SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE SYYSKUU 2012
SRL YLEISTÄ

SRL:n syyskokous sunnuntaina 25.11. klo 12 SLU-talossa
Suomen Ratsastajainliiton sääntömääräinen syyskokous pidetään Helsingissä SLU-talossa (Radiokatu 20,
Länsi-Pasila, salit 2 & 3) sunnuntaina 25.11. klo 12.00 alkaen. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo 11.30.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, muiden muassa toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuodelle 2013 sekä pidetään syyskokouksen henkilövaalit.
Syyskokoukseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kokouksessa on kahvitarjoilu.

SRL:n vaalivaliokunta tiedottaa
Suomen Ratsastajainliiton syyskokouksen 25.11.2012 henkilövaaleihin pyydetään jäsenistön ehdotuksia
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.
Hallituksen erovuoroisia jäseniä ovat Laura Airaksinen ja Ben Simonsén. Syyskokouksen henkilövaaleissa
valitaan liiton hallitukseen kaksi (2) hallituksen jäsentä kolmivuotiskaudelle. Laura Airaksinen on ilmoittanut
olevansa käytettävissä uudelleenvalintaan. Ben Simonsénin toimikausi liiton hallituksessa päättyy
toimintasääntöjen kausirajoitusten mukaisesti.
Tomi Jalkanen on ilmoittanut jättävänsä hallituksen luottamustehtävät vuoden 2012 loppuun mennessä.
Tomi Jalkasen tilalle valitaan yksi (1) hallituksen jäsen yksivuotiskaudelle.
Kirjalliset esitykset toimitetaan SRL:n toimistoon pääsihteeri Fred Sundwall’ille 31.10.2012 mennessä.
Yhteystiedot: Fred Sundwall, Radiokatu 20, 00093 SLU tai fred.sundwall@ratsastus.fi

SRL:n vaalivaliokunta:
Ari Eriksson, pj
Osmo Metsälä
Hinni Koskenniemi
Yhteystiedot: www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/vaalivaliokunta

SEURA-JA JÄSENPALVELUT
UB Horse Show -kävijäkisa huipentuu
Ratsastajainliiton ja UB Horse Show’n yhteinen kävijäkisa on loppusuoralla. Kisaan voi osallistua vielä
perjantaihin 14.9. saakka.
Ilmoittautumislomakkeet ja lisätiedot löytyvät täältä.

Vapaaehtoistoiminnan vuosi huipentuu – vapaaehtoiskilpailu päättynyt
Liiton vapaaehtoistoiminnan teemavuoden kunniaksi järjestetty vapaaehtoiskilpailu on päättynyt.
Muistattehan lähettää kaikkien vapaaehtoisten passit liittoon 30.9. mennessä. Kilpailun voittajat
julkistetaan lokakuussa.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/vapaaehtoistoiminta

Vetovoimaisin seura - syksyn jäsenhankintakampanja ratsastusseuroille
Nyt kannattaa liittyä ratsastusseuraan! Liiton loppuvuoden jäsenmaksu on jälleen puoleen hintaan.
Ratsastusseuroilla on ainutlaatuinen mahdollisuus lisätä oman seuransa vetovoimaisuutta ja houkutella
mukaan uusia jäseniä. Seurat voivat osallistua liiton jäsenkamppikseen, jossa ratsastusseurat jaetaan
kolmeen eri kategoriaan lähtötilanteen jäsenmäärän mukaisesti.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/ajankohtaista

Seura työnantajana -iltakursseja loka-marraskuussa
Työhön Kutsu -hanke järjestää jälleen syksyn aikana Seura työnantajana -koulutuksia ympäri Suomea.
Kenelle: Työnantajaseurojen ja palkkaamista suunnittelevien seurojen hallitusten jäsenille sekä muille
asiasta kiinnostuneille.
Kurssilla kerrataan työnantajan vastuita ja velvollisuuksia, työoikeuden perusteita sekä keskustellaan siitä,
mihin asioihin seuran hallituksen kannattaa kiinnittää huomiota suunnitellessaan työntekijän palkkaamista,
mistä saa tukea palkkaamiseen ja miten hoituu työhön perehdyttäminen ja työnohjaus.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: www.slu.fi/tyohonkutsu/koulutusta/seura-tyonantajana-koulutus/

Monipuolista materiaalia kuntavaikuttamiseen
Kuntavaaleissa valitaan tulevia päättäjiä. SLU:n kuntavaalikampanja ”Liikkuvat äänet ratkaisevat” kannustaa
äänestäjiä tarkastelemaan ehdokkaiden näkemyksiä liikunnasta ja haastaa tulevia kuntapäättäjiä
sitoutumaan liikuntaa edistäviin tekoihin.
Kannattaa tutustua SLU:n kuntavaalisivuihin. Sivuilta löytyy konkreettisia vinkkejä siitä, kuinka urheiluseurat
voivat osallistua ja vaikuttaa.
Lisätietoja: www.slu.fi/kuntavaalit

KILPAILUTOIMINTA

Kilpailujärjestäjille
Suomenhevosten Prix de Suomen Hippos-luokkien hakemukset vuodelle 2013 tulee jättää Suomenratsut
ry:n toimistoon joulukuun 15. päivään mennessä 2012. Haettavana on 12 kansallista luokkaa (este, koulu,
kenttä, valjakko), joissa palkinnot ovat 400e, 300e, 200e, seur. 100e sekä neljä mestaruusluokkaa, joissa
palkinnot mitalisteille ovat 800e 500 e ja 300e. Hakemukset lähetetään osoitteeseen: SuoRa, Urttilantie
212, 05200 Rajamäki tai toimisto@suomenratsut.fi, Tiedustelut, puh. 050 505 0881 tai 040 5883574.
Hakemuslomake löytyy liiton materiaalisalkusta.

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 28.9. mennessä.
Lomake löytyy Kipasta seuratunnuksilla kirjautumisen jälkeen linkistä: ”Anna seuratiedot Maksuturvaa
varten”.
Tiedustelut: Tuula Tella, tuula.tella@ratsastus.fi, puh. 050 522 8622.

Laakson ratsastusstadionin parannustyöt etenevät
Helsingin Laakson ratsastusstadionin kastelujärjestelmän rakentaminen alkaa 24.9.2012 ja päättyy
alustavien arvioiden mukaan 15.11.2012. Tänä aikana kenttä on ratsastuskiellossa.
Lisätietoja rakennusprojektista antaa Ismo Lätti, puh. 0500 639 195.

Kilpailukalenteri
Vuoden 2012 hallimestaruudet käydään seuraavasti:
Kouluratsastus 5.-7.10.2012 Ypäjä J/P, 12.10.2012 Espoo N/S
Esteratsastus 2.-4.11.2012 Ypäjä Winter Show J, 18.11.2012 Tampere N/S, 25.11.2012 Tampere P
Vuoden 2013 kansallisten kilpailujen hakuaika jatkuu 30.9. saakka, mutta aiemman ohjeistuksen mukaisesti
30.8. mennessä hakeneet järjestäjät ovat etusijalla sarjojen ja päivämäärien osalta. Seuraavaksi tullaan
vahvistamaan päivämäärät. Haettuihin sarjakilpailuihin palataan järjestäjäkohtaisesti syyskuun aikana, kun
sarjakilpailusäännöt on uudistettu ensi vuotta varten.
Tiedustelut: Marian Seppälä, marian.seppala@ratsastus.fi tai puh. 050 559 1171

KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT

Toimihenkilökoulutuksia


Estetuomari- ja stewardkoulutus, Riihimäki, la 27.10.2012 - su 28.10.2012, PERUTTU



Kilpailujen järjestäminen ja turvallisuuspäällikkökoulutus sekä kanslia- ja tulospalvelukoulutus
(KIPA, EQUIPE ja ATU) la 3.11.2012 klo 08.30 - su 4.11.2012 klo 17.00, Riihimäki



I-tason valmentajakoulutus, pe 9.11.2012 - su 11.11.2012, Vierumäki



I-tason valmentajakoulutuksen 1. jakso, tarkempi kutsu julkaistaan lähempänä.
Haluatko tiedon, kun kutsu julkaistaan, laita viesti marian.seppala@ratsastus.fi

Muita tilaisuuksia



ESLUn seura-akatemia, seuran viestintä, Helsinki, to 13.9.2012 klo 14.19



Hevoskurssi, Espoon kaupungin työväenopisto, pe 14.9.2012, Espoon kaupungin työväenopisto



Vammaisratsastuksen peruskurssi, pe 14.9.2012 - su 16.9.2012, Harjun oppimiskeskus
Kurssi on vammaisratsastusohjaajakoulutuksen perusosa.



Ratsastajainliiton seura- ja talliristeily, pe 21.9.2012 - su 23.9.2012, täynnä!



Oikea polku -koulutus Nuorten hevosten arviointi esteratsastuksessa, su 23.9.2012 klo 09.00 - 16.00



Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi, Rautalampi, la 6.10.2012 klo 09.00 - 17.00



Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi, Oulu, la 6.10.2012 klo 09.00 - 17.15, Kurssi täynnä!



Valtakunnallinen Sinettiseuraseminaari, la 6.10.2012 - su 7.10.2012, Scandic Grand Marina Helsinki



Kaikille avoin koulutuspäivä vammaisratsastus, ratsastusterapia, sosiaalipedagoginen
hevostoiminta la 6.10.2012



Hevoskauppa tänään -koulutuspäivä, Helsinki, ke 10.10.2012



Matkaratsastuksen tuomari- ja stewardikurssi, pe 19.10.2012 klo 10.00



Ratsuhevosen omistaminen -seminaari, Helsinki pe 19.10.2012



Halloween-bileet, Tampere, la 27.10.2012



Psyykkinen valmennus-koulutus ohjaajille ja valmentajille, Helsinki, ti 30.10.2012 - ti 6.11.2012



Hevoskimpan vetäjien koulutus, Tampere, pe 2.11.2012 - la 3.11.2012



Kilpailujen järjestäminen ja turvallisuuspäällikkökoulutus sekä kanslia- ja tulospalvelukoulutus
(KIPA, EQUIPE ja ATU) la 3.11.2012 klo 08.30 - su 4.11.2012 klo 17.00 Riihimäki



Ponien esteratsastuskatsastus, Satu Liukkonen, Ypäjä, la 10.11.2012 - su 11.11.2012



Ponien, junioreiden ja nuorten kouluratsastuskatsastustilaisuus, Marko Björs ja Stella Hagelstam,
Ypäjä, pe 16.11.2012



Ratsastajainliiton urheilufoorumi ja lajiseminaarit, la 24.11.2012 Helsinki



Suomen Ratsastajainliiton sääntömääräinen syyskokous, su 25.11.2012 klo 12.00



Vammaisratsastuksen ohjaajakurssi, pe 30.11.2012 klo 12.00, Ypäjän Hevosopisto



Kaakkois-Suomen Megalauantai, Mikkeli, la 1.12.2012



Ratsastajan kuntotestaajakoulutus, osa 1, aerobinen kunto, ke 12.12.2012 klo 10.00 - 17.00,
Ratsastajainliiton kokoustilat, Helsinki



Apassionata, Helsinki la 2.2.2013 - su 3.2.2013



Hevoset 2013 -messut, Tampere, la 6.4.2013 - su 7.4.2013

Lisätiedot: www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri

ALUEET TIEDOTTAVAT

Itä-Suomi


27.10. Seuratapaaminen ja aluejaoston syyskokous

Pohjois-Suomi


3.-4.11. Seuratoiminnan superviikonloppu ja aluejaoston syyskokous

Lounais-Suomi



31.10. Aluejaoston syyskokous
17.11. Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi

Häme


22.10.2012 Syyskokous

Pohjanmaa


10.10.2012 Syyskokous

AJANKOHTAISTA

Ympäristöministeriön uusi opas jokamiehen oikeuksista
Ympäristöministeriö on julkistanut oppaan Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella. Julkaisu ei
tuo muutoksia jokamiehenoikeuksiin, vaan siihen on koottu tietoa nykyisestä oikeuksia koskevasta
lainsäädännöstä. Julkaisu on suunnattu erityisesti viranomaisten, yhdistysten ja yritysten käyttöön.
Teos perehdyttää jokamiehenoikeuksiin niin niiden käyttäjien kuin maankäytön ja maanomistajan
näkökulmasta. Sivuilta löytyy tietoa esimerkiksi toisen alueella toimimisesta ulkoilun, luonnontuotteiden
keräämisen sekä liikuntaharrastusten näkökulmasta. Jokamiehenoikeuksia on peilattu myös nykyään
suosittuihin harrastuksiin, kuten kiipeilyyn ja geokätköilyyn.
Julkaisuun on koottu kiinnostavimpia oikeustapauksia, jotka liittyvät jokamiehenoikeuksiin. Lisäksi
julkaisussa esitellään hyviä käytäntöjä, joilla ristiriitatilanteita voi välttää. Moniin jokamiehenoikeuteen ja
toisen maalla toimimiseen liittyviin kysymyksiin ei voida antaa yksiselitteistä ratkaisua. Oppaassa myös
selvennetään asiaa koskevat keskeisimmät käsitteet.

Lisätietoa: LINKKI
OPAS (sivut 1-84)
OPAS (sivut 84–142)

Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto uudistunut
Opetushallituksen nimeämä työryhmä (Anu Korppoo, Päivi Laine, Sanna Jahnukainen, Raija Jensen, Katri
Korpi ja Kielo Kestinmäki) on saanut työnsä valmiiksi, ja uusi ratsastuksenopettajan ammattitutkinto on
otettu käyttöön elokuussa.
Ratsastuksenopettajan työn monipuolistuminen näkyy tutkinnossa. Yhä useampi ratsastuksenopettaja
valmentaa kilparatsukoita opetustyön lisäksi. Uusi tutkinto tarjoaakin ratsastuksenopettajille
valmentajapätevyyden tasolla II. Uusitussa tutkinnossa on lisäksi mukana enemmän pedagogiikkaa ja
opastusta esim. lasten ja nuorten opettamiseen.
Tutkinnossa on kiinnitetty huomiota ammattietiikkaan ja eettisiin arvoihin. Tutkinnossa on mahdollista
valita yrityspuolen osaamista joko työnantajan tai työntekijän näkökulmasta. Yrityksen johtamiseen ja
talouden hallintaan vaaditaan yhä enemmän osaamista, ja siksi se on tärkeä osa ammatillista koulutusta.
Tutkinto: http://www.oph.fi/download/142327_RatsastuksenopettajaAT2012_987688verkko.pdf

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy lokakuussa.

