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Hei ratsastuksen seuratoimija 
  

Lumi ja talvi tulivat tänä vuonna koko maahan jo joulukuun alkupuolella, ja lumien myötä 

myös SRL:n syyskokous on tältä vuodelta pidetty. Vuoden 2023 SRL:n pääteemaksi on 

vahvistettu “Hyvinvoiva ratsastusyhteisö”. Yksi kuudesta painopisteestä, jolla tätä lähdetään 

yhdessä rakentamaan, on seurojen laadukas ja elinvoimainen toiminta. Lajissamme 

ratsastusseurat tarjoavat innostavaa tekemistä ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia 

kaikille iästä, kokemuksesta ja tavoitteista riippumatta. Tätä pyrimme yhdessä vahvistamaan 

myös ensi vuonna. 

Ratsastusyhteisö ja hevoset tukevat elämän eri tilanteissa ja antavat voimia arkeen. 

Ratsastajainliitto panostaa seura- ja vapaaehtoistoimintaan ensi vuonna mm. erilaisten 

tapahtumien, projektien ja koulutusten myötä. Ratsastuksen seura- ja vapaaehtoistoiminnan 

monipuolisuus on yhteisön rikkaus, jota me kaikki saamme olla rakentamassa. 

Rauhaisaa joulunaikaa toivottaen 

SRL:n seuratiimi ja seuratoiminnan ohjausryhmä 

  

 

 

 

 

 



Hyvinvoiva yhteisö 
  

Ratsastajainliitto haluaa mahdollistaa avoimen, kunnioittavan, tasa-arvoisen ja 

yhdenvertaisen yhteisön, jossa jokainen voi turvallisesti urheilla ja harrastaa omien 

tavoitteidensa mukaisesti omista lähtökohdistaan. Tiistaina 13.12. SRL järjesti Et ole yksin - 

hankkeen kanssa yhteistyössä toteutetun koulutuksen epäasialliseen käytökseen ja 

häirintään puuttumiseen. Tiedätkö, miten toimia häirintään tai kiusaamiseen liittyvissä 

tilanteissa ratsastusmaailmassa? Oletko kohdannut harrastuksesi parissa häirintää, 

seksuaaliväkivaltaa, epäasiallista käytöstä tai kiusaamista? Lue lisää täältä: miten ilmoittaa 

härinnasta tai elainsuojelurikoksesta. 

Vanhempi konstaapeli ja ratsastuksenopettaja Pirita Lång kertoo SRL:n YouTube kanavalla 

siitä, millainen nettikiusaaminen täyttää jo rikosnimikkeen. Katso video täältä: rikosnimikkeet 

nettikiusaamisessa. 

  

 

 

Itsenäisesti suoritettava Lasten ja 
nuorten kohtaaminen 
hevosharrastuksessa –verkkokurssi 
  

Uusi, itsenäisesti suoritettava maksuton Lasten ja nuorten kohtaaminen hevosharrastuksessa 

-verkkokurssin pääkohderyhmänä on seurojen ja alueiden nuorisovastaavat, valmentajat ja 

muut lasten ja nuorten parissa toimijat sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet yli 16-vuotiaat. 

Kurssin voi suorittaa omaan tahtiin, esimerkiksi osio kerrallaan. Kurssin suorittamiseen 

menee noin 1,5–2,5 tuntia ja se sisältää kuusi erilaista osiota kohtaamiseen liittyen; (1) Mitä 

kohtaaminen on? Kohtaamisen (2) tavat ja sen (3) merkitys, (4) vastuu ja (5) haasteet sekä 

(6) kohtaaminen seuratoiminnassa. Lue lisää. 

  

 

 

Millaista on toimiminen SRL:n 
aluejaostossa – kiinnostaisiko sinua 
aluetoiminta? 
  

Ratsastajainliitossa on kahdeksan aluetta, joiden toimintaa pyörittävät aluejaostot. 

Aluejaostojen jäsenet ja puheenjohtajat valittiin nyt syksyllä sääntömääräisissä 

syyskokouksissa. Jaostojen toiminta on monipuolista, ja jos alueen toiminta kiinnostaa, on 

kaikilla ratsastusseurojen jäsenillä mahdollisuus hakea aluejaostoon ja tätä kautta SRL:n 

alueiden toimintaan. Ratsastajainliiton alueilla toimii myös muun muassa nuoriso-, harraste- 

 

https://www.ratsastus.fi/uutiset/miten-ilmoittaa-hairinnasta-tai-elainsuojelurikoksesta/
https://www.ratsastus.fi/uutiset/miten-ilmoittaa-hairinnasta-tai-elainsuojelurikoksesta/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DN3FegVV5A1w&data=05%7C01%7Cemmi.korpiola%40ratsastus.fi%7Cf93941e4c95b47b5175208dad85b5524%7C78bf0182d2ed4819a739649b2a584443%7C0%7C0%7C638060184214630123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AMTb93XcWoBm%2FOeNqjxw5zokSJbfl3hnhSLBBDnKzYY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DN3FegVV5A1w&data=05%7C01%7Cemmi.korpiola%40ratsastus.fi%7Cf93941e4c95b47b5175208dad85b5524%7C78bf0182d2ed4819a739649b2a584443%7C0%7C0%7C638060184214630123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AMTb93XcWoBm%2FOeNqjxw5zokSJbfl3hnhSLBBDnKzYY%3D&reserved=0
https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/uusi-lasten-ja-nuorten-kohtaaminen-hevosharrastuksessa-verkkokurssi-on-julkaistu/


ja viestintätiimejä. Tämän syksyn aluejaostojen valinnat on jo syyskokouksien myötä pidetty, 

mutta lue täältä lisää aluetoimijana toimimisesta. Mukana myös aluetoimijan kertomus 

omasta vapaaehtoispolustaan aluejaostoon. 

  

 

SRL:n joulukuun kuukauden 
vapaaehtoinen on Sirpa Ruojärvi 
  

Ratsastajainliitto palkitsi syksyllä 2022 kerran kuukaudessa yhden monista 

ratsastusyhteisössä ansioituneista vapaaehtoisista luottamus- ja/tai toimihenkilöistä 

Kuukauden vapaaehtoinen sponsored by Back on Track -palkinnolla. Vapaaehtoiset ovat 

lajimme suola ja elinehto, jota ilman ratsastus ei olisi samanlaisena olemassa. Joulukuun 

Ratsastajainliiton kuukauden vapaaehtoinen on Sirpa Ruojärvi Luvian Ratsastajista. Lue lisää 

täältä SRL:n joulukuun vapaaehtoisesta. 

  

 

 

Tervetuloa pararatsastuksen ja 
erityisryhmien harrastuksen aktiivien 
yhteiseen keskustelutilaisuuteen 
keskiviikkona 21.12. 
  

Keskustelutilaisuuden on tarkoitus koota toimijat yhteen ja pohjustaa mm. komiteatoiminnan 

uudelleen käynnistämistä. Perinteisen lajiseminaarin sijaan on tarpeen luoda katsaus 

nykytilaan ja löytää yhteisen keskustelun avulla askelmerkit eteenpäin. Keskustelun 

pohjustaa Ratsastajainliiton toiminnanjohtaja Jukka Koivisto. Tilaisuus järjestetään 

etäyhteydellä, Microsoft Teams -sovelluksella. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki 

sähköpostiin ennen tilaisuuden alkua. 

Lue para- ja erityisryhmien ratsastuksen keskustelutilaisuudesta ja ilmoittaudu täältä. 

  

Lumista joulun odotusta ja iloista uutta vuotta 
2023! 

 

  

 

https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/seurakehittaja-alueaktiivi-ja-toimihenkilo-ratsastuksen-moninaiset-vapaaehtoispolut/
https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/joulukuun-kuukauden-vapaaehtoinen-sponsored-by-back-on-track-sirpa-ruojarvi/
https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/pararatsastuksen-keskustelutilaisuus-21.12/

