SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2012
SRL YLEISTÄ
Kevätkokousviikonlopun materiaalit
Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppua vietettiin Tampereella 21.–22.4.2012. Kevätkokouksen
pöytäkirjat ovat parhaillaan pöytäkirjantarkastajilla, ja ne julkaistaan myöhemmin liiton materiaalisalkussa.
Viikonlopun tunnelmia ja tiedotteita on nähtävillä liiton nettisivuilla.

Ratsastusgaala 2013 – vaikuta ensi vuoden sijaintiin!
Suomen Ratsastajainliiton ensi vuoden Ratsastusgaalan suunnittelutyö on alkanut. Missä haluaisit, että
Ratsastusgaala ensi keväänä järjestetään? Ota osaa kyselyyn alla olevan linkin kautta ja vaikuta!
https://www.surveypal.com/app/f?_d=0&_sid=34371688&_k=bGB_Yz0JXiVAbBnG70s3eu2XAMtyOOcd1njl
wwUsyRdv_xV0kjGcDHc03EP56ris

Liiton toimiston (ja aluesihteereiden) aukioloajat helatorstaina
Liiton toimisto on suljettu torstaina ja perjantaina 18.5.–19.5.2012.
Liiton henkilökunnan kesälomat
Alasjärvi Merja

25.6. - 15.7.

Holma Sonja

25.6. - 22.7.

Kaipio Nina

2.7. - 29.7.

Kestinmäki Kielo

25.6. - 22.7.

Kujala Kaisa

9.7. - 22.7.

Kupiainen Emmi

4.6. - 1.7.

Kuusisto Minttu

23.7. - 19.8.

Pöyhiä Tuula

2.7. - 29.7.

Sassi Sanna

2.7. - 29.7.

Seppälä Marian

25.6. - 23.7.

Siltala Sari

2.7. - 22.7.

Sundwall Fred

16.7. - 12.8.

Talvitie Hanna

28.5. - 2.9. (hoitovapaa)

Ylänne Aki

20.6. - 25.6., 23.7. - 26.8.

SEURA-JA JÄSENPALVELUT

Kävijäkisa tulee jälleen!
Helsinki International UB Horse Show’n ja Suomen Ratsastajainliiton yhteistyössä järjestämä kävijäkisa
tulee jälleen. Lähde hauskalle syysretkelle kohti Hartwall Areenaa ja näe maailman huippuratsastajat
Helsingissä.
Kävijäkisaan osallistumalla toteutat Horse Show -matkasi -20 % normaalia edullisimmin lippuhinnoin (etu
koskee normaali- ja Premium hintaisia näytöslippuja). Jokainen osallistuja saa yllätyslahjan sekä
mahdollisuuden kilpailla huikeista palkinnoista. Lisäksi jokainen joukkue saa nimensä UB Horse Show’n
käsiohjelmaan ja Internet-sivulle. Matkanjohtajien vaivannäkö palkitaan UB Horse Show -lipulla
valitsemaansa näytökseen.
Pääpalkintona kävijäkisan suurin joukkue saa ainutlaatuisen tilaisuuden nähdä UB Horse Show’n backstagetilat. Joukkue pääsee mm. tutustumaan kiehtovaan verryttelyalueeseen ja juomaan kahvit loisteliaaseen
Riders Loungeen. Lisäksi joukkueesta tehdään oma UB Horse Show -juliste tähtiratsastajan kanssa ja
joukkueelle annetaan UB Horse Show 2012 -ruusuke.
Lisäksi suurimman joukkueen kaikki jäsenet saavat pääsyliput vuoden 2013 UB Horse Show’n perjantaille
kokopäiväksi! Tänä vuonna muistamme myös toiselle sekä kolmannelle sijalle tulleet joukkueet julisteella ja
ruusukkeella.
Kilpailuun voivat osallistua kaikki vähintään 10 hengen ryhmät: ratsastusseurat, talliporukat, Green Card jäsenet jne. Joukkueen tulee olla Suomen Ratsastajainliiton jäsenseura/-talli tai osallistujien tulee olla liiton
Green Card-/ratsastusseuran jäseniä!

Vapaaehtoistoiminnan vuosi 2012 – ilmianna vapaaehtoinen!
Vapaaehtoistoiminta on Ratsastajainliiton vuoden 2012 teema. Teemavuoden tavoitteena on tuoda esiin
vapaaehtoistoiminnan merkitystä ja eri mahdollisuuksia.
Onko seurassanne erityisen kiitoksen ansaitseva vapaaehtoinen? Ilmianna hänet inspiraatioksi ja
innoittajaksi muille. Etsimme seurastanne huomionosoituksen ansaitsevaa vapaaehtoista, joka toimii
esimerkkinä toiminnastanne.
Seuralla on ainutlaatuinen mahdollisuus esitellä omaa huippuvapaaehtoista ja vapaaehtoistoiminnan
muotoa liiton nettisivuilla: http://www.ratsastus.fi/vapaaehtoiset
Lisätietoja ja ilmiannot: nina.kaipio@ratsastus.fi

Pohjola-palkinto Hyvälle Seuralle – vielä ehtii hakea!
Pohjola-palkinto on tunnustus moniarvoiselle ja laadukkaalle seuratyölle. Palkinnolla halutaan kannustaa
niitä yli miljoonaa suomalaista, jotka tekevät työtä urheiluseuroissa. Vuonna 2012 voittajan valinnassa
painotetaan erityisesti sitä, miten seura huolehtii sekä harrastajien että vapaaehtoisten hyvinvoinnista.
Vuoden 2012 Pohjola-palkinnon hakuaika on 2.4.–23.5.2012.
Lisätietoja ja hakulomake:
http://www.slu.fi/urheiluseuroille/seuran_johtaminen_ja_seuratoimin/pohjola-palkinto/

Sinettiseurahaku
Tämän vuoden Sinettiseurahaku on päättymässä. Hakemukset pitää postittaa 13.5. mennessä.
Lisätietoja Sinettiseurahausta: http://www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/sinettiseurat

Merkkitilaukset
Nyt on oikea aika hoitaa kevään ja kesän merkkitilaukset jo etukäteen kuntoon! Kimppatilaus kannattaa,
sillä yli 100 euron tilauksista saa -10 %:n, yli 200 euron tilauksesta -15 %:n ja yli 300 euron tilauksesta -20
%:n paljousalennuksen. Lisäksi postituskulut ovat 5 e/tilaus riippumatta merkkien määrästä.
KESÄTARJOUS: maastoratsastusmerkit 4 e/kpl (normaalihinta 8 e)!
Merkkitilaukset: hanna.talvitie@ratsastus.fi
Lisätietoja merkkisuorituksista: http://www.ratsastus.fi/seuratoiminta/merkkisuoritukset,
Maastoratsastusmerkin vaatimukset: http://www.ratsastus.fi/seuratoiminta/merkkisuoritukset/lajimerkit.

Tervetuloa Suomen Ratsastajainliiton seura- ja talliristeilylle 21.–23.9.2012
Lähde mukaan ainutlaatuiselle seura- ja talliristeilylle tapaamaan tuttuja ja tuntemattomia hevosihmisiä
merellisissä maisemissa.
Risteilyn ilmoittautuminen on nyt alkanut. Paikkoja on rajoitetusti, joten toimithan nopeasti.
Lisätietoja:
http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/seura-_ja_talliristeilyn_ilmoittautuminen_on_alkanut

HEVOSEN HYVINVOINTI JA HEVOSTAIDOT
Hevostaitopäivä
Ratsastajainliitto järjestää Ypäjän Hevosopistolla valtakunnallisen hevostaitopäivän lauantaina 19.5.2012.
Kurssi on tarkoitettu kaikille hevosista kiinnostuneille. Kari Vepsä pitää tilaisuudessa käytännön
hevostaitokoulutusdemon Vanhalla Maneesilla.
Päivän hinta on 40€ sisältäen kahvit ja lounaan. Ilmoittautumiset 13.5. mennessä osoitteeseen:
kaisa.kujala@ratsastus.fi
Lisätietoa:
http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/mietitko_hevosen_ostamista_tule_mukaan_ypajan_hevos
taitopaivaan

Hevosen hyvinvoinnin puolesta: www.hevoseni.fi
Hevosen hyvinvointi on ydinasia kaikessa hevosurheilussa ja -harrastuksessa. Hevosen omistaminen ja tallin
pito edellyttää paljon tietoa, taitoa ja kokemusta.
Alan järjestöt ovat perustaneet yhteistyössä hevoseni.fi-sivuston, jolle on koottu tärkeää tietoa laajaalaisesti hevosenpitoon liittyen. Sivuilta löytyvät linkitykset myös tarkempiin tiedonlähteisiin, kuten
lainsäädäntöön ja asetuksiin.
Sivustolla kerrotaan mm. hevosen ostamisesta, vastuullisesta omistamisesta ja hevosesta luopumisesta.
Mukana on myös hoito ja käsittely, madotus, lääkintä, rokotukset ja hammashuolto sekä kavioiden hoito ja
kengitys. Neuvoja löytyy myös kuljetukseen, varusteisiin ja ruokintaan. Hevosten sairaudet ja tarttuvien
tautien ehkäisy ovat myös mukana. Oma tärkeä osuutensa on talli ympäristöineen ja olosuhteisiin liittyvät
määräykset sekä hevosten kasvatus ja jalostus. Myös alan koulutus ja tutkimus saavat omat osuutensa.
Tervetuloa tutustumaan: www.hevoseni.fi

Valtakunnallinen Hevostaitomestaruuskilpailu Tampereella 19.5.2012
HUOM! Kilpailun viimeinen ilmoittautumispäivä on maanantai 7. toukokuuta!
Tutustu kilpailukutsuun täällä:
http://www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorten_kilpailut/hevostaitokilpailut/valtakunnalliset

KILPAILU- JA KOULUTUSTOIMINTA

Powercup
Poni- ja junioriratsastajien yhdistetty koulu- ja esteratsastuskilpailu Powercup on parhaillaan käynnissä
seura- ja aluekilpailuiden osalta. Kisa huipentuu valtakunnalliseen finaaliin, joka järjestetään 7.-8.7.
Lahdessa (järjestäjänä Lahden Ratsastajat ry).
Aluekilpailujen päivämäärät löytyvät KIPA:sta sekä SRL:n nettisivulta:
www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorten_kilpailut/Hevoshullu_Powercup/aluekilpailut
Lisätietoja Powercupista: www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorten_kilpailut/Powercup

Nuoria seurastanne estetuomariksi/ratamestariksi/stewardiksi?
Ratsastajainliiton valtakunnallinen Nuorten Ryhmä järjestää nuorille (15–25-v.) aktiivisille seuratoimijoille
suunnatun tapaamisen, jossa halutaan aktivoida ja kannustaa nuoria lähtemään niin tuomari-, ratamestarikuin stewardikoulutuksiinkin ja hakemaan lisenssejä. Tapaaminen järjestetään Powercup-finaalin
yhteydessä Lahden Takkulassa sunnuntaina 8.7.2012. Tapaamiseen osallistuminen on nuorille jäsenille
ilmainen!
Lisätietoja:
http://www.ratsastus.fi/hameen_alue/uutiset/101/0/nuoria_seurastanne_estetuomariksi_ratamestariksi_
stewardiksi

Hevoshullu -seurakilpailut
Hevoshullu-seurakilpailut saivat huiman suosion, ja kaikki sponsorilaatikot varattiin loppuun parissa
viikossa. Sponsorilaatikot on postitettu seuroille ja kilpailuiden järjestämisaika on 1.5.–31.12.2012.
Lisätietoja kilpailusta: http://www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorten_kilpailut/Hevoshulluseurakilpailut

Ohjeita aluekilpailujen järjestäjille
Seuraluokkia ei saa Kipassa lisätä aluekilpailuun varsinaisina luokkina, eikä niitä saa Equipessakaan lisätä
aluekilpailuun, vaan seuraluokat pitää pyörittää omana kilpailunaan Equipessa. Seuraluokissa ei käytetä
maksujärjestelmää, ja niiden lisääminen aluekisaan sotkee kilpailun maksuliikenteen, kun kilpailu tuodaan
takaisin Kipaan, ja tämä aiheuttaa virheellisiä maksuja kilpailijoille. Aluekilpailujen seuraluokat voi lisätä
omana kilpailunaan Kipaan seurakilpailukalenteriin, ja ne voi vetää läpi Equipella, mutta omana kilpailunaan
erillään alueluokista.

Kilpailusääntöjen yleinen osa (KSI) uudistuu
Kilpailusääntöjen yleisen osan uusi versio astuu voimaan 1.6.2012 alkaen. Uusi versio on julkaistu liiton
materiaalisalkussa. Muutokset vaikuttavat kilpailujen järjestelyihin, joten kaikkien kilpailun järjestäjien on
hyvä perehtyä niihin.
Lisätietoja:
http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/kilpailusaantojen_yleisen_osan_ksi_uusi_versio_astuu_voi
maan_1_6_2012_alkaen

Ulkomaalaiset ratsastajat kansallisissa kisoissa
EU-maiden kansalaiset voivat kisasta Suomessa kansallisissa kilpailuissa edellyttäen, että heillä on oman
maan kisaluvat kunnossa.
SRL:n toimisto lisää sekä ratsastajan että hevoset KIPAan. Tätä varten tarvitaan seuraavat tiedot:
 ratsastajan nimi + synt.aika
 hevosen nimi, sukupuoli, synt.aika, omistaja, väri
Valitettavasti KIPA ei tunnista ulkomaisia tilinumeroita, joten ulkomaalaiset ratsastajat lisätään Equipessa
järjestäjän toimesta. Tulosten siirron mukana siirtyy näiden ratsastajien ostoskoriin maksut, mutta
järjestäjän tulee maksaa nämä pois. Eli ulkomaalaisilta ratsastajilta kerätään maksut kansliassa ja
maksetaan myös palkinnot käteisellä.
Lisätietoja: Minttu Kuusisto, minttu.kuusisto@ratsastus.fi, 09-2294 5250

Vuoden 2013 SM-kisahaku
Ratkotaanko ensi vuoden Suomen Mestarit juuri teidän seuran järjestämissä kisoissa?
Vuoden 2013 Suomen mestaruuskilpailujen hakuaika on käynnissä. Haku päättyy sääntöjen mukaan jo
15.5.2012, mutta odotamme hakemuksia 31.5.2012 saakka, jonka jälkeen teemme päätökset.
Kiinnostuneita järjestäjiä pyydetään olemaan yhteydessä Marian Seppälään, marian.seppala@ratsastus.fi.
Lajisäännöt määrittelevät lajikohtaiset SM-säännöt. Yleinen sääntö on, että lajissa pitää olla vähintään
kolme muuta kansallista kilpailua vuoden aikana, jotta SM-kilpailu myönnetään.
Ratsastajainliitto tukee SM-kilpailujärjestäjiä mm. kilpailukalusto- ja tuomariston puheenjohtajakuluissa.

Ratsastajainliiton kilpailukalusto
Ratsastajainliitto ylläpitää laajaa vuokrakilpailukalustoa, joka muodostuu mm. karsinoista, esteistä,
kouluaidoista, tulospalvelu- ja äänentoistolaitteista. Kalustovaraukset voi tehdä sähköisellä lomakkeella
mielellään 2 kk ennen kilpailua. Hinnat ja lisätiedot löytyvät materiaalisalkun kilpailukaluston
tilauslomakkeesta, www.ratsastus.fi/lomakkeita
Tiedustelut SRL:n kalustovastaava: Jorma Nyyssönen, p. 0500-504 003.

Ajankohtaista:
Toimihenkilökoulutuksia:
Kenttäratsastuksen toimihenkilökoulutus, la 5.5.2012 - su 6.5.2012
Matkaratsastuksen tuomari- ja stewardkoulutus, Punkalaidun, su 6.5.2012
Esteratsastuksen B-puheenjohtajatuomarikoulutus Vihdissä, la 19.5.2012 klo 10.00
Tyylituomarien lisenssikoulutus, Kauniainen, su 27.5.2012 klo 10.00 - 14.30

Muita tilaisuuksia:
Ratsastajainliiton hyvinvointiseminaari, Långvik Congress Wellness Hotel, la 5.5.2012 klo 09.00 - 17.00
Luento Hevosen liikkumisesta, Söörmarkku, la 5.5.2012 klo 10.00 - 14.30
Piet Nibbelinkin Hevostaitokurssi, Espoo, la 5.5.2012 - su 6.5.2012
Hevoskerho-ohjaajan peruskurssi, Helsinki, su 6.5.2012 - 10.00
Klaus Schöneich, Crookedness therapy and correction -kurssi, Porvoo, su 6.5.2012
Infotilaisuus kimppaomistamisesta ja hevosen pidon määräyksistä, Kouvola, ma 7.5.2012 klo 18.00
Anu Korppoo -Suomenhevosten taikaa, Salo, to 10.5.2012 klo 18.00 - 20.00
SHOW-näyttely Hessi-tallilla, Urjalankylä, su 13.5.2012 klo 10.00
Hevostaitopäivä, Ypäjä, la 19.5.2012 klo 09.30 - 16.00
Suomenhevosviikonloppu Koivusalon tallilla, Seinäjoki, la 19.5.2012 - su 20.5.2012
Valtakunnallinen hevostaitomestaruuskilpailu Tampereella, la 19.5.2012
Arthur Kottas-Heldenbergin klinikka Primus Tallilla Espoossa, ke 30.5.2012
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri

ALUEET TIEDOTTAVAT
ESRA tiedottaa:
Tyylituomarien lisenssikoulutus Kauniaisissa sunnuntaina 27.5.201 klo 10–14.30. Hinta 20 €. Sitovat
ilmoittautumiset sanna.sassi@ratsastus.fi

Keski-Suomessa tapahtuu 6.-7.10.2012:
Esteratsastuksen alueiden väliset joukkuemestaruudet ratsastetaan Jyväskylässä lokakuun ensimmäinen
viikonloppu. Kilpailut ovat samalla alueellinen hyväntekeväisyystapahtuma. Seuraa ilmoittelua KeskiSuomen alueen nettisivuilta ja tule mukaan järjestämään hienoa tapahtumaa!

Lounais-Suomessa tapahtuu:
Lounais-Suomen Ratsastusjaosto järjestää Kari Vepsän demon hevosten käsittelystä torstaina 7.6.2012 klo
17.00–21.00 Turussa Artukaisten Ratsastuskeskuksessa. Lisätiedot www.ratsastus.fi/lounais-suomi

Hämeessä tapahtuu:
Powercup-aluekarsinnat
6.5. Messilä (Hollolan Ratsastajat), kouluratsastus
27.5. Takkula (Lahden Ratsastajat), esteratsastus

Pohjanmaalla tapahtuu:
Powercup-aluekarsinnat
17.5. Karijoki (Myrat), koulu- ja esteratsastus

SRL palkitsi Pohjanmaan parhaita:
Alueen paras ratsastusseura 2011 - Nykarleby Ridklubb rf
Alueen paras talli 2011 - Koivusalon talli, Seinäjoki
Poniratsukoiden valiomerkki, kenttäratsastus - Eirin Rosvig, Nykarleby Ridklubb rf
Pohjanmaan aluehallitus onnittelee palkittuja!

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy jälleen kesäkuussa.

