SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE HELMIKUU 2012

SRL YLEISTÄ
Tervetuloa Ratsastajainliiton Viestintäfoorumiin 31.3.2012!
Viestintäfoorumin tavoitteena on nostaa esiin viestinnän tärkeimmät tavoitteet ja painopisteet sekä ideoita
menestyksekkään viestintästrategian luomiseksi ja toteuttamiseksi. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii
Suomen Ratsastajainliiton hallituksen jäsen Tomi Jalkanen.
Tilaisuus on avoin Suomen Ratsastajainliiton jäsenistölle.
Aika: Lauantai 31.3.2012 klo 12-17
Paikka: SLU-talo, Radiokatu 20, Helsinki, iso kokoussali 2. krs
Ilmoittautumiset: viestintäpäällikkö Sonja Holmalle 21.3. mennessä sonja.holma@ratsastus.fi
Tilaisuus alkaa alustuksilla, joiden tarkoitus on innostaa, antaa ajatuksen aihetta ja herättää keskustelua.
Jokaista alustusta seuraa mahdollisuus lyhyeen keskusteluun. Tilaisuudessa toimivat alustajina Soneran
markkinointi- ja asiakkuusjohtaja Sarianna Visuri, mainostoimisto Skandaalin strategiajohtaja Jari AaltoSetälä, Golfliiton viestintäjohtaja, Turun Sanomien urheilun pitkäaikainen esimies Kalle Virtapohja sekä
SRL:n brändityöryhmän puheenjohtaja Leena Valtanen.
Alustusten jälkeen foorumi tarttuu itse toimeen ja ryhdytään rakentamaan yhdessä visiota ja työstämään
käytännön evästystä viestintästrategiatyöryhmälle.
Tarkempi ohjelma lähetetään seuroille maaliskuun seurapostissa, ja se julkaistaan myös Ratsastajainliiton
nettisivuilla www.ratsastus.fi.

Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppu Tampereen Hevosmessuilla
Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppua vietetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa
21. – 22.4.2012.
Viikonlopun aikataulu ja ohjelma:
Perjantai 20.4.2012:
- Alueen puheenjohtajiston sekä seura- ja tallipalveluiden alueryhmän tapaamiset Tampereen Messu- ja
Urheilukeskuksessa.
Lauantai 21.4.2012:
- Seuraseminaari klo 12–16 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.
Seminaarin aiheina: seuratoiminnan laadun kehittäminen, vapaaehtoisena toimiminen sekä ihmisen ja
hevosen kunnioittaminen. Luennoitsijoina mm. Kari Vepsä ja Eva Valtanen. Tilaisuus on maksuton, eikä
siihen tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
- Lajien välinen koordinointikokous klo 10–16 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.
- Ratsastusgaala klo 18–22 Hotelli Scandic Tampere Cityssä. Ratsastusgaalassa palkitaan mm. vuoden 2011
ansioituneet urheilijat, hevoset, hevosenomistajat ja seuratoimijat. Juontajina toimivat Anna Perho ja Tomi
Jalkanen.
Ilmoittautuminen: Ratsastusgaalaan ilmoittaudutaan 18.4.2012 mennessä liiton nettisivujen
tapahtumakalenterissa olevalla lomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen: sari.siltala@ratsastus.fi.
Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava mahdolliset erityisruokavaliot sekä laskutusosoite.
Ilmoittautuminen on sitova!
Illalliskortin hinta: 60 euroa (sisältää kolmen ruokalajin illallisen alkumaljoineen ja ruokajuomineen).
Pukukoodi: Tumma puku
Majoitus: Varaukset suoraan hotellille. Mainitse hotellia varatessa SRL:n koodi: RAT210412
Lisätietoja: www.scandichotels.fi/tamperecity
Sunnuntai 22.4.2012:
- Hallituksen kokous klo 9.00–12.00 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.
- SRL kevätkokous klo 12.00–16.00 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.
Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 11.30. Kevätkokouksessa käsitellään mm. liiton toimintasääntöjä sekä
ehdotusta kilpailusääntöjen yleisen osan uudistamisesta.

Kevätkokouskutsu lähetetään jäsenseuroille ja -talleille 5.4.2012. Materiaalit julkaistaan silloin myös liiton
nettisivuilla.

Vapaaehtoistoiminnan vuosi 2012
Ratsastajainliiton teemana vuonna 2012 on vapaaehtoisuus. Ratsastusseurat ja -tallit voivat osallistua
vapaaehtoistoiminnan tukemiseksi järjestettävään vapaaehtoispassikilpailuun ja innostaa jäsenistöään
talkootoimintaan. Lisätietoja: http://www.ratsastus.fi/prime141.aspx

SEURA-JA JÄSENPALVELUT
Seuratoiminnan laadun kehittäminen
SLU:n vuosikokous vahvisti viime syksynä urheiluyhteisöjen viisi yhteistä valintaa. Tulevaisuuden toiminnan
painopisteet ovat huippu-urheilu ja seuratoiminnan laadun kehittäminen.
Ratsastajainliitto on sitoutunut omalta osaltaan yhteisten valintojen toteuttamiseen. Seuratoiminnan
laadun kehittäminen on jo alkanut.
Lisätietoja seuratoiminnan laadun kehittämisestä: http://www.slu.fi/visio2020liikkeella/viisivalintaa/laatua-seuratoimintaan/ sekä SLU:n visiosta: http://www.slu.fi/visio2020liikkeella/visio2020/
Lisätietoja luvassa Ratsastajainliiton kevätkokouksen seuraseminaarissa.

Seurakehittämisvalmennus
Ratsastusseuroilla on mahdollisuus osallistua Ratsastajainliiton seurakehittäjien tarjoamaan
seurakehittämisvalmennukseen. Valmennukseen kutsutaan mukaan 3-5 ratsastusseuraa, joille laaditaan
oma toimintalinja ja/tai strategia.
Lisätietoja valmennuksesta:
http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/vipinaa_seuratoimintaan_haku_srl_n_seurakehittamisval
mennukseen_on_alkanut

Ratsastusseuran jäsenelle alennusta ratsastustunneista
SRL:n jäsentalleille on tarjottu mahdollisuutta osallistua kampanjaan, jossa talli tarjoaa ratsastusseurojen
jäsenille alennusta ratsastustuntihinnoista vähintään 10 %. Noin 40 tallia on tällä hetkellä ilmoittautunut
kampanjaan. Ratsastaja voi kuulua mihin tahansa SRL:n alaiseen ratsastusseuraan. Kampanjalla halutaan
innostaa ratsastajia seurojen jäseniksi. Lisätietoa ja lista talleista: LINKKI

Liikuttajakoulutus
Ratsastajainliitto on kehittänyt yhteistyössä Suomen Kuntoliikuntaliiton, Horsebic®-kehittäjän ja
Ratsastajainliiton Kuntotyöryhmän kanssa ratsastuksen Liikuttajakoulutuksen seuratoimijoille.
Liikuttajakoulutus soveltuu kenelle tahansa liikunnasta ja ohjaustyöstä kiinnostuneelle sekä aikuisten
ryhmiä jo ohjaavalle ja valmentavalle. Liikuttajakoulutus antaa ratsastusseuroille mahdollisuuden kouluttaa
seuran edustaja aikuisten ryhmien ohjaajaksi, ja sitä kautta seura voi aktivoida esimerkiksi
kuntoklubitoiminnan käyntiin ratsastusseuran toiminnassa.

Lisätietoja: http://www.ratsastus.fi/ratsastustietoa/ratsastus_liikuntana/prime102.aspx
sekä:
https://kunto-fi.directo.fi/koulutukset/aikuisten_terveytta_edistavan_li/liikuttajakoulutuksen-vapaavalin/

Haku Kuntotyöryhmään
Ratsastajainliiton Kuntotyöryhmä hakee uusia jäseniä riveihinsä. Kuntotyöryhmä vastaa liiton kunto- ja
terveyspalveluiden kehittämisestä. Ryhmään valitaan 3-5 uutta jäsentä. Hakuaika päättyy 30.4.2012.
Lisätietoja: http://www.ratsastus.fi/ratsastustietoa/ratsastus_liikuntana/prime101.aspx

Muistattehan myös seuraavat käynnissä olevat kilpailut/haut:
-

Vuoden Ratsastusseurat 2011 -kilpailu, kisa päättyy 18.3.2012
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/seuratoiminta/seuratoimijoille/prime101.aspx

-

Vuoden Liikuttajaseura 2011, haku päättyy 27.2.2012
Lisätietoja ja hakuohjeet: http://www.kunto.fi/urheiluseuroihin/vuoden-liikuttajaseura/

-

Seuratuki 2012, haku päättyy 15.3.2012
Hakutiedot ja -lomakkeet löytyvät osoitteessa www.seuratuki.fi
Huom. Uusi pilottihankemuoto vähävaraisten harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen!

-

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

Hevostenhoitajien mestaruuskilpailu Hevoset 2012- messuilla Tampereella
Kilpailun tarkoituksena on lisätä hevostenhoitajien ammatin näkyvyyttä ja arvostusta. Kilpailuun voivat
osallistua vain ammatissa toimivat hevostenhoitajat, jotka ovat työsuhteessa. Kilpailussa on teoriakoe sekä
leikkimielinen vauhtikisa. Kaikille osanottajille on luvassa palkintoja!
Lisätietoa: kielo.kestinmaki@ratsastus.fi

Keppihevosnäytös/-esitys
Tampereen hevosmessut ovat pyytäneet SRL:lta apua messujen avajaisseremoniaan lauantaina 21.4. klo 99.30. Seremoniassa esiintyvät minihevoset ja toivottavasti myös keppihevoset. Nyt olisi seuran/tallin
keppihevoskatrillilla tai muulla keppariesityksellä mahdollisuus päästä messuille mukaan. Samalla voitte
viettää myös mukavaa messupäivää ja vaikkapa osallistua keppihevosten estekisaan. Jos kiinnostuitte,
ottakaa pikaisesti yhteyttä hanna.talvitie@ratsastus.fi tai p. 09-2294 5242.

KILPAILUTOIMINTA
Pollux-seurakilpailut jatkuvat Hevoshullu-kisoina
SRL:n jäsentallien ja seurojen yhteistyössä järjestämät, ratsastuskoulun oppilaille tarkoitetut Pollux-kisat
jatkuvat tänä vuonna Hevoshullu-kisoina. Lajeina ovat tuttuun tapaan esteratsastus, kouluratsastuksen
taitokisa, hevostaidot ja uutuutena keppihevoskisa. Lisätietoja kisoista tulossa lähiaikoina.
Hevoshullu Powercup jatkuu tänä vuonna nimellä Powercup
Poni- ja junioriratsastajille suunnattu yhdistetty koulu- ja esteratsastuskilpailu jatkuu myös tänä vuonna.
Seurojen toivotaan järjestävän omille jäsenilleen Powercup-seurakisan, jonka kautta ratsukko voi edetä
Powercup-aluekilpailuun ja sieltä aina valtakunnalliseen finaaliin saakka. Lisätietoja kisasarjasta:
http://www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorten_kilpailut/Powercup.
Agrimarketin uusi tuotesarja Supreme Horse Care ottaa mahdollisesti haltuun nuorten hevosten sarjat.
Suomenhevosluokkien palkinnot
Suomenhevosluokkien palkinnot jaetaan Kipassa samalla tavalla kuin muutkin luokat tulevana
kilpailukautena. Luokan tekstiin tulee laittaa ”Suomen Hippos maksaa palkinnot”. Kilpailunjärjestäjä
toimittaa palkinnoista laskun liittoon tuloksien kera. Equipesta tulostettavassa tuloslistassa tulee näkyä
palkintosummat. Lasku ja tulokset toimitetaan Sari Siltalalle, sari.siltala@ratsastus.fi
Kilpailusääntöpoikkeus
SRL:n hallitus on vahvistanut kilpailujen järjestäjille poikkeuksen kilpailusääntöihin koskien kilpailumaksuja
ja näiden palauttamisia. Poikkeuslupa on voimassa 30.4.2012 saakka.
Lisätietoja: http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/kilpailusaantojen_sovellus
Kipan seurakilpailukalenteri on avattu!
Järjestäjät ovat ottaneet seurakilpailukalenterin aktiivisesti käyttöön, ja kalenterista löytyykin jo useita esteja kouluratsastuskilpailuja. Suurimmalla osalla käytössä on vasta päivämäärät, osalla myös kutsut. Lisätietoa
seurakilpailukalenterista
KSI-muutosesitykset
Kilpailusääntöjen yleiseen osaan esitettävien muutosten esittely on käynnissä netissä. Tutustukaa
muutoksiin ja laittakaa mahdolliset kommenttinne sähköisellä lomakkeella 29.2. mennessä. Lue lisää:
http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/kilpailusaantojen_yleisen_osan_muutosesitykset

Tee oma ehdotuksesi vuoden palkittaviksi!
Kuka on mielestäsi vuoden ratsastaja, hevonen tai kasvattaja? Tänä vuonna uutena kategoriana palkitaan
vuoden vapaaehtoinen. Tiedätkö sinä kenelle palkinto kuuluu? SRL kerää esityksiä vuoden palkittaviksi 28.2.
saakka. Tutustu kategorioihin ja tee esityksesi materiaalisalkusta löytyvällä lomakkeella. Kaikkien
ehdotuksia tehneiden kesken arvotaan Finnderby-lippuja. Lisätietoja:
http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/tee_oma_ehdotuksesi_vuoden_palkittaviksi

KOULUTUKSET
Hevoskerhon ohjaajien koulutuksia tarjolla:
18.2. Hämeenlinna, peruskurssi
19.2. Hämeenlinna, jatkokurssi
25.2. Rautalampi, peruskurssi
Lisätietoja: http://www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri

TÄRKEÄÄ TIETOA
Eläinsuojelulaki uudistuu
Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt eläinsuojelulain uudistamistyön. Uudistuksen tavoitteena
on parantaa eläinten hyvinvoinnin tilaa ja selkeyttää eläinsuojelua koskevaa lainsäädäntöä. Ministeriö on
asettanut kaksi työryhmää pohtimaan niin tuotantoeläinten kuin seura- ja harraste-eläintenkin, joihin
hevonen lasketaan kuuluvaksi, asemaa. Myös hevosala on työryhmässä mukana. Ministeriö toteuttaa myös
kyselyitä sidosryhmille ja valvojille. Lisäksi kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus antaa palautetta ministeriön
sivuilla: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/elaimet/elainsuojelulaki.html

ALUEET TIEDOTTAVAT


ESRA:n KIPA-, EQUIPE- JA KANSLIA -koulutus Riihimäellä 3.-4.3.2012. Lisätietoja:
http://www.ratsastus.fi/etelasuomi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=D21F57B23F6F54E371A30A1D
D91F464E



ESRA:n kilpailusääntökoulutus Hyvinkäällä 11.3.2012. Lisätietoja:
http://www.ratsastus.fi/etelasuomi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=2166DDA6E08F72CE9B125AB
8A95BBC58



ESRA:n Seuratreffit 2012 Läntisellä Uudellamaalla 24.3.2012. Lisätietoja:
http://www.ratsastus.fi/etelasuomi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=4BACE8E74280B60EC576185D
FDC11146

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy jälleen maaliskuussa.

