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Tässä uutiskirjeessä:  
  

• Ratsastusfoorumin seuraseminaari 26.11. kello 14:30-16:00 etänä ja Taitotalolla  

• Uusi Hevos- ja ponikerhon apuohjaajakoulutus on julkaistu  

• Hevostaitojen aluemestaruudet marras-joulukuussa - lähde mukaan  

• Hevoset-messut 15.-16.4.2023 - lipunmyynti alkaa  

• Lokakuun kuukauden vapaaehtoinen  

• Christmas Show kokoaa hevosalan yhteen 18.-19.11.  

• Erasmus – mahdollisuutesi maailmalle! -iltatee 8.12.  

• Seuratoiminnan kehittämistuki on ratsastusseurojen hankkeisiin oiva apu  

  

 

 

 

 

 

 

  

Tervehdys marraskuuhun seuratoimija  

tämä syksy on ehtinyt jo kausivalojen aikaan, 

ja ensimmäiset nastarenkaatkin jo vaihdettu 

autoihin. Ratsastajainliitossa syksy on 

vilkasta aikaa. Syyskokoukset pyörivät 

parasta aikaa niin seuroissa, liiton alueilla 

kuin marraskuun viimeisenä viikonloppuna 

myös SRL:ssa. Syyskokousviikonloppu 

onkin oikea hevosen viikonloppu, kun 

lauantaina päästään myös kokoontumaan 

Ratsastusfoorumiin.  

Ratsastusfoorumin seuraseminaarin lisäksi 

tässä uutiskirjeessä pääset lukemaan muun 

muassa seurojen kehittämistuesta, 

hevostaidoista ja ratsastuksen 

vapaaehtoistoiminnasta.   

Tervetuloa hyvään seuraan!  

  

 

 

 

 

  



Ratsastusfoorumin seuraseminaari 
26.11. kello 14:30-16:00 etänä ja 
Taitotalolla  
  

Miltä seuratoiminta tulee näyttämään tulevaisuudessa? Millaisia ratsastusseurat ovat vuonna 

2030? Ratsastusfoorumi järjestetään Helsingissä Taitotalolla marraskuun viimeisenä 

lauantaina. Mielenkiintoisen aamupäivän jatkona on iltapäivällä järjestettävä seuraseminaari 

Tulevaisuuden seuratoiminta. Tule kuulemaan seminaariin Suomen Kasvukeskuksesta Tapio 

Huttulaa seuratoiminnan megatrendeistä, osallistumaan seura-asiantuntijoiden kanssa 

työpajaan ja keskustelemaan siitä, mihin seuratoimintaa tulee kasvamaan ja mihin sitä tulisi 

viedä.   

Ilmoittaudu mukaan seuratoiminnan osioon samalla linkillä kuin koko Ratsastusfoorumiin 

täällä. 

  

 

 

Uusi Hevos- ja 
ponikerhon 
apuohjaajakoulutus 
on julkaistu  
  

Hevosalan yhteiseen 

kerhonohjaajakoulutusten kokonaisuuteen 

kuuluva Hevos- ja ponikerhon 

apuohjaajakoulutus on valmistunut ja 

itsenäisesti opiskeltavissa Kavioura-

oppimisympäristössä. Apuohjaajakoulutus 

on maksuton ja se on tarkoitettu 

ohjaamisesta kiinnostuneille yli 12-vuotiaille. 

Koulutus antaa perustiedot kerhon 

ohjaamiseen ja yksittäisen kerhokerran 

suunnitteluun. Lue lisää. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ratsastus.fi%2Fuutiset%2Fratsastusfoorumissa-keskustellaan-ratsastuksen-sosiaalisesta-toimiluvasta%2F&data=05%7C01%7Csari.siltala%40ratsastus.fi%7Cb24ba00dc18048dc78fc08dac895248b%7C78bf0182d2ed4819a739649b2a584443%7C0%7C0%7C638042840164753948%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7EZz7GebhhluChHKq%2B4i8V%2BfCUWHyGFsxljDD4jeEvc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fratsastus.mmg.fi%2F&data=05%7C01%7Csari.siltala%40ratsastus.fi%7Cb24ba00dc18048dc78fc08dac895248b%7C78bf0182d2ed4819a739649b2a584443%7C0%7C0%7C638042840164910195%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YRly%2B04Kfv6%2F1%2FJ9274uJAtCZcELJlldyXH2QxeikTw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fratsastus.mmg.fi%2F&data=05%7C01%7Csari.siltala%40ratsastus.fi%7Cb24ba00dc18048dc78fc08dac895248b%7C78bf0182d2ed4819a739649b2a584443%7C0%7C0%7C638042840164910195%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YRly%2B04Kfv6%2F1%2FJ9274uJAtCZcELJlldyXH2QxeikTw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ratsastus.fi%2Ftiedotteet%2Fuusi-hevos-ja-ponikerhon-apuohjaajakoulutus-on-nyt-julkaistu%2F&data=05%7C01%7Csari.siltala%40ratsastus.fi%7Cb24ba00dc18048dc78fc08dac895248b%7C78bf0182d2ed4819a739649b2a584443%7C0%7C0%7C638042840164910195%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9BnZpa0u85jeVj3%2B3x0v%2FPmA1mW1MfWA8ZLY4VDmf%2B0%3D&reserved=0


Hevostaitojen aluemestaruudet marras-
joulukuussa - lähde mukaan  
  

Suomen Ratsastajainliiton kahdeksan eri aluetta haluavat yhdessä edistää hevostaitoja ja 

hevosten hyvinvointia. Hevostaitokilpailut organisoidaan alueiden kautta. Kilpailussa 

jokaisella alueella kilpaillaan omasta aluemestaruudesta. Lopuksi eri alueiden 

mestaruustulokset yhdistetään. Aluemestaruudet järjestetään marras-joulukuussa 2022. Lue 

lisää täällä. 

  

 

 

 

 

 

Hevoset-messut 
15.-16.4.2023 - 
lipunmyynti alkaa  
  

Hevoset-messut järjestetään Tampereella 

seuraavan kerran 15.-16-4-2023. Liput ovat 

tulleet myyntiin, ja seurojen SRL-jäsenet 

saavat 50 % alennuksen aikuisten 

päivälipusta. Lisätiedot ja edun 

lunastusohjeet.  

  

 

 

Lokakuun kuukauden vapaaehtoinen  
  

Ratsastajainliitto palkitsee syksyllä 2022 kerran kuukaudessa yhden monista 

ratsastusyhteisössä ansioituneista vapaaehtoisista Kuukauden vapaaehtoinen sponsored by 

Back on Track -palkinnolla.  Lokakuun kuukauden vapaaehtoinen on Titta Ahola, Kaakkois-

Suomen aluejaoston puheenjohtaja. Tutustu Titta Aholan vapaaehtoispolkuun täällä.   

  
 

 

 

Christmas Show kokoaa hevosalan 
yhteen 18.-19.11.  
  

Christmas Show PowerPark on uusi koko hevosalan tapahtuma, joka järjestetään 

PowerParkissa Härmässä 18.–19. marraskuuta. Kaksipäiväisen tapahtuman ohjelmisto 

sisältää sekä vahvaa hevosalan asiaa että hyvänmielen viihdettä pikkujouluajan 

hengessä.  Lue lisää viikonlopun tapahtumasta täällä. 

  

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ratsastus.fi%2Ftiedotteet%2Faluemestaruudet-hevostaidoissa%2F&data=05%7C01%7Csari.siltala%40ratsastus.fi%7Cb24ba00dc18048dc78fc08dac895248b%7C78bf0182d2ed4819a739649b2a584443%7C0%7C0%7C638042840164910195%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=I1uMG38WnBJRkQGD1EN%2F6afi9YfS2LJTcSWB3f4zopU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ratsastus.fi%2Fjasenelle%2Fjasenedut%2Ftampereen-hevoset-messut%2F&data=05%7C01%7Csari.siltala%40ratsastus.fi%7Cb24ba00dc18048dc78fc08dac895248b%7C78bf0182d2ed4819a739649b2a584443%7C0%7C0%7C638042840164910195%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=j%2FQ0cH5DAt9HPvuGUkTouycGpoVD9NbqDEwC%2BT7MS2M%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ratsastus.fi%2Fjasenelle%2Fjasenedut%2Ftampereen-hevoset-messut%2F&data=05%7C01%7Csari.siltala%40ratsastus.fi%7Cb24ba00dc18048dc78fc08dac895248b%7C78bf0182d2ed4819a739649b2a584443%7C0%7C0%7C638042840164910195%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=j%2FQ0cH5DAt9HPvuGUkTouycGpoVD9NbqDEwC%2BT7MS2M%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ratsastus.fi%2Ftiedotteet%2Flokakuun-kuukauden-vapaaehtoinen-sponsored-by-back-on-track-titta-ahola%2F&data=05%7C01%7Csari.siltala%40ratsastus.fi%7Cb24ba00dc18048dc78fc08dac895248b%7C78bf0182d2ed4819a739649b2a584443%7C0%7C0%7C638042840164910195%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bB5dKe9OsiaYhp3PhcVfZqKfSWbVmv7f06V4JZZtyiM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ratsastus.fi%2Fuutiset%2Fchristmas-show-powerpark-kokoaa-hevosalan-yhteen-joulun-alla%2F&data=05%7C01%7Csari.siltala%40ratsastus.fi%7Cb24ba00dc18048dc78fc08dac895248b%7C78bf0182d2ed4819a739649b2a584443%7C0%7C0%7C638042840164910195%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mj6eE8jEwf1lGVgNuaX46Tk6EZXwUpYUWW%2Fz2rUiW90%3D&reserved=0


Erasmus – 
mahdollisuutesi 
maailmalle! -iltatee 
8.12.  
  

Tervetuloa iltateen nauttimisen ohessa 

tutustumaan Erasmukseen etänä torstaina 

8.12.2022 klo 18-19.15. Euroopan tasolla 

hankekaudelle 2021-2027 on varattu 26 

miljardia euroa, josta myös sinun seurasi tai 

kasaamasi porukka voi saada rahoitusta. 

Iltateellä ohjelma-asiantuntijat Laura Lehto ja 

Jutta Kivimäki kertovat mahdollisuuksista 

osallistua nuorisovaihtohankkeeseen sekä 

ESC-vapaaehtoistyön projekteihin. 

Webinaarin järjestää Seuratoiminnan 

ohjausryhmä. Ilmoittaudu täällä. 

  

 

 

 

 

 

Seuratoiminnan kehittämistuki on 
ratsastusseurojen hankkeisiin oiva apu  
  

Seuratoiminnan kehittämistuen haku vuodelle 2022 on avattu urheiluseuroille kuun alussa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen 

lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen. Tukea on mahdollista 

hakea 30.11.2022 klo 16.15 saakka. SRL:n ratsastuseurojen on mahdollista saada 

kehittämistuen hakemiseen myös sparraustukea Ratsastajainliitosta. Lue lisää tuesta löytyy 

liiton sivuilta. 

 

   

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ratsastus.fi%2Ftiedotteet%2Ferasmus-iltateewebinaari-8.12.2022%2F&data=05%7C01%7Csari.siltala%40ratsastus.fi%7Cb24ba00dc18048dc78fc08dac895248b%7C78bf0182d2ed4819a739649b2a584443%7C0%7C0%7C638042840164910195%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HLshxOxQ%2FnVy5q8HyxyY%2F9343i6QnAXGRPY%2Fuo2MQZs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ratsastus.fi%2Ftiedotteet%2Fseuratoiminnan-kehittamistuki-avattu-tanaan-kello-9-olympiakomitea%2F&data=05%7C01%7Csari.siltala%40ratsastus.fi%7Cb24ba00dc18048dc78fc08dac895248b%7C78bf0182d2ed4819a739649b2a584443%7C0%7C0%7C638042840164910195%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bfTg3bSdgjbW%2Fg2ayutKVj8AveQYPhBW6eeP5v1TXWY%3D&reserved=0

