apua seuratyöhön!
Työhön Kutsu on liikuntajärjestöjen yhteinen työllistämishanke. Sen
tarkoituksena on alentaa urheiluseurojen kynnystä palkata pitkäaikaistyöttömiä työhön seuraan ja
kehittää sitä kautta seuran toimintaa. Työhön Kutsu jatkuu vuosina 2008–2012 SLU:n
hallinnoimana. Seurat ovat olleet aktiivisia työllistäjiä. Viime vuonna 550 liikuntajärjestöön
palkattiin, yli 500 päivää työtä vailla olevia, 1.160 henkilöä ja muilla työhallinnon tuilla 729
henkilöä. Tilastot kertovat, että seuroihin palkkaamisen kautta työelämään palanneista työllistyy
pysyvästi joka neljäs joko urheiluorganisaatioihin tai muille aloille. Lue lisää työllistämishankkeen
mahdollisuuksista oman seurasi kohdalla: www.tyohonkutsu.fi.
Aikuisten kunto- ja terveysliikunnan seurakysely 2011
Suomen Kuntoliikuntaliitto ry ja valtakunnalliset lajiliitot kartoittavat aikuisten harrasteliikunnan
tilannetta Suomessa. Kyselyssä kartoitettava kunto- ja terveysliikunta tarkoittaa eri lajien aikuisten
harrastetoimintaa, kuntoilua ja muuta säännöllistä aikuisten liikunta- ja urheilutoimintaa.
Tavoitteellinen huippu-urheilu on rajattu kyselyn ulkopuolelle.
Toivomme, että seurasta vastaa kyselyyn yksi henkilö. Kyselyyn vastaaminen kestää noin viisi
minuuttia. Kysely on auki 1.3.2011 asti. Mahdollisissa kysymyksissä voi kääntyä Suomen
Kuntoliikuntaliiton tai oman lajiliiton puoleen. Linkki kyselyyn.

Mukavaa alkavaa kisakautta!
Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy viikolla 10.

