SRL:n sähköinen seuratiedote, syyskuu 2011
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********************************************************************************
Liikuntapassi
Kesälaitumilta on jo laukattu kohti työntäyteistä syksyä. Tässä teillekin liitteenä uusi Ratsastajan
liikuntapassi. Tavoitteena on kannustaa ratsastajia liikkumaan muutenkin kuin ratsain!
Jokainen talli tai seura voi tilata Kielolta (kielo.kestinmaki@ratsastus.fi) suoraan haluamansa
määrän passeja tai tulostaa ne itse. Tallit ja seurat voivat myös itse palkita aktiivisia liikkujia.
Säännöt ovat hyvin yksinkertaiset:
1. Kilpailuaika on 1.9. – 1.11. 2011
2. Kilpailuun voivat osallistua kaikki ratsastajat ja talleilla kävijät
3. Jokainen kilpailuun osallistuja täyttää kortin itse. Rastita suorittamasi liikunta tai lisää Muu
liikunta- kohtaan. Täytä aika ja/ tai matka, jonka liikuit. Kuittauksen voi suorittaa tallin
henkilökunta tai ratsastusseuran edustaja.
4. Muuta liikuntaa voi olla myös reipas tallin lattian lakaisu, hevosen harjaaminen, tallipihan
haravointi ym.
5. Kilpailun jälkeen lomakkeet palautetaan suoraan SRL:n toimistoon: SRL/ Kielo Kestinmäki,
Radiokatu 20, 00093 SLU. 10.11. mennessä!!! Tallit ja seurat voivat halutessaan palkita oman tallin
eniten liikkuneita.
6. Palkinnot: Tuotepalkintopaketteja sekä lippuja ensi kesän tapahtumiin.
Osallistu kyselyyn sosiaalisen median käytöstäsi – voita palkintoja!
Vastaa kyselyyn koskien sosiaalisen median käyttöäsi ja voita lippupaketti Apassionataan ensi
talvena. Palkintoina arvotaan myös jo klassikoksi nimettyä Kyra ja ratsastuksen taito -kirjaa.
Vastausaikaa on 18.9.2011 asti, jonka jälkeen voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Kysely on osa tradenomiopiskelijan ja SRL:n Nuorten Ryhmän jäsenen Eveliina
Toivosen opinnäytetyötä, jota hyödynnetään Suomen Ratsastajainliiton
sosiaalisen median strategiassa. Levitäthän sanaa omassa seurassasi!
Linkki kyselyyn: https://www.surveypal.com/app/f?_d=c1a6eff4&_i=c48267a4&_v=c1a6efc4
SRL:n jäsenhankintakampanjan loppukiri
Muistattehan palauttaa uusien jäsentenne listauksen 30.9. mennessä ja olette mukana
jäsenhankintakilpailujen huimien palkintojen arvonnassa. Vielä ehtii kerätä muutaman uuden
jäsenen syyskuun alehinnoilla!

Vinkki seuran varainhankintaan
Coppenrathin ihanat joulukalenterit nyt
tilattavissa SRL:n jäsenseuroille!
Joulu lähestyy… Ratsastusseuroilla on
ainutlaatuinen mahdollisuus tilata
huippusuosittuja joulukalentereita osaksi seuran
varainhankintaa. Kalentereita myymällä seurat
voivat hankkia varoja omatoimisesti ja
tehokkaasti. Kalenterit ovat ainutlaatuista
käsityötä ja harvinaisuuksia Suomessa.
Lisätietoja kalenterin myynnistä:
http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/vinkkeja_seuran_varainhankintaan_coppenrathin
_ihanat_joulukalenterit
Seuraseminaari 12.11.
Ratsastajainliitto järjestää valtakunnallisen seuraseminaarin Tampereella Scandic Rosendahlissa
lauantaina 12.11. klo 10.00 alkaen. Seminaarissa käsitellään seuratoiminnan perusasioita (taloutta,
viestintää, jäsenhankintaa) sekä tutustutaan paremmin Ratsastajainliiton tarjoamiin palveluihin.
Ratsastusseurojen puheenjohtajille lähetetään syyskuun paperisen seurapostin mukana kutsu
seminaariin. Kutsu on kahdelle seuran edustajalle. Seurapostin yhteydessä seurat saavat myös
oman painoversion vasta julkaistusta Ratsastuksen seuraoppaasta sekä uudistuneen
jäsenetuesitteen.
Lisätietoja seminaarista:
http://www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=0D49C70B3957AA83763B7A25F9220852
SRL:n syyskokous ja urheilufoorumi 19.–20.11.2011
SRL:n syyskokousviikonloppua vietetään Helsingissä 19.–20.11.2011. Lauantaina järjestetään
ratsastusurheilun tulevaisuutta käsittelevä urheilufoorumi ja lajiseminaarit hotelli Scandic
Continentalissa (Mannerheimintie 46, Helsinki). Sunnuntaina on vuorossa liiton sääntömääräinen
syyskokous Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (Radiokatu 20) saleissa 2-3 klo 12.00 alkaen.
Lisätietoja luvassa myöhemmin.

SRL:n vaalivaliokunta tiedottaa
Suomen Ratsastajainliiton jäsenyhdistyksiltä ja yhteisöjäseniltä pyydetään
perusteltuja ehdotuksia hallituksen uusiksi jäseniksi. Ehdotusten tulee sisältää
ehdokkaan esittely (CV) ja yhteystiedot sekä selvitys ehdokkaan mahdollisista sidonnaisuuksista
ratsastusalan yrityksiin.
Syyskokouksen henkilövaaleissa valitaan liiton hallitukseen puheenjohtaja ja kaksi (2) jäsentä
erovuoroisten sijaan kolmivuotiskaudelle. Hallituksen erovuoroisia jäseniä ovat Antero Salja,
Marjukka Manninen ja puheenjohtaja Jukka-Pekka Leskinen. Kaikki ovat ilmoittaneet olevansa
käytettävissä myös seuraavalla kaudella.
SRL:n vaalivaliokunta: Ari Eriksson, pj, Osmo Metsälä ja Hinni Koskenniemi
Kirjalliset esitykset toimitetaan SRL:n toimistoon pääsihteeri Fred Sundwallille 31.10. mennessä.
Yhteystiedot: Fred Sundwall, Radiokatu 20, 00093 SLU tai fred.sundwall@ratsastus.fi.
Esteratsastuksen SM-kisat Ypäjällä 9.-11.9.
Senioreiden, nuorten ratsastajien ja junioreiden esteratsastuksen Suomen mestaruuksista
kilpaillaan Ypäjällä 9.-11. syyskuuta kauden viimeisessä merkittävässä ulkokilpailussa. SMmitaleista kamppaillaan kolmessa osakilpailussa kolmena päivänä perättäin.
Ratkaisevat kolmannet osakilpailut ratsastetaan sunnuntaina, jolloin päivä käynnistyy alustavan
arvion mukaan klo 9 junioreiden kilpailulla. Senioreiden kilpailun arvioitu alkamisaika on noin klo
13.
Lisätietoa, tarkemmat aikataulut ym: http://www.hevosopisto.fi
TELEVISIOINTI – SM- kisalähetys YLE TV2 sunnuntaina 11.9. klo 16.30-17.30!
Lähetys nähtävänä myöhemmin YLE:n Areenan kautta http://areena.yle.fi/
Osallistu UB Horse Show’n Kävijäkisaan 11.9. mennessä
Vielä ehtii mukaan SRL:n ja UB Horse Show´n
järjestämään Kävijäkisaan! Vähintään 10 hengen
ryhmille tarkoitetun kilpailun ilmoittautuminen on
käynnissä 11. syyskuuta saakka.
Osallistumalla Kävijäkisaan ryhmät toteuttavat
lokakuisen UB Horse Show -matkansa normaalia
edullisimmin lippuhinnoin, kilpailevat "Suurimman
Joukkueen" ja "Parhaan kannustusjoukon" -titteleistä
sekä tavoittelevat huikeaa pääpalkintoa. Jokaiselle
osallistujalle muistoksi tyylikäs "We love UB Horse
Show" -tallipyyhe.
Lisätiedot: office@helsinkihorseshow.fi ja http://www.helsinkihorseshow.fi/
Kipa, Equipe ja maksuturva
Ohjeita sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löytyy nettisivujen materiaalisalkusta.
Lisäohjeet ovat tekeillä.
http://www.ratsastus.fi/materiaalisalkku/equipe_ja_kipa

Tikkumäen talli
Ratsastajainliitto on ollut mukana tekemässä uutta ihanaa lastenkirjaa,
Tikkumäen tallia. Tikkumäen talli kertoo Iiriksestä, joka aloittaa
ratsastusharrastuksen. Kirja on ihana lahjavinkki perheen pienimmille ja ilahduttaa takuulla koko
perhettä! Tikkumäen talli on myynnissä Ratsastajainliiton Sporttikaupassa edulliseen 22€:n
hintaan.
http://www.sporttikauppa.com/tuotteet/ratsastajainliitto/
SRL:n henkilöstöasiaa
Toimistotyöntekijä Tuomas Forsbergin määräaikainen työsuhde Suomen Ratsastajainliitossa on
päättynyt 31.8. 2011. Tuomas on vastannut mm. merkkisuorituksista ja Green Card -tilauksista.
Toivotamme Tuomakselle onnea uusiin haasteisiin!
Hanna Talvitie palaa 1.10. alkaen hoitovapaalta lasten ja nuorten toiminnan sekä erityisryhmien
kehittämispäällikön virkaan. Hanna vastaa jatkossa myös merkkisuorituksista. Hannan tavoittaa
lokakuusta alkaen numerosta 09- 2294 5242 ja osoitteesta hanna.talvitie@ratsastus.fi.
Aluesihteeri Sanna Sassi on palannut elokuussa hoitovapaalta Etelä- ja Kaakkois-Suomen
aluesihteeriksi. Sannan yhteystiedot: 040 553 7513 ja sanna.sassi@ratsastus.fi
Poimintoja Suomen Ratsastajainliiton tapahtumakalenterista
Syksyllä järjestetään runsaasti koulutuksia niin seuratoimijoille, yrittäjille kuin harrastajillekin.
SRL:n ja alueiden tapahtumakalentereista voit katsoa, mitä kivaa kotinurkillasi on tapahtumassa.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sääntökoulutus Hyvinkäällä, Hyyppärässä la 10.9.2011 klo 10.00 - 15.00
Varsat aisoihin, Ylistaro la 10.9.2011 klo 10.00 - 17.00
Työhevonen tänään -päivä, Ylistaro su 11.9.2011 klo 10.00 - 17.00
Nappaa mukaan -koulutus, Turku ma 12.9.2011 klo 17.30 - 21.00
Haasteena liikkumattomat lapset ja nuoret -seminaari, Lahti ti 13.9.2011 klo 12.00 - 16.00
Kuolaimet, mitkä? -Sanna Backlundin luento, Turku ti 13.9.2011 klo 18.30 - 20.30
Hevosten ruuansulatushäiriöt ja niiden ennaltaehkäisy, Jyväskylä pe 16.9.2011
Hevosen terveydenhoito ja viimeinen matka, Oulu la 17.9.2011
Hevosen terveysseminaari, Riihimäki la 17.9.2011 klo 18.00
Haasteena liikkumattomat lapset ja nuoret -seminaari, Hämeenlinna ti 20.9.2011
Pysy kärryillä! Valjastus- ja ajokoulutus, Seinäjoki ti 20.9.2011 klo 17.00 - 21.00
Uuden Sporttisaitin koulutus, Tampere ti 20.9.2011 klo 17.30 - 20.00
Haasteena liikkumattomat lapset ja nuoret -seminaari, Rovaniemi to 22.9.2011
Yhdistyksen talous ja toiminnantarkastus, Joutsa to 22.9.2011 klo 18.00 - 20.30
Talli- ja pihattosuunnittelu ja rakentamisen tukimahdollisuudet, Mikkeli pe 23.9.2011
Harjun Hevospäivä la 24.9.2011 klo 10.00 - 14.00
Match Show, Sastamala la 24.9.2011 klo 11.00
EA1-kurssi Helsingissä la 24.9.2011 - su 25.9.2011
Match Show, Lieto su 25.9.2011 klo 10.51
Esteratsastuksen teoriaa, Riihimäki ma 26.9.2011 klo 18.00
Hevosyrittäjä - Kannattavan toiminnan lähtökohdat ja hinnoittelu, Kajaani ti 27.9.2011
Haasteena liikkumattomat lapset ja nuoret -seminaari, Joensuu ti 27.9.2011 klo 12.00 - 16.00
Yhdistyksen talous ja toiminnantarkastus, Hollola ti 27.9.2011 klo 18.00 - 20.30

o Häst Seminarium i Vermo ke 28.9.2011
o Haasteena liikkumattomat lapset ja nuoret -seminaari, Kuopio ke 28.9.2011
klo 12.00 - 16.00
o Aikuiset liikkeelle -koulutus seuroille, Pori ke 28.9.2011 klo 18.00 - 21.00
o HevosAgron opintomatka Oulusta to 29.9.2011 - pe 30.9.2011
o Valjakkoajon starttikurssi, Seinäjoki pe 30.9.2011 - la 1.10.2011
o Ponnyklubbensledarkurs, Nykarleby pe 30.9.2011 - la 1.10.2011
o Talli- ja pihattosuunnittelu ja rakentamisen tukimahdollisuudet, Joensuu pe 30.9.2011 klo
17.00 - 20.00
o Kengityskurssi, Turku la 1.10.2011 - su 2.10.2011
o Hevoskerhon ohjaajan peruskurssi, Mikkeli la 1.10.2011 klo 09.30 - 18.30
o Horsebic lisenssikoulutus yhdistyksille, Hyrynsalmi la 1.10.2011 klo 10.00 - 15.00
o Hevoosella vaan! la 1.10.2011 - su 2.10.2011
o Seuratason hevostaitokilpailut, Laitila su 2.10.2011
o Hevosyrittäjä - Keinoja kilpailuun ja kannattavuussuunnitteluun, Mikkeli ti 4.10.2011
o Kannustava ohjaaja ja valmentaja-kurssi, Imatra ti 4.10.2011 klo 17.00 - 19.00
o Johda innostavasti -kurssi seuroille, Kitee ti 4.10.2011 klo 18.00 - 21.00
o Haasteena liikkumattomat lapset ja nuoret -seminaari, Lappeenranta ke 5.10.2011 klo 12.00 16.00
o Horsebic lisenssikoulutus yhdistyksille, Kiuruvesi ke 5.10.2011
o Tunne turvaa -koulutus ke 5.10.2011 - pe 7.10.2011
o Yhdistyksen tilintarkastus vai toiminnantarkastus, Lahti ke 5.10.2011 klo 17.30 - 19.00
o Seuroille johda innostavasti -kurssi, Turku ke 5.10.2011 klo 18.00 - 21.00
o Horsebic lisenssikoulutus yhdistyksille, Ruukki to 6.10.2011 klo 10.00 - 15.00
o Keski-Suomen seurojen puheenjohtajien ja sihteerien suunnitteluilta pe 7.10.2011
o Hevosyrittäjä - Ulkoilu- ja urheilualueet sekä rakentamisen hyviä käytäntöjä, Oulu pe 7.10.2011
o SRL Häme järjestää Tallinna Horse Show matkan pe 7.10.2011 - su 9.10.2011
o Seurajohtaminen nykypäivänä -koulutus, Kuopio la 8.10.2011 klo 09.00 - 15.30
o Estetuomarikurssi, Kuopio la 8.10.2011 klo 09.00 - su 9.10.2011 klo 16.00
o Lasten liikuttajien syysseminaari, Naantali la 8.10.2011
o SRL Pohjanmaa syyskokous 2011 la 8.10.2011 klo 16.00 - 16.00
o Valtakunnallinen Sinettiseuraseminaari la 8.10.2011 - su 9.10.2011
o Järjestyksenvalvojan peruskurssi, Pori ma 10.10.2011 - la 29.10.2011
o Hyvä kokous -koulutus, Lahti ma 10.10.2011 klo 17.30 - 20.30
o Hevosyrittäjä - 2014 vaatimukset ja toimivat ratkaisut rakentamiseen, Vaasa ti 11.10.2011 klo
08.45 - 16.00
Lisätiedot tapahtumista SRL:n ja alueiden nettisivujen tapahtumakalentereista:
http://www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri

Iloista syksyä kaikille!

