
SRL Matkaratsastuskomitea tiedottaa 2/2018 

Moikka! 
 

Monen pettymykseksi Laitilan kisat jouduttiin 

perumaan myöhäisen kevään ja siitä johtuneen teiden 

huonon kunnon takia. Toivotaan että ensi viikolla 

Pinsiössä kevät on jo sen verran pitkällä, että kisat 

saadaan järjestettyä.  

NBCH kilpailutkin ovat jo ihan nurkan takana, ja kutsu 

ilmestynee Kipaan hetkellä millä hyvänsä! Elämme siis 

jännittäviä aikoja. NBCH kisat kaipaavat vielä 

muutamia toimihenkilöitä, joten jos koet haluavasi 

osallistua tapahtumaan, ota reippaasti yhteyttä 

järjestävään seuraan Riemuratsukoihin! 

Kirsi  

 

Sääntömuutosehdotukset: 
 

Sääntömuutosehdotukset ensi vuodelle pitää jättää 1.10.2018 mennessä, mutta toki niitä voi jättää 

komitealle jo hyvissä ajoin.  

Ohessa linkki sääntömuutosehdotus- lomakkeeseen: 

http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/saantomuutosehdotukset_2019 

 

Komitean esittely jatkuu: 
 

Viime tiedotteesta jäi pois Sissi Kähkösen esittely, joka tulee tässä: 

Olen harrastanut matkaratsastusta vuosituhannen alusta. välillä aktiivisemmin treenaten ja kisaten (fei**), 

välillä toimihenkilöiden tai huoltaen. Toivon osaltani voivani viedä lajia eteenpäin ja tehdä sitä tunnetuksi 

suurelle ratsastavalle yleisölle, onhan maassamme oivat olosuhteet harrastaa tätä upeaa lajia. Joitain 

huolenaiheitakin on matkan varrella syntynyt, ja tällä hetkellä toivon voivani osaltani vaikuttaa mm. lajin 

kehittymistä kestävään ja hevosystävälliseen suuntaan, sekä olla mukana tarkkailemassa, että lajissamme 

noudatetaan sääntöjä ja oikeudenmukaisuutta, ja pysytään hyvissä käytännöissä. 

http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/saantomuutosehdotukset_2019


Vuoden 2018 Kotimaan kilpailu- ja tapahtumakalenteri (tämän hetkinen 

tilanne): 
 

5.5.2018 Pinsiö / PiPuRa, tasot 1-2 

15-17.6.2018 Morva / RieRat, tasot 2-3 + kv, SM-kilpailu ja NBCH 

22.7.2018 Lieto / VARMA, tasot 1-3 

26.8.2018 Kouvola / SuMaRa, tasot 1-3 

8.9.2018 Isojoki / MyRat, tasot 1-2 

29.9.2018 Urjala/ ML, tasot 1-3 

27.10.2018 Lohja / SuMaRa, tasot 1-2 

 

Nyt saatavilla myös webbi-kursseja: 

Team Suonpään Matkalla matkaratsastajaksi -luentosarja on tarjolla myös webbi-kurssina Skypen 
välityksellä. 

Kurssin kesto on n. 3 tuntia ja osallistumismaksu on 15 €/ henkilö. Kurssi toteutuu viidellä 
osallistujalla tai erillisen sopimuksen mukaan. Mikäli kiinnostuit, niin ota yhteyttä 
heidi@suonpaa.net 

Seuraavat kurssit:  

4.5. klo 19:30 Matkalla matkaratsastajaksi I- alkeiskurssi 

28.4. klo 19:30 Matkalla matkaratsastajaksi II - jatkokurssi tasolla 2 kilpaileville 

10.5. klo 17:00 Matkalla matkaratsastajaksi III - syventävä kurssi tasolle 3 tähtääville / kisaaville 

25.5. klo 19:30 Matkalla matkaratsastajaksi IV - perehdyttävä kurssi kv-tasolle tähtääville 

Käyttäkää hyödyksenne! Enää ei välimatka ole ongelma kursseille osallistumiseen. 

 



 

 

 

 



 



SM- ja NBCH-kisat 
 

SM- ja NBCH kisat Morvassa lähestyvät! Järjestävä seura kaipaa vielä muutamaa toimihenkilöä, mm. 

tallivahdeiksi ja ajanottotehtäviin. 

Ota reippaasti yhteyttä esim : sari.lahtinen@jamsa.fi tai tanja.lampinen@hotmail.com  

Toivottavasti kaikki kynnelle kykenevät osallistuvat tapahtumaan tavalla tai toisella, tehdään tästä koko 

vuoden kohokohta!  

Komitea haluaa muistuttaa myös, että tason 3.2 SM-luokkaan on tänä vuonna poikkeusluvalla mahdollista 

osallistua ratsukon yhteistuloksella tasolta 3.1! Kaikki rohkeasti mukaan! 

 

Uusia kilpailukeskuksia otettu käyttöön 
 

Tänä vuonna on päästy kilpailemaan jo kahdet kilpailut uusissa kisakeskuksissa. Hollolan Matkalaukan 

kisojen lisäksi myös 10.3 kilpailtiin uudessa kisakeskuksessa Karijoen Myrkyssä. Näiden kilpailujen 

järjestäjänä toimi Myrkyn yksityisratsastajat.  Mahtavaa, että olemme saaneet mukaan uusia 

kilpailunjärjestäjiä vanhojen pitkään puurtaneiden rinnalle. 

Ensi viikolla kilpaillaan jälleen uusissa maastoissa, Nokialla Pinsiössä. Nämä ovat Pinsiön puskaratsastajien 

ensimmäiset kilpailut. Tällä hetkellä näyttää jo lupaavasti siltä, että osallistujia tulee tarpeeksi ja kilpailut 

saadaan järjestettyä.  

 Vielä on lauantaihin saakka aikaa ilmoittautua mukaan!  

 

Laitehallintaryhmä  
 

Komitean ulkopuolisena elimenä on luotu toimimaan laitehallintaryhmä. Ryhmän tehtävänä on 
tuottaa ja ylläpitää ohjeita SRL Matkaratsastusjaoston hallinnassa olevien laitteiden ja 
järjestelmien käytöstä. Käytännössä siis esimerkiksi kilpailuissa käytettävät trackerit ja kellot. 
 
Tämän lisäksi ryhmä etsii parannuksia jo olemassa olevan tekniikan käyttöön ja ylläpitoon. 
Komitean puolesta ryhmää pyörittävät Kai Torp ja Olli-Pekka Salopää.  

 

 

mailto:sari.lahtinen@jamsa.fi
mailto:tanja.lampinen@hotmail.com


Kilpailujen palautelomake 
 

Kilpailuista on mahdollista antaa järjestäjälle palautetta. 

Palautteen antaminen onnistuu seuraavasta linkistä: 

 

https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=660691643&_k=CIU3cMl2pCfD7z9TCGORdGEeK5VA8_MC

qrDeBtDrFCe9toAFVp5S-KvRI071PPZj&_hid=Anna-palautetta-kilpailuista-2018 


