SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE TAMMIKUU 2016

JÄSEN- JA SEURAPALVELUT

Vuoden 2016 jäsenkortit
o
o
o
o
o
o
o

Vuoden 2016 jäsenkortit postitetaan vuoden toisen Hippos-lehden mukana maaliskuun puolivälissä
jäsenmaksunsa alkuvuodesta maksaneille täysjäsenille.
Lehtiajon jälkeen maksaneet sekä perhejäsenet saavat korttinsa erikseen maaliskuun loppupuolella.
Maksaneet Green Card -jäsenet saavat kortin myös maaliskuun aikana.
Merkintä kilpailuluvasta tulee korttiin, jos sen maksusuoritus on kirjautunut jäsenrekisteriin ennen
kortin painoon menoa. Merkintä kortissa ei ole oleellinen, sillä KIPA tarkistaa kilpailukelpoisuuden.
Jäsen saa yhden kortin vuoden aikana.
Maksukuitti kelpaa tositteeksi jäsenyydestä kortin saapumiseen asti.
Jäsenkortin mukana on myös jäsenetu ratsastustarvikeliike Horzeen.

Vapaaehtoinen lisävakuutus
o
o
o
o
o

Lisävakuutuslasku (12 € vuonna 2016) lähetetään automaattisesti kaikille jäsenille jäsenkortin
mukana.
Vapaaehtoinen lisävakuutus kattaa liiton perusjäsenvakuutusta laajemmin ratsastukseen liittyviä
tapaturmia.
Vuonna 2015 lisävakuutuksen lunastaneiden lisävakuutusturva on voimassa maaliskuun 2016
loppuun asti edellyttäen, että jäsen maksaa jäsenmaksunsa eräpäivään mennessä.
Vuoden 2016 alussa (tammi-maaliskuussa) lisävakuutuksen uusille tilaajille on käytössä sähköinen
tilauslomake, joka poistuu käytöstä maaliskuun jälkeen.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lisävakuutus
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Jäsenedut vuonna 2016
Vuosi 2016 tuo jälleen mukanaan jäsenetuja kaikille ratsastusseurojen jäsenille.
Kaikki vanhat jäsenedut jatkuvat, ts. ratsastusseuran jäsenet saavat jatkossakin mm. LähiTapiolan kattavan
urheiluvakuutuksen, Hippos-lehden ja lukuisia kaupallisia etuja.
Kaikki jäsenedut on esitelty osoitteessa: www.ratsastus.fi/jäsenedut

Ajankohtaisinfo merkkisuorituksista
Merkkisäännöt on päivitetty, ja ne julkaistaan SRL:n nettisivuilla tammikuun aikana. Uudet merkkisäännöt
astuvat voimaan 1.2.2016. Uusissa merkkisäännöissä on mukana mm. uusi maastakäsittelymerkki sekä lisää
esteratapohjia. Huomioittehan, että jatkossa kaikkia merkkejä voi suorittaa ainoastaan ratsastuseurojen
täys- ja perhejäsenet tai Green Card- jäsenet.
Tammikuun loppuun mennessä SRL:on toimitetut merkki-ilmoitukset ehtivät tämän vuoden jäsenkortteihin.
Jos ette ole toimittaneet viime vuoden merkki-ilmoituksia vielä liittoon, kannattaa toimia ripeästi.
SRL:n toimistolla merkkisuorituksista vastaa Sari Siltala (sari.siltala@ratsastus.fi). Sarin kautta hoituvat
merkkitilaukset, merkki-ilmoitukset sekä muut merkkeihin liittyvät tiedustelut. Merkkien toimitusaika on
noin kaksi viikkoa, ja tilauksen päälle tulevat postiennakkokulut.
Lisätietoja merkkisuorituksista: www.ratsastus.fi/seuratoiminta/merkkisuoritukset

Uusia tiedotteita luvassa – hyvä hetki tarkistaa sähköpostiosoitteet!
Sähköinen seuratiedote uudistuu. Seuratiedotteen lisäksi liitto tulee lähettämään jäsentiedotteita suoraan
henkilöjäsenille.
Nyt on hyvä hetki muistuttaa jäseniä yhteystietojen päivittämisestä. Ratsastusseurojen jäsenillä on
mahdollisuus päästä näkemään ja päivittämään omia jäsentietojaan (osoite, puhelinnumero, sähköposti) ja
tulostamaan omat avoimet laskunsa extranetin kautta.
Linkki Extranettiin: https://rekisteri.sportti.fi/sso/userinfo.php. Extranetin linkki kannattaa lisätä seuran
nettisivuille ja omiin jäsentiedotteisiin.
Ratsastusseurojen sähköpostitehtävän haltioille lähetetyt viestit palautuvat usein takaisin lähettäjälle.
Toivomme jäsensihteerien käyvän läpi kaikki rekisteriin merkityt sähköpostitehtävät ja poistamaan listalta
ne henkilöt, jotka eivät enää halua aktiivisesti tiedotteita Ratsastajainliitosta ja tarkistamaan, että viestejä
haluavilla olisi ajantasainen yhteystieto rekisterissä. Ohjeet sähköpostitehtävän lisäämiseen henkilölle ja
sähköpostitehtävien raportin tulostamiseen löytyvät täältä: www.ratsastus.fi/jasensihteeri-info.
Uudistunut tiedote lähetetään helmikuussa.
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Seurojen yhteystietolomake
Seurojen yhteystietolomake tulee palauttaa Ratsastajainliittoon mahdollisimman pian, kun kysytyt
yhteyshenkilöt (puheenjohtaja, jäsensihteeri, rahastonhoitaja) ovat ensi vuodelle tiedossa, viimeistään
31.1.2016 mennessä. Lomake palautetaan, vaikkei yhteyshenkilöihin tulisi muutosta, toimessaan jatkavien
henkilöiden osalta nimet riittävät. Lomake palautetaan osoitteeseen jasensihteerit@ratsastus.fi.

Ratsastuksen Sinettiseurahaku on alkanut
Sinettiseuratoiminnan tarkoituksena on kannustaa ja kehittää lasten ja nuorten seuratoimintaa. Kaiken
toiminnan lähtökohtana on lapsen ja nuoren paras. Olisiko sinun ratsastusseurastasi Sinettiseuraksi?
Ratsastuksen Sinettiseurahaku on jälleen alkanut. Tutustu uudistuneisiin Sinettikriteereihin ja ota haaste
vastaan! Ratsastuksella on tällä hetkellä 27 lasten ja nuorten toiminnan huippuseuraa ympäri Suomen.
Sinetin saaminen on seuralle kunnia-asia!
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/sinettiseurat

Haku ratsastuksen seurakehittämisvalmennukseen
Ratsastusseuroilla on jälleen 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. Haku päättyy 31.3.
Lisätietoja ja hakuohjeet: www.ratsastus.fi/seurakehittaminen

KUNTOLIIKUNTA

Kouluttaudu ratsastuksen kuntotestaajaksi
Ratsastuksen kuntotestaajakoulutuksen osa 1 järjestetään Helsingissä 2.2. klo 10–17. Koulutus on
tarkoitettu liikunta-alan ammattilaisille (fysioterapeutti, liikunnanohjaaja tms.), joilla on vahva kokemus
ratsastuksesta. Kuntotestaaja voi valmistuttuaan toimia mm. Kuntohaasteen kuntotestaajana.
Ratsastajan Kuntotesti® on kuntotestikokonaisuus, joka on jaettu kolmeen osaan:
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1. Aerobisen kunnon mittaaminen
2. Tasapainon sekä lihasvoiman mittaaminen
3. Liikkuvuuden mittaaminen
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=DD4D574C976B481D5AD160B940EBF3D3

Kuntohaasteen tulokset selvillä
Ratsastajainliiton Kuntotyöryhmän koordinoima Kuntohaaste -kunnonkohotuskampanja on päättynyt
vuoden 2015 osalta.
Kuntohaasteen voittajat on esitelty liiton nettisivuilla:
www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/kuntohaasteen_voittajajoukkue_loytynyt
sekä Nuoret Päättäjät -blogissa: http://nuoretpaattajat.blogspot.fi/

KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT

Toimihenkilökoulutukset:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

16.1.2016 Tuomariston puheenjohtajaseminaari, lisenssikoulutus esteratsastuksen A-, B- ja C-PJ
tuomareille ja ratamestareille
17.1.2016 Valjakkotoimihenkilöiden lisenssikoulutus
19. - 20.1.2016 365-valmentajatapaaminen
23. - 24.1.2016 Stewardikurssi, Hyvinkää
23.1.2016 Lisenssikoulutus estetuomareille, ratamestareille ja stewardeille, Jyväskylä
24.1.2016 Lisenssikoulutus estetuomareille, ratamestareille ja stewardeille, Seinäjoki
29. - 31.1.2016 Valmentajakoulutus, taso I, jakso 2
29. - 31.1.2016 IIIK-I skaalantarkistus koulutuomareille Amsterdam
1.-3.2.2016 II-tason valmentajakoulutus, 1.jakso
6.2.2016 Lisenssikoulutus estetuomareille, ratamestareille ja stewardeille, Itä-Suomi
6. - 7.2.2016 Hendrik Degrosin kenttäklinikka, Kaarina
6. - 7.2.2016 C-ratamestarikurssi, Helsinki
6. - 7.2.2016 Taitotuomarikurssi ja taitotuomarien lisenssikoulutus, Tampere
8.2.2016 Lisenssikoulutus estetuomareille, ratamestareille ja stewardeille, Lahti
13. - 14.2.2016 V-koulutuomarikoulutus
13.2.2016 Lisenssikoulutus estetuomareille ja -stewardeille, Järvenpää
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

21.2.2016 IV ja IVK koulutuomareiden lisenssikoulutus, Vaasa
21.2.2016 Lisenssikoulutus estetuomareille, ratamestareille ja stewardeille, Tampere
23. - 25.2.2016 Herve Godignonin valmennusklinikka
23. - 25.2.2016 II tason valmentajakurssi, 1. jakso KV-osio este
27.2.2016 Lisenssikoulutus estetuomareille, ratamestareille ja stewardeille, Oulu
28.2.2016 C-puheenjohtajatuomarikurssi, Riihimäki
5.3.2016 C-puheenjohtajatuomarikurssi, Lounais-Suomi
5.3.2016 Lisenssikoulutus estetuomareille, ratamestareille ja stewardeille, Lounais-Suomi
5.3.2016 IV ja IVK koulutuomareiden lisenssikoulutus, Liperi
8.3.2016 Lisenssikoulutus estetuomareille, ratamestareille ja stewardeille, Kouvola
11. - 13.3.2016 Valmentajakoulutus, taso I, jakso 3
12.3.2016 IV ja IVK koulutuomareiden lisenssikoulutus, Salo
12.3.2016 Estestewardikurssi, Turku
19.3.2016 Kouluratsastuksen stewardikurssi, Lounais-Suomi
21. - 23.3.2016 II tason valmentajakurssi, 2. jakso
2.4.2016 IV ja IVK koulutuomareiden lisenssikoulutus, Hyvinkää
2.-3.4.2016 Estetuomarikurssi, Lounais-Suomi

Muut koulutukset:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

16.1.2016 Hevoskerhon ohjaajan jatkokurssi, Hämeenlinna
17.1.2016 Hevoskerhon ohjaajan peruskurssi, Helsinki
18.1.2016 Liikkuva Ratsastaja -koulutus, Helsinki
18.1.2016 Hevosalan yritysten verotus, Tampere
20.1.2016 Seura-akatemia: Tiedätkö mistä vastaat hallituksen jäsenenä?
23. - 24.1.2016 Hevoshierontakurssi, Loimaa
28.1.2016 Äänenkäyttö ja -huolto valmennuksessa, Helsinki
31.1.2016 Kilpahevosen huoltojoukot-tapahtuma, Paimio
2.2.2016 Ratsastajan kuntotestaajakoulutus, osa 1, aerobinen kunto, Helsinki
2.2.2016 Harrasteliikunnan ideailta, Helsinki
6.2.2016 Hevoskerhon ohjaajan jatkokurssi, Järvenpää
7.2.2016 Sääntökoulutus kilpailijoille, Riihimäki
7.2.2016 Lännenratsastuksen sääntökoulutus, Riihimäki
10.2.2016 Seuratoiminnan verotus, Helsinki
13.2.2016 Hevosen hyvinvointikiertue, Järvenpää
13.2.2016 Equipe-koulutus, Pälkäne
13.2.2016 Hevosen hätäensiapu ja ratsastajan fyysinen kunto, Kaarniemi
16.2.2016 Urheilualan toimijoille räätälöity liiketalouden perustutkinto
17.2.2016 Ohjaajan kehonhuolto -koulutus; Helsinki
18.2.2016 Hevosellani on ähky - vai onko? Turku
23.2.2016 Seurajohdon vastuut, tehtävät ja rooli, Tampere
27.2.- 28.2.2016 Kilpailujen järjestäminen sekä kanslia- ja tulospalvelukoulutus, Riihimäki
27.2.2016 Turvallisuuspäällikkökoulutus, Riihimäki
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o
o
o
o

28.2.2016 Estetuomareiden ja ratamestareiden ATU- ja Equipe-koulutus, Riihimäki
12.3.2016 ESRAn kevättapaaminen, risteily Tallinna
19.3.2016 Equipe-jatkokurssi, Kaarina
21.5.2016 Valtakunnallinen hevostaitomestaruus, Perho

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri

ALUEET TIEDOTTAVAT

ESRAn alueen tapahtumia:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

17.1. Sääntökoulutus Kilpailijoille, Hyvinkää
17.1. Hevoskerhon ohjaajan peruskurssi, Helsinki
23.–24.1. Stewardikurssi, Hyvinkää
6.2. Hevoskerhon ohjaajan jatkokurssi, Järvenpää
6.-7.2. C-ratamestarikurssi, Helsinki
7.2. Sääntökoulutus kilpailijoille, Riihimäki
7.2. Lännenratsastuksen sääntökoulutus, Riihimäki
13.2. Hevosen hyvinvointi- kiertueen luento, Järvenpää
13.2. Lisenssikoulutus estetuomareille ja -stewardeille, Järvenpää
27.–28.2. Kilpailunjärjestäjä- ja tulospalvelukoulutus, Riihimäki
27.2. Turvallisuuspäällikkökoulutus, Riihimäki
28.2. C-puheenjohtajatuomarikurssi, Riihimäki
28.2. Estetuomareiden ja ratamestareiden Equipe- ja ATU-koulutus, Riihimäki
12.3. ESRAn kevättapaaminen, päiväristeily Tallinnaan
Maaliskuussa tulossa myös Hevoskerhon ohjaajan peruskurssi, Nurmijärvi

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/etela-suomi

Hämeen alueella tapahtuu:
o
o
o
o
o

16.1. Hevoskerhon ohjaajan jatkokurssi, Hämeenlinna
18.1. Hevosalan yritysten verotus, Tampere
6.-7.2. Taitotuomarikurssi ja taitotuomarien lisenssikoulutus, Tre
8.2. Lisenssikoulutus estetuomareille, -stewardeille ja ratamestareille, Lahti
13.2. Equipe-koulutus, Pälkäne

6

o
o
o

14.2. Kilpailunjärjestämiskoulutus ja kilpailujärjestelmä, Pälkäne
14.2. Turvallisuuspäällikkökoulutus, Pälkäne
21.2. Lisenssikoulutus estetuomareille, -stewardeille ja ratamestareille, Tampere

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/hame

Itä-Suomen alueella tapahtuu:
o
o
o
o
o

17.1. Hevosen hyvinvointiluento, Siilinjärvi
6.2. Lisenssikoulutus estetuomareille, -stewardeille ja ratamestareille, Kuopio
7.2. Kilpailunjärjestäjäkoulutus, Kuopio
7.2. Sääntökoulutus, Kuopio
5.3. IV ja IVK-koulutuomarien lisenssikoulutus, Liperi

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/ita-suomi

Kaakkois-Suomen alueen tapahtumia:
o
o

13.2. Hevosen hätäensiapu ja ratsastajan fyysinen kunto, Kaarniemi
8.3. Lisenssikoulutus estetuomareille, -stewardeille ja ratamestareille, Kouvola

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/kaakkois-suomi

Keski-Suomen alueella tapahtuu:
o

23.1. Lisenssikoulutus estetuomareille, -stewardeille ja ratamestareille, Jyväskylä

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/keski-suomi

Lounais-Suomen alueen tapahtumia:
o
o
o
o
o
o
o

23.–24.1. Hevoshierontakurssi, Loimaa
31.1. Kilpahevosen huoltojoukot -tapahtuma, Paimio
6.2. Sääntökoulutus, Turku
6.2. Hendrik Degrosin kenttäklinikka, Kaarina
13.2. Sääntökoulutus, Pori
18.2. Hevosellani on ähky – vai onko?, Turku
3.3. ATU-ajanottolaitekoulutus, Turku
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o
o
o
o
o
o
o
o

5.3. C-puheenjohtajatuomarikurssi, Turku
5.3. Lisenssikoulutus estetuomareille, -stewardeille ja ratamestareille, paikka avoin
9.3. ATU-ajanottolaitekoulutus, Pori
12.3. IV ja IVK-koulutuomarien lisenssikoulutus, Salo
12.3. Estestewardikurssi, Turku
19.3. Kouluratsastuksen stewardikurssi, paikka avoin
19.3. Equipen jatkokurssi, Kaarina
2.-3.4. Estetuomarikurssi, paikka avoin

Alueella järjestetään myös ideakilpailu, joka on avoinna helmikuun loppuun, lue lisää uutisista osoitteesta
www.ratsastus.fi/lounais-suomi.

Pohjanmaalla tapahtuu:
o
o

24.1. Lisenssikoulutus estetuomareille, -stewardeille ja ratamestareille, Seinäjoki
21.2. IV ja IVK-koulutuomarien lisenssikoulutus, Vaasa

Tulossa myös hevoskerhon ohjaajan perus- ja jatkokoulutusta, kutsut julkaistaan osoitteessa
www.ratsastus.fi/pohjanmaa

Pohjois-Suomessa tapahtuu:
o
o

27.2. Lisenssikoulutus estetuomareille, -stewardeille ja ratamestareille, Oulu
28.2. Tuire Kaimion hevosen hyvinvointiluento, Oulu

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/pohjois-suomi

Uudistunut sähköinen seuratiedote ilmestyy helmikuussa.
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