SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE ELOKUU 2013

SRL YLEISTÄ

Hevoset Stadikalla -tapahtuma kutsuu kaikki viihtymään Olympiastadionille!
Ratsastajainliiton järjestämä Hevoset Stadikalla -tapahtuma 14.–15.9. on koko perheelle tarkoitettu
ainutlaatuinen hevosjuhla. Stadionilla on esteratsastuksen lisäksi esillä seitsemän muuta ratsastuksen lajia,
hevosviihdettä, musiikkia, maalaishenkiset markkinat, poniratsastusta, suomenhevosajelua heinäkärryillä ja
keppihevosten tapaaminen.
Jo yhdeksäntoista esteratsastajaa on hankkinut kiinnityksen sunnuntaina 15. syyskuuta käytävään
Volkswagen Leading Rider -kilpailuun, jonka pääpalkintona on Volkswagen Golf Highline TSI. Taistelu
paikoista autokisaan ei vielä ole ohi. Kun kauden esteratsastuksen gp-sarjojen finaalit ratkotaan lauantaina,
jaossa on kärkiratsastajille teoriassa vielä kymmenen paikkaa.
TV-lähetys tapahtumasta nähdään sunnuntaina 15. syyskuuta Ylen kanavilla. Paikalla katsomossa on
median edustajia ja päättäjiä. Täytetään stadionin lehterit ja lähetetään valtakunnallinen viesti – meitä on
paljon ja meidät yhdistää se tärkein – upea hevonen!
Tapahtuman maskotiksi on valittu 23-vuotias Welshponi, A.S. Dynamite. Lempeä ja viisas ruuna on tehnyt
pitkän uran opetusponina Kotimäen ratsastuskoulussa, Littoisissa. Sen selässä ovat aloittaneet
ratsastusuransa kymmenet lapset. A.S. Dynamite eli Dynis viettää eläkepäiviään Salossa nuorten hevosten
seuralaisena. Kokenut poni tietää tarkkaan paikkansa lauman pienimpänä, mutta nousee pelottavina
hetkinä tarvittaessa myös lauman johtohevoseksi. Dynis esittelee Olympiastadionin kisapaikkoja
tapahtuman mainosvideolla, katso täältä: http://www.youtube.com/watch?v=yucKeICnqGg. Sympaattinen
Dynis on myös paikalla stadionilla ja tapaa erittäin mielellään kaikki hevosten ystävät!
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Seuraava Hevoset Stadikalla -video ilmestyy Ratsastajainliiton nettisivuille ja Facebookiin reilun viikon
kuluttua. Siinä laulaja ja lännenratsastaja Kari Vepsä valmentautuu EM-ratsullaan ja kouluttaa vettä
pelkäävää estehevosta. Vepsä esiintyy Hevoset Stadikalla -tapahtumassa sunnuntaina 15.9. Suosittu
hevoskouluttaja pureutuu helposti ymmärrettävällä tavalla hetkittäin haasteelliseen ihmisen ja hevosen
väliseen yhteistyöhön!

Hevoset Stadikalla -tapahtuman ohjelma:

Lauantai 14.9.
o
o
o
o

o

klo 10.00 Racing Trophy -finaali 5-, 6- ja 7 -vuotiaat hevoset
Vikellysesitys ja matkaratsastusnäytös
klo 15.00 LähiTapiola Grand Prix -finaali, 145–150 cm, kaksi kierrosta
Keppihevosten tapaaminen kentällä
klo 17.00 LähiTapiola Future Challenge -finaali, 140 cm, perusrata ja uusinta
Valjakkokisa, jossa mukana julkisuudesta tuttuja poliitikkoja
klo 19.00 Saturday Night presented by Veuve Clicquot
Kenttäratsastusnäytös ja vammaisratsastusesitys – mukana EM-ratsastaja Jaana Kivimäki
Tuhkimotarina, jossa taidokasta kouluratsastusta ja upeaa musiikkia
Agrimarket Six-Bar -korkeushyppykilpailu kuutoissarjalla
Loppuu noin klo 22.00

Sunnuntai 15.9.
o
o

o
o

klo 10.00 Unikulma Grand Prix, 135–140 cm, perusrata ja uusinta
Vikellysesitys ja matkaratsastusnäytös
klo 12.00 Sonera Poni Grand Prix, 125–130 cm, kaksi kierrosta
Valjakkokisa, jossa muiden lajien huippu-urheilijoita, kuten Kalle Palander ja Esa ”Tiki” Tikkanen
Kari Vepsän lännenratsastus- ja hevostaitonäytös
klo 15.00 Volkswagen Leading Rider -kilpailu, 145–150 cm, kaksi kierrosta
Olympic Games 1952 Tribute Show
Loppuu noin klo 17.00.

Volkswagen Leading Rider -kilpailuun osallistumisoikeuden ovat saaneet:
Mikael Forstén, Helsinki, Hanna Tardiveau, Oulu, Pinja Immonen, Mäntsälä, Julia Sjöman, Espoo, Antonia
Hartwall, Sipoo, Tuuli Sopanen, Susanna Granroth, Janakkala, Maria Isolauri, Helsinki, Rosa Ruutsalo,
Kirkkonummi, Janna Jensen (os. Huhtanen), Somero, Mikael Wahlman, Lahti, Sanna Backlund, Janakkala,
Stefanie Andersin, Espoo, Julia Engblom, Salo, Thomas Ehrnrooth, Espoo, Emma Tallberg, Kirkkonummi,
Petra Heikkinen, Joensuu, Vilma Catani, Helsinki ja Eveliina Talvio, Kylmälä.
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Liput:
Aikuisten liput alkaen 22,50 € (sis. toimituskulut 2,50 €), ja lapset (5-15 v.) 6,50 € (sis. toimituskulut 1,50 €).
Kahden päivän lippu aikuisille 32,50 ja lapsille 11,50 € (sis. toimituskulut). Ryhmäalennuksessa saat kaksi
lippua pelkillä toimituskuluilla (1,50 €/lippu) ostaessasi kymmenen lippua! Säästö on ryhmälle jopa yli 20
prosenttia! Ryhmälippujen varaus puhelinpalvelusta: 0600 10 800 (1,96 euroa/min+pvm) tai 0600 10 020
(6,79 euroa/puhelu+pvm). Liput Lippupalvelusta: www.lippupalvelu.fi

Lisää tapahtumasta täältä: www.ratsastus.fi/hevoset_stadikalla
Tykkää meistä Facebookissa: www.facebook.com/HevosetStadikalla

HUOM. Olympiastadionin tornissa on mahdollisuus vierailla tapahtumarannekkeilla erikoishintaan.
Tornikäynnin hinta lipulla/rannekkeella on aikuisille 2€ ja 6-17 -vuotiaille 1€. Alle 6-vuotiaat vierailevat
ilmaiseksi. Tornilippujen osto tapahtuu tornin sisäänkäynnin palvelupisteestä. Lisätietoa: www.stadion.fi

Hevoset tulevat syyskuussa Olympiastadionille, tule sinäkin!

SEURA-JA JÄSENPALVELUT
Loppuvuoden jäsenmaksualennus
Suomen Ratsastajainliitto vähentää omia jäsenhintojaan -50 % syyskuun alusta ratsastusseuraan liittyville
jäsenille. Hinnat ovat 1.9. alkaen seuraavat:
o
o

Senioritäysjäsenet 22,50 €, junioritäysjäsenet 20 €
Senioriperhejäsenet 11,25 €, junioriperhejäsenet 10 €

Seuran oma jäsenmaksuosuus pysyy ennallaan. Jäsenmaksualennus ei edellytä seuroilta toimenpiteitä,
vaan muutos tapahtuu automaattisesti liitosta. Jäsenmaksualennusta kannattaa hyödyntää seuran
jäsenhankinnassa syksyllä.

Etsimme ratsastusseuraa Hevoset Stadikalle -tapahtumaan töihin!
Lipunmyyntiryhmään etsitään reippaita, asiakaspalveluhenkisiä ja vastuuntuntoisia tekijöitä, 1-2
ratsastusseurasta. Tehtävään koulutetaan ja jokainen saa työvuorot. Työpäivä on lauantaina noin klo 9-21
(kahdessa vuorossa) ja sunnuntaina noin klo 9-16 (yhdessä tai kahdessa vuorossa sopimuksen mukaan).
Jokainen työntekijä saa toimihenkilövaatteet, ruokailun työpäivän aikana ja mahdollisuuden seurata
tapahtumaa toimihenkilökatsomossa työvuoron ulkopuolella.
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Tarvitsemme seurasta/seuroista yhteensä n. 30 reipasta lipunmyyjää ja yhden ryhmänjohtajan, joka on
paikalla viikonlopun ajan ja toimii lippuvastaavan apuna vastaamalla omasta ryhmästään mm. työvuorojen
ja vaatejakojen osalta.
Lähtekää porukalla talkoilemaan tähän ainutlaatuiseen ja upeaan tapahtumaan. Takaamme
unohtumattoman kokemuksen Hevoset Stadikalla -tiimissä!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 20.8. mennessä Kaisa Kujalalle, kaisa.kujala@ratsastus.fi, puh. 050 366 6689

Jäsenkamppiksen tulokset selvillä
Ratsastajainliitto toteutti kevään ja kesän aikana jäsenhankintakampanjan Hevoset Stadikalla -tapahtuman
hengessä. Kilpailun tulokset on esitelty seuratoiminnan sivuilla: www.ratsastus.fi/kamppis

Horse Show -kävijäkilpailu alkaa syyskuussa
Jo perinteeksi muodostunut Horse Show -kävijäkilpailu alkaa jälleen 10.9 ja kestää aina syyskuun loppuun.
Kisaan voi osallistua keräämällä kasaan vähintään kymmenen hengen joukkueen. Etu on edelleen -20 %
Normal- ja Premium-hintaisista näytöslipuista.
Kävijäkisan voittaa eniten lippuja ostanut porukka. Kisan palkinnot ovat entistä hulppeampia, luvassa niin
backstage-kierrosta kuin matkaa Tukholman Globeniinkin. Lisätietoja: www.ratsastus.fi/kavijakisa
Lajien välinen seurakohtaaminen syyskuussa – vielä ehtii ilmoittautua mukaan
Eri urheilulajien välinen yhteinen seurakehittämiskohtaaminen järjestetään torstaina 19.9. klo 17–21
Mäkelänrinteen lukiossa Helsingissä. Luvassa keskustelua seuratoiminnan tulevaisuudesta sekä eri lajien
mahdollisuuksista tehdä enemmän yhteistyötä. Ilmoittautumiset 8.9. mennessä alla olevan linkin kautta.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=E49D17BC37E7EA644B6FFACA60EAD5B4

Ratsastusseurojen puheenjohtajat koolla Horse Show-viikonloppuna – ilmoittautuminen päällä!
Ratsastusseurojen puheenjohtajat tapaavat yhteisen koulutuksen merkeissä perjantaina 18.10. klo 12–17
Valo-talossa Helsingissä. Päivän aikana opiskellaan yhdistystoiminnan aakkosia sekä mietitään
puheenjohtajan tehtäviä ja vastuita. Tapaamisen jälkeen puheenjohtajat jatkavat Helsinki International UB
Horse Show’hun. Puheenjohtajatapaamiseen voi ilmoittautua 3.10. mennessä.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=426A28FB5A60B31C346E156B9295CA5A
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Urheilun Unelma-Arpa on uusi "virallinen urheiluarpa"
Urheilun Unelma-arpa on uusi kaikkien lajien urheiluseurojen varainhankintaan tarkoitettu arpa.
Hankkimalla Unelma-Arpoja myyntiin seurat saavat toimintaansa helposti rahaa. Arpajaistuoton ylijäämä
tuloutetaan takaisin lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun kehittämiseen.
Urheilun Unelma-Arpa on monipuolisin ja laajin tavara-arpa seuroille:
* Uusi Urheilun Unelma-Arpa on myytävissä aina. Urheilun Unelma-Arvalla urheiluseurat hankkivat
toimintatonneja ympäri vuoden.
* Urheilun Unelma-Arpa on helposti myytävä, arpajaisvoitot mahtavia ja voittomahdollisuudet hyviä — joka
5. arpa voittaa. Voittoja on yli 160 000 kpl, joiden yhteisarvo on yli 2,3 miljoonaa euroa!
Urheilun Unelma-Arpa -arpajaiset käynnistyvät lokakuussa. Tilaamalla 1 000 arpaa 15.8. mennessä seura
saa 100 arpaa kaupan päälle. Seuran saama kokonaistuotto on 3600€.
Lisätietoja: www.unelma-arpa.fi

KUNTOLIIKUNTA

Syyskuu on liikuntakuukausi
Ratsastajainliiton Kuntotyöryhmä on julistanut syyskuun liikuntakuukaudeksi. Seurat haastetaan mukaan
leikkimieliseen lajikokeilukilpailuun, jossa parhaimmat luonnollisesti palkitaan. Tilannetta seurataan
Ratsastajainliiton Kunnon Ratsut -blogissa.
Lisätietoja ja ohjeet: www.ratsastus.fi/liikuntakuukausi

Urheillen terveyttä: Liikkuva Ratsastaja – oheisliikunnan ohjaajakoulutus lokakuussa
Liikkuva ratsastaja-hanke on ratsastuskouluille ja seuroille suunnattu koulutuskokonaisuus, jossa
perehdytään ratsastuksen oheisliikuntaan huomioiden lajin omat erityispiirteet sekä tarpeet.
Hankkeessa koulutetaan talleille ja seuroille oheisliikunnan ohjaajia, jotka voivat innostaa ja ohjata lapsia,
nuoria ja aikuisia oikeanlaisen oheisliikunnan pariin. Ohjaajan käytössä ovat valmiit liikuntatuokiomallit,
jolloin ohjaaminen on helppoa, ja sen voi toteuttaa lähes kuka tahansa koulutuksen käynyt, liikunnasta
innostunut henkilö.
Seuraava koulutustilaisuus järjestetään Jyväskylässä Vesangan kylätalolla torstaina 24.10. klo 17–21.
Ilmoittautumiset liiton nettisivujen tapahtumakalenterin kautta.
Lisätietoja koulutuksesta: www.ratsastus.fi/ratsastusliikuntana/liikkuvaratsastaja
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Kuntohaasteen lopputestaus Jyväskylässä
Kuntohaasteen kaikille yhteinen lopputestauspäivä järjestetään Jyväskylässä, Killerin raviradalla lauantaina
26.10. klo 13.00 alkaen. Päivän aikana pidetään aiheeseen liittyviä luentoja, kokeillaan eri liikuntalajeja sekä
suoritetaan Kuntohaasteen lopputesti.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=7FCE12FC97759B0EC753B63CF54A0250

Kunnossa kaiken ikää – hanketukihaku päällä
Kunnossa kaiken ikää -toimintaohjelman (KKI) tavoitteena on innostaa työikäisiä säännöllisen liikunnan
pariin ja luoda eri puolille Suomea helposti lähestyttäviä liikuntapalveluja. KKI-ohjelmalta voi hakea
hanketukea paikallishankkeisiin, joissa hakijana on rekisteröity yhteisö. Haku päättyy 30.9.
Lisätietoja ja hakuohjeet: www.kki.likes.fi/pages/content/Show.aspx?id=18

KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINTA

Haku maajoukkue- ja aluevalmennuksiin on käynnissä
Haku Ratsastajainliiton maajoukkue- ja aluevalmennuksiin koulu-, este- ja kenttäratsastuksessa on avattu ja
kestää 20.8.2013 asti.
Lisätiedot, hakuohje ja hakulomakkeet:
www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/valmennusrenkaat/hakuohje

Haku vikellyksen aluevalmennukseen
Vikellyksen aluevalmennusta toteutetaan kaudella 2014 Lahdessa, Tampereella, Kirkkonummella ja
Karjaalla, valmentajina Aime Nederström-Alanko, Anni Järvelä ja Paula Grönroos. Aluevalmennus on
tarkoitettu vikeltäjille, jotka tähtäävät kilpailemaan aluetasolla (C- ja B-taso). Haku on auki 20.8. asti.
Hakulomake ja lisätiedot:
www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/valmennusrenkaat/hakuohje/hakulomake_vikellys

Aika suunnitella ensi vuoden kilpailukalenteria
Kilpailukalenterit löytyvät Kipasta https://kipa.ratsastus.fi. Kaikkien järjestäjien tulee hakea vuoden 2014
kilpailuja merkitsemällä toiveensa suoraan Kipaan. Kirjallisia hakemuksia ei aiemmista vuosista poiketen
tarvita.
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Vuoden 2014 kilpailukalenterin aikataulu
Haku on avoinna koko ensi vuoden kilpailuille siten, että järjestäjät voivat lisätä, poistaa ja siirtää kilpailuja
alla olevan aikataulun mukaisesti.






Haku alkaa, Kipa avoinna 1.8. alkaen
Haku päättyy 30.9.2013
1.-7.10. järjestäjillä on mahdollisuus poistaa kilpailu tai siirtää toiseen ajankohtaan
8.10. alkaen lajikomiteat käsittelevät kilpailukalenterit
1.11. kalenterit vahvistetaan

Merkitkää KIPAan mahdollisimman tarkat tiedot kilpailustanne, harkitut kohderyhmät ja yhteyshenkilö
yhteystietoineen sekä mahdolliset sarjakilpailutoiveet (esim. sarjoja ponit, juniorit). Tuttuun tapaan
toivomme, että järjestäjä merkitsee KIPAan, mikäli aikoo järjestää alueluokkia kansallisen kilpailunsa
yhteydessä.
Kun hakuaika päättyy 30.9., järjestäjät voivat neuvotella keskenään mahdollisten päällekkäisyyksien
poistamiseksi ja muokata päivämääriään 7.10. saakka, jonka jälkeen kalenteri lukitaan ja lajikomiteat
ottavat kalenterit käsittelyyn.

KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT

Hevosalan ammattilaiset kohtaavat marraskuussa Tampereella
Valtakunnalliset hevosyrittäjäpäivät järjestetään 29.–30.11. Nokian Edenissä. Kaksipäiväinen seminaari
tarjoaa ajankohtaista asiaa hevosalan liiketoiminnasta ja hevosten sekä yrittäjien hyvinvoinnista.
Kylpyläviikonloppu tarjoaa ammattilaisille irtioton arjesta ja mahdollisuuden tavata muita alan osaajia.
Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet: www.hippolis.fi.

Vammaisratsastuksen avustajien peruskurssi Kiuruvedellä 20.–22.9.2013
Kurssi on kaikille avoin, ja siellä käsitellään muun muassa seuraavia asioita:
o
o
o
o
o
o
o
o

mitä vammaisratsastus on? – käsitteet
avustajan ja taluttajan tehtävät
perusistunta
hevonen, turvallisuus
eri vammaryhmät ratsastuksen kannalta
koulutus
kilpailut
käytännön harjoituksia
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Peruskurssin käyminen on yhtenä pääsyvaatimuksena vammaisratsastusohjaajakurssille.
Lisätietoja ja tarkemmat ilmoittautumisohjeet: www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus
Kurssille mahtuu mukaan max. 20 osallistujaa. Ilmoittautumisaikaa on elokuun loppuun saakka, jos kurssi ei
täyty jo ennen sitä.

ALUEET TIEDOTTAVAT

HÄME:


Kimppakuljetukset Hevoset Stadikalla -Suurtapahtumaan
SRL Häme järjestää kimppakuljetukset Lahdesta ja Tampereelta 15.9. Menopaluun hinta on vain 10
euroa/henkilö.
HUOM: Lahden reitti on jo täynnä, mutta Kangasala/Tampere/Hämeenlinna -reitillä on vielä tilaa.
Ilmoittaudu 20.8. mennessä sähköisellä lomakkeella:
www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/Form.aspx?Key=267CF06A81539E541BB10425798B033B1ADE8E
452D80C364B1C3541131113B5C
Tarkemmat ohjeet ja lisätiedot alueen sivulla: www.ratsastus.fi/hame

POHJANMAA:


16.–17.11. SUPERviikonloppu ja aluevalmennettavien kuivaleiri Ilmajoella. Tervetuloa!
Katso tarkemmat tiedot alueen tapahtumakalenterista,
www.ratsastus.fi/alueet/pohjanmaan_alue/koulutus_ja_tapahtumat



16.11. Syyskokous, Ilmajoki

ESRA:






28.–29.9. Yleisstewardikoulutus, Hyvinkää Rantasipi
28.9. Esteratsastuksen aluepuheenjohtajatuomarikurssi, Hyvinkää Rantasipi
29.9. Turvallisuuspäällikkökoulutus, Hyvinkää Rantasipi
29.9. Estetuomareiden tulospalvelukoulutus, Hyvinkää Rantasipi
12.10. Syyskokous ja alueen seurojen puheenjohtajatapaaminen, Porvoo Kiialan kartano

Kaikkiin alueen tapahtumiin ilmoittautumiset käynnissä alueen nettisivujen tapahtumakalenterin kautta,
www.ratsastus.fi/etela-suomi.
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KAAKKOIS-SUOMI:




Seuratreffit käynnissä. Seuratreffit ovat kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia. Tilaisuuksia
järjestetään 21.8. Lappeenrannassa, 28.8. Mikkelissä ja 4.9. Kotkassa.
Lisätietoja tapahtumakalenterista: www.ratsastus.fi/kaakkois-suomi
Tulossa myös Kokoamisen perusteet-luento, 4.10. Kotka, Kilpailunjärjestäjä- ja kuuluttajakoulutus
12.10. sekä Alueen syyskokous 15.10. Kouvola.

KESKI-SUOMI:





Bussikuljetukset Hevoset Stadikalla tapahtumaan 14.9. ja 15.9. järjestetään yhteistyössä
Laajavuoren ratsukoiden ja Jyvässeudun ratsukoiden kanssa. Ilmoittautumiset kyydityksiin
päättyvät 31.8., joten toimithan nopeasti. Lisätiedot ja ilmoittautumistiedot alueen nettisivujen
tapahtumakalenterissa.
Liikuttajakoulutukseen ilmoittautuminen alkanut. Koulutus Jyväskylässä 28.–29.9.
Syksyllä tulossa myös 11.10. Syyskokous ja seuratapaaminen, 26.10. Kuntohaasteen lopputestaus
sekä 26.10. Hevostalousyrittäjien tykypäivä.

Lisätietoja tapahtumista www.ratsastus.fi/keski-suomi

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy syyskuussa.
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