
Jäsenkirje heinäkuu 2022

He�p�� �a�k��! Kisakausi on jo hyvässä vauhdissa ja aurinkokin paistaa, ainakin välillä. SRL

Itä-Suomen aluejaosto aloittaa kokeilun jäsenkirjeestä, johon on tarkoitus koota ajankohtaisia asioita

alueen seurojen jäsenille. Tässäpä siis pientä loppukesän lukemista ja muistilistaa 🧾

Hae mukaan alueiden välisiin esteratsastuksen joukkuemestaruuksiin viimeistään 3.8.2022

hakulomakkeella https://forms.gle/NFxpwFBnRFg3YU7aA.

Kilpailu ratsastetaan 3.-4.9.2022 Tahkolla.

Itä-Suomen alueen valintaperusteet ja ohjeet alueiden välisiin joukkuemestaruuksiin:

https://www.ratsastus.fi/site/assets/files/2468/itis_aluejoukkuemest_valintaperusteet_ja_ohje_paiv

28032022.pdf

Kouluratsastuksen alueiden väliset joukkuemestaruudet ratsastetaan 28.-30.10.2022 Ypäjällä, tähän

hakulinkki seuraavassa jäsenkirjeessä.

Ratsukoiden haku alueellisiin liittovalmennuksiin ja maajoukkuevalmennuksiin on auki! Haku

tapahtuu 14.8.2022 mennessä Hevosopiston Internet-sivuilta löytyvällä lomakkeella, ks. lisää

https://www.hevosopisto.fi/valmennuskeskus/maajoukkue-ja-aluevalmennus-2/

Suunnitteilla on myös Itä-Suomen aluejaoston hallinnoima Talent-valmennusrengas loppusyksystä

2022 alkaen. Valmennus on tarkoitettu tulevaisuudessa liittovalmennuksiin tähtääville ratsastajille,

joilla on jo seurakilpailulupa. Tavoitteena on tutustuttaa ratsastajat liittovalmennussysteemiin.

Seuravierailut jatkuvat syksyllä. Otathan yhteyttä Laura Jylhään (laura.m.jylha(ät)gmail.com) mikäli

seuranne on kiinnostunut seuravierailusta.

Olethan huomannut alueen seuratuet? Järjestääkö seurasi tapahtumia tai koulutuksia? Aluejaosto

ohjaa Suomen Ratsastajainliiton seura- ja harrastetukea alueen seurojen toteuttamaan harraste- ja

vapaaehtoistoiminnan koulutukseen ja tapahtumiin, ja myös seurojen kehittämishankkeisiin. Tukea

myönnetään 100-400 € / tapahtuma tai hanke. Lisätietoa

https://www.ratsastus.fi/alueet/aluetoiminta/seura-ja-harrastetuki/

Ystäväksi hevonen -projekti jatkuu syksyllä. Mukana Itä-Suomen alueelta on viisi seuraa ja kuusi

tallia: Iron Team Riders (Rautalammin Ratsastuskeskuksella), Suonenjoen Vasama Riders (Kasvupolun

hevostoimintatallilla ja Wanhamäen tallilla), Varkauden Urheiluratsastajat ry (Varkauden

ratsastuskeskuksella), Ratsastusseura TAIKA (Wanhankoulun tallilla), sekä Pohjois-Karjalan

Urheiluratsastajat ry (Tikun Puuhevonen Oy:llä, tämän paikan kaikki tapaamiset on jo toteutettu

keväällä). Projektin rahoitus toimii SRL Itä-Suomen aluejaoston seuratuen turvin. Lue lisää:

https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/ystavaksi-hevonen-projekti-tuo-koulukiusaamista-kohdanneet-la

pset-ja-nuoret-hevosen-luokse-ita-suomessa/
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Aluejaostolta on haettavissa kilpailutukia Itä-Suomen alueen seurojen järjestämiin aluekilpailuihin

seuraavanlaisiin luokkiin/kilpailuihin:

● kouluratsastus: luokat, jotka ovat avoimia vain nuorille hevosille

● esteratsastus: nuorten hevosten suorituskykyarvostelulla arvosteltavat luokat

● luokat, jotka ovat avoimia vain poniratsastajille ja/tai lapsiratsastajille ja/tai junioreille

● luokat, jotka ovat avoimia vain suomenhevosille

● kenttäratsastuskilpailut

● pienten lajien kilpailut

Ks. lisää https://www.ratsastus.fi/site/assets/files/2467/itis_kilpailutuet_paiv28032022.pdf

Alueen tulevat mestaruuskilpailut (kisakutsut: https://kipa.ratsastus.fi/, mestaruussäännöt:

https://www.ratsastus.fi/alueet/ita-suomi/):

● 20.8.2022 alueen seurojen välinen joukkuemestaruus / kouluratsastus, Liperin Ratsastajat ry,

Liperi

● 21.8.2022 alueen seurojen välinen joukkuemestaruus / esteratsastus, Savonlinnan

Ratsastajat ry, Savonlinna

● 3.9.2022 alueen tuntiratsastajien mestaruus / kouluratsastus, Varkauden Urheiluratsastajat

ry, Varkaus

● 4.9.2022 alueen tuntiratsastajien mestaruus / esteratsastus, Varkauden Urheiluratsastajat ry,

Varkaus

● 10.9.2022 alueen aikuisratsastajien mestaruus / esteratsastus, Suonenjoen Vasama Riders,

Suonenjoki

● 11.9.2022 aluemestaruus / kouluratsastus, Koljonvirran Ratsastajat ry, Iisalmi

● 24.-25.9.2022 aluemestaruus / esteratsastus, Ratsastuskeskus Lupis Oy, Kiuruvesi

● 16.10.2022 alueen aikuisratsastajien mestaruus / kouluratsastus, Suonenjoen Vasama Riders,

Suonenjoki

Itä-Suomen alueen nettisivut löydät täältä: https://www.ratsastus.fi/alueet/ita-suomi/.

Sivuilta löytyy mm. kokousmuistiinpanot, aluemestaruussäännöt, nuorten tiimi, seura- ja kilpailutuet

jne.

Aluejaoston tiedotteet ja ajankohtaiset asiat löytyvät Facebookista sivulta Itis Aluejaosto ja

ryhmästä SRL Itä-Suomi, sekä Instagramista @itisratsastus. Lisäksi koulutusten

videotallenteita on löydettävissä Youtubesta ITIS aluejaosto.

Kisakuulumisia julkaistaan alueen insta stoorissa, muista tägätä @itisratsastus, niin jaamme

kisakuulumisianne 🥇

Aurinkoista loppukesää!

Terkuin

ITIS aluejaoston puolesta,
Jaana ja Satu
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