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Seuraa SRL:n syyskokousta 
kotisohvalta 
  

 SRL:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään sunnuntaina 22.11.2020 

poikkeusjärjestelyin yhdeksällä eri paikkakunnalla ympäri Suomen.  Pääkokouspaikka on 

Helsingissä Katajanokalla Scandic Marina Congress Centerissa. Kokoukseen on mahdollista 

osallistua myös alueellisilla kokouspaikoilla, jotka ovat Jyväskylässä, Kaarinassa, Kajaanissa, 

Kouvolassa, Kuopiossa, Oulussa, Seinäjoella ja Tampereella. Kokouspaikoille saavat saapua 

vain seurojen ja yhteisöjäsenten valtakirjoilla nimetyt, äänivaltaa käyttävät edustajat. Muut 

voivat seurata kokousta etäyhteyden välityksellä. Valtakirjat tulee toimittaa 

16.11. mennessä osoitteeseen sari.siltala@ratsastus.fi. 

Muistathan ilmoittautua syyskokoukseen viimeistään ma 16.11.2020. Jälki-

ilmoittautumismahdollisuutta ei valitettavasti ole. 

Tarkemmat ohjeet https://www.ratsastus.fi/srl/liittokokoukset/ 

  

 

 

Hevostaitojen aluemestari 2020 - Oletko se 
sinä? 
  

Haastamme seurat ja tallit edistämään hevostaitoja ja hevosen hyvinvointia järjestämällä 

hevostaitotestin. Kilpailu on helppo järjestää. Saat suoraan valmiit teoriakysymykset, käytännön 

tehtävät ja ohjeet käytännön tehtävien arvostelemiseen.  Kilpailussa jokaisella alueella kilpaillaan 
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omasta aluemestaruudesta. Lopuksi eri alueiden mestaruustulokset yhdistetään valtakunnalliseksi 

mestaruudeksi. Kilpailuaika on 26.10.-31.12.2020 

Kutsu hevostaitojen aluemestaruuteen löytyy 

täältä: https://www.ratsastus.fi/site/assets/files/21357/2020_kilpailukutsu_hevostaidot_aluemestaruus_k

aikki_alueet.pdf 

Ohjeita kilpailun järjestämiseen löytyy täältä: 

https://www.ratsastus.fi/site/assets/files/21357/2020_kaytannon_ohjeet_hevostaidot_aluemestaruus_ka

ikki_alueet.pdf 

  

 

Reilusti urheiluryhmässä -webinaari 
23.11. 
  

Tervetuloa Reilusti urheiluryhmässä -webinaariin 23.11 klo. 18-20! Tilaisuudessa esitellään 

Reilusti urheiluryhmässä – Trygg idrott för alla -hankkeen loppuvuodesta julkaistavaa nuorten 

valmentajien verkkokurssia. Kurssin teemoja ovat esimerkiksi turvallisen urheiluryhmän 

luominen, joukkueessa tapahtuvan kiusaamisen ehkäisy ja käsittely sekä reilun valmentajan 

työkalut ja voimavarat. 

Ilmoittautuminen webinaariin on auki perjantaihin 20.11. 

asti: https://webropol.com/s/reilustiurheiluryhmassa. 

Lisää infoa: https://fb.me/e/3Qs999YSz 

Järjestäjät ovat Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Folkhälsan 

Hankkeen facebook-sivut: 

https://www.facebook.com/Reilusti-urheiluryhmässä-Trygg-idrott-för-alla-119628316560883 

  

 

 

Hevostaito-opas  
  

SRL:n julkaisema Hevostaito-opas on jokaisen tallin ja harrastajan peruskäsikirja. Se sisältää 

noin 200 sivua asiaa hevosen hoidosta, ruokinnasta ja lääkinnästä, ja se toimii teoriapohjana 

kaikkiin hevostaitomerkkisuorituksiin ja hevostaitokilpailuihin. Opas on myös hevosalan 

oppilaitosten oppimateriaali.  

Tilaa omasi Raudikko Ruuna –verkkokaupasta 
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Maajoukkue-
vaatteiden 
varastontyhjennys 
on alkanut! 
  
Suomen Ratsastajainliitto myy naisten ja 

miesten/unisex -maajoukkuevaatteita 

alehintaan. Osta omaksi tai lahjaksi! 

Tutustu tuotteisiin TÄÄLLÄ 
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