SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE JOULUKUU 2012

SRL YLEISTÄ
Syyskokousmateriaalit netissä
Ratsastajainliiton syyskokouksen (25.11.) materiaalit on tarkastettu, ja ne on julkaistu liiton
materiaalisalkussa.

SEURA-JA JÄSENPALVELUT

Tärkeää jäseninfoa – LISÄVAKUUTUSLASKU AUTOMAATTISESTI KAIKILLE JÄSENILLE JÄSENKORTTIEN
MUKANA
Ratsastajainliiton ja LähiTapiolan tapaturmavakuutusehtoja uudistetaan vuodeksi 2014. Tavoitteena on
lisätä turvallisuutta ja ennaltaehkäistä vahinkoja kaikessa toiminnassa. Vakuutusturvan täysremontti
tehdään vuoden 2013 aikana, ja uusi vakuutus astuu voimaan vuonna 2014.
Vuonna 2010 kehitettiin vapaaehtoinen lisävakuutus, joka korvaa liiton perusjäsenvakuutusta laajemmin
ratsastukseen liittyviä tapaturmia. Vuonna 2012 noin 2200 jäsentä on ottanut 10 euron hintaisen
lisävakuutuksen.
Lisävakuutusmaksu nousee vakuutusmaksujen korotuksen vuoksi ensi vuonna 11 euroon. Lisävakuutuslasku
lähetetään automaattisesti jäsenkorttien mukana kaikille jäsenille. Lisävakuutus on edelleen
vapaaehtoinen. Vuonna 2012 lisävakuutuksen lunastaneiden lisävakuutusturva on voimassa jäsenkorttien
saapumiseen saakka (maaliskuussa 2013). Vuoden 2013 alussa (tammi-helmikuussa) lisävakuutuksen
uusille tilaajille on käytössä sähköinen tilauslomake, joka poistuu käytöstä maaliskuun jälkeen.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lisävakuutus
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Green Card- tilaukset jatkossa netissä
Ratsastajainliiton jäsentallien Green Card-vakuutuksen tilaaminen siirtyy asiakkaiden toivomuksesta nettiin.
Green Cardin voi vuoden 2013 alusta alkaen lunastaa nettilomakkeen kautta. Lomake koskee kaikkia uusia
tilaajia. Vuoden 2012 Green Cardilaisille lähetetään automaattisesti lasku vuoden 2013 alussa. Green Cardin
hinta vuonna 2013 on 25 €. Green Card on edelleen tarkoitettu vain liiton jäsentallien asiakkaille.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/greencard

Vetovoimaisin seura - syksyn jäsenhankintakampanjan loppusuora
Ratsastusseuroilla on syksyn jäsenalen myötä ollut mahdollisuus lisätä oman seuransa vetovoimaisuutta ja
houkutella mukaan uusia jäseniä.
Muistattehan ilmoittaa uusien liittyjien lukumäärät 31.12. mennessä osoitteeseen nina.kaipio@ratsastus.fi.
Eniten jäseniä syksyn aikana keränneet seurat palkitaan lahjakorteilla.
Lisätietoja kamppiksesta: www.ratsastus.fi/ajankohtaista

Seurakyselyyn vastasi 260 seuratoimijaa
Ratsastajainliiton seurapalvelutiimin toteuttamaan seurakyselyyn vastasi marraskuun aikana yhteensä 260
seuratoimijaa. Kyselyn tuloksia analysoidaan joulukuun aikana ja niistä tiedotetaan erikseen. Yhteystietonsa
palauttaneiden kesken arvotaan tuotepalkintoja, jotka lähetetään onnekkaille ennen joulua. Kiitos kaikille
seuratoiminnan kehittämistyöhön osallistuneille vastaajille!

Vapaaehtoisten palkitseminen – t-paitoja talkoolaisille
Ratsastusseuroilla on mahdollisuus tilata ”Vuoden vapaaehtoinen” -t-paitoja vapaaehtoisten
palkitsemiseksi. Paidoissa on mukana liiton logo sekä yllä mainittu teksti selässä. Paidan kuva on esillä liiton
seuratoiminnan nettisivuilla kohdassa vapaaehtoisten palkitseminen.
Väri: Tummansininen
Koko: M tai L (unisex-malli)
Hinta: 6 euroa (viiden paidan tilauksissa yksi paita kaupan päälle).
Hintaan lisätään 5 euron postikulut määrästä riippumatta.
Tilaukset: nina.kaipio@ratsastus.fi

Diplomi vapaaehtoiselle – vapaaehtoisuudesta kiittäminen
Ratsastusseurat voivat tilata veloituksetta diplomeita ansioituneille talkoolaisilleen. Diplomi on pieni tapa
kiittää vuoden aikana ahertaneita vapaaehtoisia. Lisätietoa ja tilaukset: nina.kaipio@ratsastus.fi
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Vapaaehtoisten päivä tiistaina 4.12. – osallistu mukaan!
Suomalaiset kansalaisjärjestöt ovat nostaneet vapaaehtoistoiminnan isosti esille tänä syksynä.
Vapaaehtoisten päivä 4.12. on yksi vuoden tärkeimmistä tapahtumista.
Vapaaehtoistoiminnassa on jo nyt mukana kaksi viidestä suomalaisesta. Tätä palkatonta työtä yhteiseksi
hyväksi tekevät naiset, miehet, nuoret ja vanhat – jokainen keskimäärin 18 tuntia kuukaudessa.
Vapaaehtoistoiminnan voima on välittämisessä, joka torjuu yksinäisyyttä ja luo luottamusta, hyvinvointia ja
yhdessä tekemisen mahdollisuuksia.
Kampanja huipentuu Vapaaehtoisten päivään 4. joulukuuta. Kampanjassa pysäytetään suomalaista
kaupunkielämää hetkeksi flashmob-hengessä, pahimmassa iltapäiväruuhkassa ja kaamosaikaan. Ydinasia on
olla käsi kädessä, ympäri Suomen ja aidosta innostuksesta.
Lisätietoja: www.vapaaehtoistenpaiva.fi
Tarjolla olevat vapaaehtoistehtävät eri puolilla Suomea: www.toimintasuomi.fi

Kuntohaaste alkaa jälleen tammikuussa
Ratsastajainliiton Kuntotyöryhmän toteuttama Kuntohaaste -kunnonkohotuskampanja kannustaa seuroja ja
talleja liikkumaan. Leikkimieliseen haasteeseen voi osallistua 5-10 henkilön joukkueella.
Kuntotyöryhmä järjestää alueellisia starttipäiviä ja hyvinvointiseminaareja, joiden aikana joukkueella on
mahdollisuus kuntotestaukseen. Hyvinvointiseminaarissa pohditaan vapaaehtoisena ja yrittäjänä jaksamista
sekä hyvän ilmapiirin merkitystä.

Starttipäivät keväällä:
• Lauantai 30.3. klo 10–15, Tampereen Ratsastuskeskus
• Lauantai 27.4. klo 10–15, Oulun ravirata, Äimärautio/Oulun Ratsastajat ry
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/Kuntohaaste
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HEVOSTAIDOT JA HEVOSEN HYVINVOINTI

Vuoden 2014 tilavaatimukset
Tallien tilavaatimukset astuvat voimaan 1.1.2014. Vaatimus on jo koskenut uusia tallirakennuksia
(31.12.2000 jälkeen rakennettuja), mutta 15 vuoden siirtymäajan jälkeen myös vanhoilta talleilta
edellytetään vaatimuksien noudattamista. Tilavaatimuksina ovat karsinoiden koot taulukon mukaan (esim.
kaikki yli 160 cm säkäkorkeudeltaan olevat hevoset tarvitsevat vähintään 9 m2 kokoisen karsinan) sekä
tallien sisäkorkeus (1,5 x hevosen säkäkorkeus, kuitenkin aina vähintään 2,2m).
Lisätietoja: Kielo Kestinmäki, kielo.kestinmaki@ratsastus.fi

Tapahtumia tulossa:


7.4.2013 Tampereen Hevoset -messuilla Talli 2014 -seminaari tallien kokovaatimuksista



25.5.2013 Hevostaitopäivä aikuisille Ypäjällä

Valtakunnallinen Hevostaitomestaruuskilpailu 2013
Junioreille järjestetään Valtakunnallinen Hevostaitomestaruuskilpailu 18.5.2013 Aitoossa Pälkäneellä.
Kilpailukutsu on nyt julkaistu, ja se löytyy osoitteesta:
www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorten_kilpailut/hevostaitokilpailut/valtakunnalliset.
Ensi vuoden alusta on hyvä aloittaa hevostaitojen treenaus täydellä teholla kerhoissa ja kursseilla, ja sitten
taitoja testaamaan kivan kisapäivän merkeissä Pälkäneelle toukokuussa!

KILPAILUTOIMINTA

Urheilufoorumin ja lajiseminaarien muistiinpanot ja kuvia
Kiitokset kaikille urheilufoorumiin ja lajiseminaareihin osallistuneille! Tilaisuuksien muistiot ja
luennoitsijoiden esitykset ovat luettavissa liiton nettisivuilta.

Kilpailukalenterit
Kansallisessa kilpailukalenterissa on julkaistuna kaikki tähän mennessä haetut päivämäärät. Pahimpia
päällekkäisyyksiä pyritään vielä siivoamaan ja sarjakilpailujärjestäjien kanssa neuvotellaan osakilpailuista
joulukuun aikana. Tämän jälkeen kalenterit alkavat olla valmiit. Järjestäjille ilmoitetaan sähköpostitse, kun
kalenteri on valmis. Keltaisella merkityt päivämäärät ovat vahvistettuja.
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Kilpailujen järjestäjäseurojen tunnistaminen
Suomen Maksuturvan on toimintaansa koskevan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti tunnistettava
jatkuvat edunsaajat, jotka tässä tapauksessa ovat Ratsastajainliiton alaisia ratsastusseuroja. Pyydämmekin
ratsastusseuroja ystävällisesti täydentämään Kipasta löytyvän lomakkeen ja toimittamaan sen
allekirjoitettuna Suomen Maksuturvalle lomakkeella olevien ohjeiden mukaisesti viipymättä. Lomake löytyy
Kipasta seuratunnuksilla kirjautumisen jälkeen linkistä: ”Anna seuratiedot Maksuturvaa varten”.
Tiedustelut: Tuula Tella, tuula.tella@ratsastus.fi, puh. 050 522 8622

Ajankohtaista kilpailutoiminnassa
Muistutattehan kilpailevia jäseniänne, että hoitavat seuraavan kilpailukauden kilpailuluvat kuntoon hyvissä
ajoin. Alla listattujen lisenssien lisäksi muistattehan, että seurakilpailuihin ilmoittautuminen Kipan kautta
edellyttää maksuttoman seuralisenssin hankkimista sekä maksettua jäsenmaksua.

Kilpailulisenssien hinnasto vuonna 2013:

• Kansainvälinen A-lisenssi 300,- (este, kenttä, koulu)
• Kansainvälinen B-lisenssi 210,- (pikkulajit)
• Kilpailukohtainen kansainvälinen lisenssi 50.- Huom. uusi lisenssi!
• Kansallinen A-lisenssi 150.• Kansallinen B-lisenssi 60.• Kansallinen C-lisenssi 50.• Aluelisenssi 30.- Huom. 10 euron korotus!
• Hevosen vuosimaksu 40.- Huom. 10 euron korotus!

Lisätietoa alue- ja kansallisista kilpailuluvista oman alueen aluesihteeriltä ja netistä
www.ratsastus.fi/kilpailut/kilpailuluvat

Uusille kilpailuluvan lunastajille suositellaan sääntökoulutuksiin osallistumista. Toivomme, että seurat
järjestävät näitä koulutustilaisuuksia alkuvuodesta ja avaavat ne mahdollisuuksien mukaan myös
naapuriseurojen jäsenille. Tilaisuuksista voi tiedottaa oman alueen kalenterissa.
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Tulevia sääntökoulutuksia:


Sääntökoulutus kilpailuluvan hakijoille, Hyvinkää, su 13.1.2013

Sääntökoulutusmateriaali päivitetään sääntömuutosten ym. tietojen osalta vuodenvaihteeseen mennessä.
Asiakirjat löytyvät www.ratsastus.fi/kilpailusaannot.aspx -sivulta. Ratsastajan opas kilpailumaailmaan 2013
valmistuu vasta vuodenvaihteen jälkeen.

KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT

Toimihenkilökoulutuksia




















Esteratsastuksen tyylituomarikurssi, uusi oikeus, ke 2.1.2013 - to 3.1.2013 Ypäjä
Alueratamestarikurssi, ke 2.1.2013 - to 3.1.2013, Ypäjä
Puheenjohtajatuomariseminaari, su 20.1.2013, Tampere
Kansallinen ratamestariseminaari, su 20.1.2013, Tampere
SRL Valmentajakoulutus, taso I (1. osio), pe 1.2.2013 - su 3.2.2013
Estetuomarikurssi, uusi oikeus, Oulu, la 2.2.2013 - su 3.2.2013
Estestewardikurssi, uusi oikeus, Oulu, la 2.2.2013 - su 3.2.2013
Estetuomareiden, stewardien ja ratamestarien lisenssikoulutus, Oulu, su 3.2.2013
Valmentajakoulutus taso II, 1. jakso, Vierumäki, ma 4.2.2013 - ke 6.2.2013
Vikellystuomarikurssi, Helsinki, la 9.2.2013 - su 10.2.2013
Estetuomarien, stewardien ja ratamestareiden lisenssikoulutus, Jyväskylä, la 16.2.2013
Aluepuheenjohtajatuomarikoulutus, Jyväskylä, la 16.2.2013
IIIK-FEI-koulutuomareiden skaalantarkastus, Espoo, pe 22.2.2013 - la 23.2.2013. Kouluttajana
hollantilainen Wim Ernes
IVK koulutuomarikurssi (HUOM! PVM TULEE VAIHTUMAAN!), pe 22.2.2013 - su 24.2.2013
Estetuomarien, ratamestarien ja stewardien lisenssikoulutus, Kuopio, la 23.2.2013 - 15.00
Kouluratsastuksen stewardkurssi ja lisenssikoulutus, Hyvinkää, la 9.3.2013 - su 10.3.2013
IV-IVK-koulutuomarien skaalantarkastus, Hyvinkää, su 24.3.2013 klo 09.00 - 16.00
Valmentajaseminaari, lisenssikoulutus, to 18.4.2013 - pe 19.4.2013, Ypäjä
Kenttäratsastuksen toimihenkilökoulutus, Kerava, la 27.4.2013 - su 28.4.2013. Kouluttajana Martin
Plewa (GER)

Muita tilaisuuksia



Kaakkois-Suomen Megalauantai, Mikkeli, la 8.12.2012, ohjelmassa hevosen hyvinvointi ja
valmennusasiaa sekä pikkujoulut
Ratsastuksen Liikuttajakoulutus, la 8.12.2012 - su 9.12.2012, Eerikkilän Urheiluopisto
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Ratsastajan kuntotestaajakoulutus, osa 1, aerobinen kunto, ke 12.12.2012 klo 10.00 - 17.00,
Helsinki
Apassionata, Helsinki, la 2.2.2013 - su 3.2.2013
Kuntohaaste 2013 -starttipäivät ja hyvinvointiseminaarit, Tampere, la 30.3.2013 klo 10.00 - 15.00
Hevoset 2013 -messut, Tampere, la 6.4.2013 - su 7.4.2013

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri

ALUEET TIEDOTTAVAT

ESRAn tulevia koulutuksia:



Hevoskerho-ohjaajan peruskurssi 12.1. Vantaalla.
Superlauantai 9.2.2013 Hyvinkäällä. Ohjelmassa sääntöasiaa, Aki Ylänteen esteluento, Riitta
Holopaisen koululuento, lisenssikoulutus estetuomareille, ratamestareille ja estestewardeille,
Markus Backlundin kuulutuskoulutus ja Sonja Holman tiedotusluento. Katso ilmoittautumisohjeet ja
tarkemmat tiedot ESRAn nettisivujen tapahtumakalenterista.

Itä-Suomen tulevia koulutuksia:




12.1. Jäsensihteerikoulutus
19.1. Equipe-peruskurssi
2.2. Kilpailujen järjestämiskoulutus

Lounais-Suomen tulevia koulutuksia:


26.1. EA-kurssi

Pohjois-Suomi tiedottaa:


Kilpailutoiminnan Superviikonloppu Oulussa 2.-3.2.2013.
Ohjelmassa mm. estetuomarikurssi, stewardikurssi, estepuolen lisenssikoulutus, sääntökoulutus
ratsastajille sekä tulospalvelu- ja laitekoulutuksia ja tietysti Kultaisen Kavion Gaala. Varaa
viikonloppu kalenteriisi ja tule kouluttautumaan ja juhlimaan!

Lisätietoja alueiden nettisivuilta: www.ratsastus.fi/alueet
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AJANKOHTAISTA

Liiton toimiston joululoma
Ratsastajainliiton henkilökunta on joululomalla 24.12.2012–6.1.2013 välisen ajan. Toimisto suljetaan
perjantaina 21.12. klo 15.00 ja avataan jälleen maanantaina 7.1. klo 9.00.

Kiitämme kaikkia kuluneesta vuodesta ja toivotamme
oikein rauhallista joulunaikaa!

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy tammikuussa.
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