
Jäsenkirje helmikuu 2023

Hei! Tässä SRL Itä-Suomen aluejaoston jäsenkirje alueen seurojen jäsenille sekä jäsentalleille.

Toimihenkilökoulutukset sekä muut koulutukset ja tapahtumat

Itä-Suomen alueella (korostettuna listassa vihreällä) sekä muilla alueilla järjestetään paljon

koulutuksia ja tapahtumia. Seuraa ilmoittelua Itiksen somessa, ja sekä muista käydä vilkaisemassa

SRL:n ja alueiden tapahtumakalenteria (https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/). Tässä

poimittuna osa koulutuksista:

● 11.2.2023 09:00 – 12.2.2023 17:00 (Siilinjärvi) Estetuomarikurssi

https://tapahtumat.ratsastus.fi/ita-suomi/estetuomarikurssi2023/ - mukaan voi vielä

ilmoittautua to 9.2. mennessä, alueelle kaivataan lisää estetuomareita!

● 13.2.2023 19:00 (Etäkoulutus) Seurojen riskinhallinta -iltateewebinaari

https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/seurojen-riskinhallinta-iltateewebinaari/

● 15.2.2023 18:00 (Etäkoulutus) Lisenssikoulutus stewardeille

https://tapahtumat.ratsastus.fi/pohjanmaa/lisenssikoulutus-stewardeille-15.2.2023/

● 16.2.2023 19:00 (Etäkoulutus) Sääntökoulutus kilpailijoille

https://tapahtumat.ratsastus.fi/pohjanmaa/saantokoulutus-kilpailijoille-16.3.2023/

● 23.2.2023 18:00 (Etäkoulutus) Sääntökoulutus aloitteleville ratsastajille

https://tapahtumat.ratsastus.fi/pohjanmaa/saantokoulutus-aloitteleville-ratsastajille-23.3.20

23/

● 25.2.2023 11:00 – 26.2.2023 14:00 (Kokkola) Stewardikoulutus

https://tapahtumat.ratsastus.fi/pohjanmaa/stewardikoulutus-uusille-25-26.2.2023-kokkola/

● 1.3.2023 18:00 (Etäkoulutus) Kouluratsastuksen sääntökoulutus

https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/kouluratsastuksen-saantokoulutus/

● 4.3.2023 12:00 (Etäkoulutus) Matkaratsastuksen tuomari- ja stewardikoulutus

https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/matkaratsastuksen-tuomari-ja-stewardikoulutus/

● 9.3.2023 17:30 (Etäkoulutus) Estetuomareiden lisenssikoulutus

https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/estetuomareiden-lisenssikoulutus-1/

● 11.3.2023 (Etäkoulutus) Estetuomareiden lisenssikoulutus

https://tapahtumat.ratsastus.fi/ita-suomi/estetuomareiden-lisenssikoulutus-2023-etana/

● 14.3.2023 19:00 (Etäkoulutus) Psyykkinen valmennus - ilta pararatsastajille

https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/psyykkinen-valmennus-ilta-pararatsastajille/

● 15.3.2023 18:00 (Etäkoulutus) Kaikkien lajien stewardien lisenssikoulutus

https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/kaikkien-lajien-stewardien-lisenssikoulutus/

● Tässä kysytty ja toivottu koulutus, kaikki kiinnostuneet nyt mukaan:

18.3.2023 10:00 – 18.3.2023 17:00 (Rautalampi) Hevos- ja ponikerhon ohjaaja 1 -koulutus

https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/hevos-ja-ponikerhon-ohjaaja-1-koulutus/ Jos

tämä päivämäärä ei millään sovi, ilmoita piia(ät)histamiini.fi kiinnostuksestasi kurssille, niin

katsotaan, saadaanko toinen kurssillinen porukkaa kasaan joskus loppuvuoden aikana!
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● 19.3.2023 (Suonenjoki) Taitotuomarikurssi ja taitotuomareiden lisenssikoulutus

https://tapahtumat.ratsastus.fi/ita-suomi/taitotuomarikurssi-ja-taitotuomareiden-lisenssikou

lutus/

● 24.3.2023 18:00 (Etäkoulutus) Valjakkoajon sääntökoulutus

https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/valjakkoajon-saantokoulutus/

● 25.3.2023 (Kiuruvesi) Estehevosten suorituskykytuomarikurssi

https://tapahtumat.ratsastus.fi/ita-suomi/estehevosten-suorituskykytuomarikurssi/

● 2.4.2023 (Kuopio) Kipa+Equipe-koulutus sekä Turvallisuuspäällikkökoulutus

https://tapahtumat.ratsastus.fi/ita-suomi/kipa-equipekoulutus-seka-turvallisuuspaallikkokoul

utus/

● 7.4.2023 – 8.4.2023 (paikka avoin, Itä-Suomen alueella) Ratamestarikurssi

https://tapahtumat.ratsastus.fi/ita-suomi/ratamestarikurssi/

● 7.4.2023 – 8.4.2023 (Ypäjä) IVK-koulutuomarikoulutus

https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/ivk-koulutuomarikoulutus/

● 13.4.2023 18:00 (Etäkoulutus) Esteratsastuksen sääntökoulutus

https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/esteratsastuksen-saantokoulutus-ks/

● 15.4.2023 Hevosgaala Tampereella

https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/hevosgaala-15.4-tampereella/

● Lisäksi SRL:n tallitoiminnan kehittäjä Minna Peltonen järjestää Itä-Suomen alueen

jäsentalleille tallikohtaamisia Teamsin kautta keskiviikkoina 22.2.2023, 24.5.2023, 20.9.2023

ja 22.11.2023 klo 10-11.20, kutsut näihin kohtaamisiin tulee jäsentalleille sähköpostitse ja

löytyvät myös tapahtumakalenterista https://tapahtumat.ratsastus.fi/ita-suomi/

Harrastetiimin haku on edelleen auki!

Harrastetiimi on aikuisten oma tiimi, joka osallistuu erityisesti alueen aikuisharrastajille suunnattujen

tapahtumien sekä harrastetoiminnan järjestämiseen. Harrastetiimi siis on vastapainoa

kilpailutoiminnalle. Harrastetiimillä ei nutturat kiristä päätä, vaan toiminta on mukavaa yhteistä

puuhaa. Jos tunnistit itsesi rennoksi, ideoivaksi ja innostuvaksi aikuiseksi, voit olla yhteydessä

harrastetiimin vetäjään Piia Nissiseen (piia@histamiini.fi) tai hakea mukaan lomakkeella:

https://tinyurl.com/ut5ea54h

Haluaisiko seuranne seuran hallituksen kokoukseen mukaan aluejaoston edustajan (etänä

tai läsnä) vaihtamaan kuulumisia ja ideoimaan seuranne toimintaa? Otathan yhteyttä Laura

Jylhään (laura.m.jylha(ät)gmail.com) tai Piia Nissiseen (piia(ät)histamiini.fi) mikäli seuranne olisi

kiinnostunut tällaisesta seuravierailusta.

Seura- ja harrastetuesta apua tapahtumien ja koulutusten järjestämiseen? 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.

Vuonna 2022 seura- ja harrastetuilla tuettiin mm. tällaisia tapahtumia, tästä listasta voi vaikka poimia

ideoita, mitä voisi järjestää 🙂
● Tallin Joulu -tapahtuma (talutusratsastusta, ponin harjauspiste, kepparirata, esityksiä kuten

katrilli jne.)

● Ratsastajan istunta -luento ja demo
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● kurssi “Ratsastajan mieli- ja kehotietoisuus sekä hengitysvalmennus”

● Hevoset tutuksi -tapahtuma (lajiesittelyitä, lapsille askartelua ja talutusratsastusta,

keppihevoskilpailut, match show jne.)

● Kouluratsastusklinikka

● Kepparitapahtuma ja keppihevoskilpailut

● Ohjasajoluento ja demo

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

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

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

jne.

Haluaisitko Itis-logolla brodeerattuja vaatteita? Näitä voi tilata verkkokaupasta

https://tukkutiimi.fi/fi/c/418/asiakaskaupat/itis-srl-ita-suomen-aluejaosto. Näitä vaatteita voivat

hyödyntää esimerkiksi lisenssikisatoimihenkilöt kilpailuissa työskennellessään (oman seuran

edustusvaatteita kun ei voi käyttää lisenssitoimihenkilönä toimiessaan), mutta ovat käytettävissä

myös kaikille muille kiinnostuneille!

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.

Itiksen alueen seurojen, jäsentallien ja seurojen jäsenten kuulumisia esimerkiksi tapahtumista ja

kisoista julkaistaan alueen insta stoorissa, muista tägätä @itisratsastus, niin jaamme kuulumisianne!

Mukavaa talvenjatkoa toivottaen,

ITIS aluejaoston puolesta,

Sanna
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