SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE ELOKUU 2014

JÄSEN- JA SEURAPALVELUT

Horse Show Kävijäkisa on alkanut – kannattaa toimia ajoissa!
Ratsastajainliiton ja Helsinki Horse Show’n suosittu Kävijäkisa starttaa tänään elokuun 15. päivä. Nyt
kannattaa lähteä koko seuran voimin hauskalle syysretkelle ja kokea yhdessä Helsingin jäähallin
ainutlaatuinen tunnelma. Kävijäkisan avulla toteutatte Horse Show -matkan jopa – 25 % normaalia
edullisemmin lippuhinnoin.
Helsinki Horse 30-vuotisjuhlavuotena Kävijäkisan palkinnot ovat entistäkin runsaammat. Tänä vuonna
henkilömäärä ratkaisee, eli mitä isommalla porukalla saavutte, sitä paremmat voittomahdollisuudet ovat.
Palkintokategorioita on lukuisia – valitkaa vain omanne!
Huom. Liput kannattaa tilata heti kamppiksen alussa – näin varmistatte paikkanne suosikkinäytöksissä!
Lisätietoja ja tilauslomakkeet: www.ratsastus.fi/_kavijakisa

Syksyn jäsenkamppis alkaa!
Suomen Ratsastajainliitto vähentää omia jäsenhintojaan -50 % syyskuun alusta ratsastusseuraan liittyville
jäsenille.
Hinnat ovat 1.9. alkaen seuraavat:
o
o

Senioritäysjäsenet 25 €, junioritäysjäsenet 21,50 €
Senioriperhejäsenet 12,50 €, junioriperhejäsenet 10,75 €

Seuran oma jäsenmaksuosuus pysyy ennallaan. Jäsenmaksualennus ei edellytä seuroilta toimenpiteitä,
vaan muutos tapahtuu automaattisesti liitosta.
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Jäsenmaksualennusta kannattaa hyödyntää seuran jäsenhankinnassa syksyllä. Syksyn jäsenalea
vauhditetaan kamppiksella, jossa kuka tahansa seuran jäsen voi toimia aktiivisesti oman seuran
suosittelijana. Kun suosittelee ratsastusseuran jäsenyyttä ystävälle, osallistuu arvontaan ja voi voittaa
huikeita palkintoja.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/jasenkamppis

KKI-avustus seurojen aikuisliikuntaan
Kunnossa kaiken ikää -toimintaohjelman (KKI) tavoitteena on innostaa työikäisiä säännöllisen liikunnan
pariin ja luoda eri puolille Suomea helposti lähestyttäviä liikuntapalveluja.
Määrärahalla tuettaneen aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittämishankkeita, joiden avulla lisätään
suomalaisen aikuisväestön liikuntaa terveysliikuntasuositusten mukaisesti ja liikunnallisen elämätavan
omaksumista osaksi arkea. Tarkoituksena on edistää tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia
liikunnalliseen elämäntapaan ja liikunnan harrastamiseen sekä ehkäistä liikunnasta syrjäytymistä ja edistää
terveyserojen (ml. sosioekonomiset erot) kaventumista. Päätavoitteena on terveytensä kannalta liian vähän
tai ei lainkaan liikkuvan aikuisväestön aktivointi liikunnallisen elämäntapaan. Lisäksi tavoitteena on edistää
työyhteisöliikuntaa sekä omatoimista liikuntaa ja arkiliikuntaa.
Seurojen on mahdollista hakea KKI-tukea aikuisliikunnan kehittämiseen. Haku päättyy 30.9.
Lisätietoja: www.eslu.fi/kunto-ja-terveysliikunta/kki-ohjelma/hanketuki

Haku Ratsastajainliiton seurakehittämisvalmennukseen päällä
Ratsastusseuroilla on mahdollisuus osallistua Ratsastajainliiton seurakehittäjien tarjoamaan
seurakehittämisvalmennukseen. Seurakehittämisvalmennuksen aikana paneudutaan seuran toiminnan
kannalta tärkeään kehityskohteeseen. Valmennuksen tarkoituksena on innostaa ja motivoida
seuratoimijoita miettimään seuran tulevaisuutta ja toiminnan jatkuvuutta. Mukaan toivotaan
kaikenkokoisia seuroja.
Lisätietoja ja hakuohjeet: www.ratsastus.fi/seurakehittaminen

Ratsastusseurojen puheenjohtajat tapaavat Horse Show -perjantaina
Ratsastusseurojen puheenjohtajat tapaavat yhteisen koulutuksen merkeissä perjantaina 24.10. klo 14–18
Valo-talossa Helsingissä. Päivän aikana käydään läpi puheenjohtajan tehtäviä ja vastuita, kehitetään seuran
tiedonkulkua ja viestintää.
Koulutus on avoin kaikille seuran puheenjohtajille. Koulutuspäivän hinta on 45 euroa (Sinettiseuroille 40
euroa). Tapaamisen jälkeen puheenjohtajat jatkavat Helsinki International UB Horse Show’hun.
Puheenjohtajatapaamiseen voi ilmoittautua 3.10. mennessä.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=1CFF119C2A3C4F9183F2E0B0BB730B17
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Kenestä Kuukauden aluetoimija?
Ratsastajainliiton aluetoiminta täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi liitto nostaa esille
alueilla toimivia vapaaehtoisia. Esittelemme joka kuukausi alueiden nettisivuilla ”Kuukauden aluetoimijan”,
jota kuka tahansa voi ehdottaa netissä olevan lomakkeen kautta. Aluetoimijasta tehdään henkilöjuttu, jossa
kerrotaan hänen vapaaehtoistyöstään alueella.
Kenet sinä haluaisit nostaa omalla alueellasi esiteltävien joukkoon? Kenen tarinan haluaisit kuulla? Kuka
ansaitsee sinusta erityisen kiitoksen?
Lisätietoja ja nettilomake: www.ratsastus.fi/alueet

HEVOSTAIDOT JA HEVOSEN HYVINVOINTI

SRL mukana Raviliigassa – nyt mukaan hevosenomistajaksi!
Raviliiga on hevosurheilun joukkuepeliä. Liiga muodostuu raviratojen tai muiden tahojen muodostamista,
800 osakkuuden joukkueista. Ratsastajainliiton Raviliigavarsa on suomenhevonen R.R. Nykäys, joka on
Ypäjän Hevosopistolla Ilkka Korven valmennuksessa.
Joukkueeseen pääsee mukaan ostamalla 100 € maksavan osuuden, muita kuluja osakkaille ei hevosesta
tule. Raviliiga 2014 kestää vuoden 2017 loppuun saakka ja silloin palkitaan liigan voittaja, joka on
suurimman voittosumman keränneen hevosen joukkue.
Osuuden voi ostaa itselle, lahjaksi tai vaikka tallin tai seuran nimiin.
Lisätietoja: www.raviliiga.fi tai www.facebook.com/srlkimppa

KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINTA

Haku liiton valmennuksiin käynnissä!
Hakuohjeet ja lisätiedot osoitteessa: www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/valmennusrenkaat
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KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA

"Taviksesta tähdeksi", Emile Faurie -klinikka Helsingissä 7.9.
Kouluratsastuksen maajoukkuevalmentaja, englantilainen olympiaratsastaja Emile Faurie saapuu heti MMkisojen jälkeen pitämään klinikkaa, joka järjestetään Ruskeasuolla sunnuntaina 7.9. klo 11–15. Kyseessä on
ainutlaatuinen tilaisuus saada vinkkejä arkipäivän ongelmiin, oppia uutta ja haltioitua mestarin otteista.
Mukaan toivotaan kaiken tasoisia ratsastajia! Lähtekää mukaan isolla porukalla!
Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet: www.kouluratsastus.net

Vammaisratsastuksen peruskurssi 3.-5.10. Ypäjällä
SRL järjestää vammaisratsastuksen peruskurssin syksyllä. Mukaan mahtuu korkeintaan 20 nopeinta
ilmoittautujaa. Kannattaa myös huomioida, että peruskurssi on pääsyvaatimuksena
vammaisratsastusohjaaja -koulutukseen hakeutumiselle.
Lisätietoja kurssista:
www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=4F9D3F6172649A7FD28F9860F03053FC

ALUEET TIEDOTTAVAT

ESRAn alue tiedottaa:
Syksyn koulutuksiin ilmoittautuminen alkanut. Syksyllä luvassa:
o
o
o
o
o
o
o
o

27.9. Hevoskerho-ohjaajan peruskurssi, Vantaa
11.10. Seurojen puheenjohtajatapaaminen ja alueen syyskokous, Nurmijärvi
1.11. Turvallisuuspäällikkökoulutus, Riihimäki
1.-2.11. Kilpailunjärjestäminen, kanslia- ja tulospalvelukoulutus, Riihimäki
1.11. ATU-koulutus estetuomareille ja ratamestareilla, Riihimäki
2.11. Aluepuheenjohtajatuomarikurssi, Riihimäki
8.-9.11. Yleisstewardi- ja estetuomarikurssi, Riihimäki
15.11. Kaikille avoin valmennuksen kuivaleiri, Helsinki

Lisätietoja osoitteesta: www.ratsastus.fi/etela-suomi
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Hämeen alueella tapahtuu:
o
o

6.9. Hevoskerho-ohjaajan peruskurssi, Hämeenlinna
15.10. Alueen syyskokous

Hämeen alueen merkkisuorituskilpailu yhä käynnissä. Osallistu kilpailuun tekemällä merkkisuorituksia 1.10.
mennessä!
Lue lisää: www.ratsastus.fi/hame

Kaakkois-Suomen alueella tarjolla:
o
o
o
o

20.–21.8. EA1-kurssi, Lappeenranta, järjestäjä Etelä-Karjalan Urheiluratsastajat ry, tiedustelut:
Osmo Metsälä, osmo.metsala@pp.inet.fi, 0400617473
23.8. Henkisen valmentautumisen päivä, Kotka, järjestäjä: Kotkan Kilparatsastajat ry. Tiedustelut:
Tinja Mukala p. 040 534 7224
4.9. Liikkuva Ratsastaja -koulutus, Lappeenranta
12.–13.10. Alueen nuorisotapahtuma ja ikääntyvien ratsastajien hyvinvointi -keskustelufoorumi
Tulossa lokakuussa Lappeenrannan raviradalle myös Simo-simulaattori!

o
o

18.11. Alueen syyskokous, Kouvola
13.12. Megalauantai, ohjelmassa mm. Susanna Fagerströmin puheenvuoro ratsastuskouluoppilaan
vuosi ja ratsastuksen varusteet, sekä asiaa valmentautumisesta

Lisätiedot tapahtumista ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan alueen nettisivuilla: www.ratsastus.fi/kaakkoissuomi

Keski-Suomen alueella tapahtuu:
o

18.9. Seuratapaaminen ja alueen syyskokous Jyväskylässä. Huom. Ilmoittautuminen päättyy 1.9.,
joten toimi nopeasti! Tule kuulemaan kilpailujärjestelmäuudistuksesta ja keskustelemaan seuran
hallituksen tehtävistä (suositellaan koko seuran hallitukselle). Tilaisuus on avoin kaikille aiheesta
kiinnostuneille.
Lisätietoja ja ohjelma: www.ratsastus.fi/keski-suomi

Itä-Suomessa tapahtuu:
o

Alueen syyskokous 1.11. Kuopiossa.

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/ita-suomi
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Lounais-Suomessa tapahtuu:
o
o

Tuire Kaimion luento ”Miten Hevonen oppii” Turussa 2.9.
Alueen syyskokous Säkylässä 13.10.

Tulossa myös muita koulutuksia, seuraa tiedottelua alueen sivuilla: www.ratsastus.fi/lounais-suomi

Pohjanmaalla tapahtuu:
o

Alueen syyskokous 7.10. Seinäjoella

Katso alueen kalenterista myös mm. Hevoosella vaan -koulutushankkeet hyvät koulutukset, tulossa esim.
Hevosen ensiapukurssi ja Hevoosilla maastoon! -teemailta.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/pohjanmaa

Pohjois-Suomessa tapahtuu:
o

Alueen syyskokous ja seuratoiminnan superlauantai 1.11.

Alueen kalenterissa myös muiden järjestämiä tapahtumia: www.ratsastus.fi/pohjois-suomi

MUUT AJANKOHTAISET
Suomen luontoa juhlitaan elokuussa – seurat/tallit mukaan!
Maamme ainutlaatuista luontoa juhlitaan toisena vuonna peräkkäin, kun Suomen luonnon päivää vietetään
lauantaina 30.8.2014. Päivän ideana on juhlia luontomme tuomaa iloa ja oivaltaa sen hyvinvointia edistävä
vaikutus. Suomen luonnon päivänä järjestetään retkiä ja tapahtumia ympäri Suomea jokaiselle luonnosta
kiinnostuneelle.
Suomen luonnon päivä tarjoaa myös mahdollisuuden olla mukana luomassa uutta suomalaista
kansanperinnettä. Kaikki organisaatiot ja kansalaiset ovat tervetulleita järjestämään oman Suomen luonnon
päivän tapahtumansa, omalla teemallaan ja tyylillään. Myös yritykset voivat osallistua, sillä Suomen
luonnon päivä tarjoaa mahdollisuuden edistää liiketoimintaa kestävällä tavalla. Päivälle voidaan suunnitella
erilaisia kampanjatuotteita ja sitä voi hyödyntää tuotemarkkinoinnissa, sidosryhmätapahtumana tai
työhyvinvointipäivänä. Tapahtuma lisätään valtakunnalliselle listalle Suomen luonnon päivän tapahtumista.
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Suomen luonnon päivän viralliset järjestäjät ovat Suomen ympäristökeskus SYKE, Suomen luonnonsuojeluliitto, Metsähallituksen luontopalvelut ja Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL.
Edellisvuoden tapaa päivää on rakentamassa yli 50 tapahtumajärjestäjää kyläyhdistyksistä ministeriöihin.
Lisätietoja: www.suomenluonnonpaiva.fi

Lähde katsomaan esteratsastuksen kauden finaalit Laaksolla 29.–31. elokuuta!
Tervetuloa seuraamaan jännittävää esteratsastuksen kauden Grand Prix -sarjan huipentumaa. Lauantaina
ratkeaa, keillä on ollut kovin kunto läpi kauden LähiTapiola GP-sarjojen finaaleissa. Sunnuntaina mitataan
päivän kunto huikeassa Volkswagen Leading Rider -kilpailussa, jossa päävoittona on Volkswagen
henkilöauto!
Viikonlopun aikana ratsastetaan myös finaalit sarjoissa Racing, Poni GP, Animagi Junioricup, Animagi
ponicup ja amatöörit, joten nähtävää riittää!
Tilaisuus on katsojille maksuton!
Kilpailu Facebookissa: www.facebook.com/events/611948668922036/?fref=ts
P.S. Muista myös televisioinnit - ratkaisun paikat TV2:ssa sunnuntaina 31.8. klo 13.50–14.50!

Ylen kanavilta yli 100 tuntia ratsastusta Normandian MM-kilpailuista!
Ylen Urheilu tarjoaa ratsastuksen ennen näkemättömän kattauksen kisalähetyksiä Normandian MMareenoilta - luvassa on kattava kokonaisuus suoria ja koostettuja lähetyksiä! Yle.fi/areenan netissä tulee
pitkiä, suoria lähetyksiä selostettuna kaikista niistä lajeista, joihin on nimetty suomalaisia sekä vikellyksestä.
TV2:ssa tulee koostelähetyksiä useissa lajeissa.
Lisätietoa: www.ratsastus.fi/normandia_televisioinnit
SRL:n MM-sivut: www.ratsastus.fi/normandia

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy syyskuussa.
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