
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hei kaikki Etelä-Vantaan ratsastajat ry:n jäsenet ja muut 
toiminnastamme kiinnostuneet!  

Tässä vuoden ensimmäinen seuratiedote seuran toimintaa 
koskevista ajankohtaisista asioista. Tiedote toimitetaan 
kaikille sähköpostitse jäsenrekisterissä olevaan osoittee-
seen. Tiedote löytyy myös kotisivuilta ja tallin ilmoitustau-
lulta. 

SEURAN KEVÄTKOKOUS 

EVR ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin sunnun-

taina 19.3. klo 18 alkaen Etelä-Vantaan ratsastuskoululla 

kerhotila Kanalassa. Kokouksen pöytäkirja löytyy nettisivu-

jen www.etelavantaanratsastuskoulu.com/ Uutiset-osiosta 

sekä tapahtumakalenterista. 

UUDEN PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 

Nimeni on Eeva Piha ja aloitin tammi-

kuussa Etelä-Vantaan ratsastajien halli-

tuksen puheenjohtajana. Mukana halli-

tuksen toiminnassa olen ollut jo use-

amman vuoden, ja tempauduin heti 

mukaan toimintaan aloitettuani ratsas-

tuksen EVRK:lla syksyllä 2012 ensin 

yhdellä viikkotunnilla, sitten kahdella, 

jossain vaiheessa kolmella… Nykyään minut voi bongata 

tallilta ainakin tiistaisin ja perjantaisin, monesti myös jonain 

muunakin päivänä. Jos haluat kysyä jotain seuran toimin-

nasta, nappaa rohkeasti hihasta! 

Seuran hallituksen puheenjohtajana visioni on luoda 

EVR:stä seuraa, joka palvelee kaikkia jäseniään ja tarjoaa 

mahdollisimman monipuolista ja laadukasta toimintaa jä-

senilleen. Seuran toiminnassa minulle tärkeitä asioita ovat 

samat asiat kuin hevosharrastuksessakin – hevosten hyvin-

vointi, mahdollisuus kehittyä sekä mahdollisuus viettää 

laatuaikaa ja hengata hyvien tyyppien kanssa (niin ihmisten 

kuin hevostenkin). Näitä juttuja me haluamme vaalia myös 

seuran toiminnassa. Pyrimme myös kehittämään toimin-

taamme koko ajan, joten jos sinulla on ideoita, vinkkaa 

niistä rohkeasti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuran hallitus päätti vuoden  

ensimmäisessä kokouksessa  

jakaa muut vastuualueet  

seuraavasti: 

 Rahastonhoitaja Anu Smolander 

 Jäsensihteeri Suvi Keikkala 

 Koulutusvastaava Nina Nurminen 

 Koulukilpailuvastaava, varapuheenjohtaja Ritva 

Miettinen 

 Estekilpailuvastaava Riikka Palmos 

 Liikuntavastaava Johanna Peltomaa 

 Liikuntavastaava ja sihteeri Jessica Rostedt  

 Nuorisovastaava Anna Repo 

 Nuorisovastaava Miia Jukonen 

 Tiedotusvastaava Milja Teräväinen 

 Tiedotusvastaava Marja Kokko 

 Equipe ja KIPA -vastaava Johanna Oliveira 

Seuran hallituksen tavoitat sähköpostilla osoitteesta  
seura(at)etelavantaanratsastuskoulu.com. Laita viestiä tai 
tule juttelemaan tallilla! 
 
Jäsenasioissa voit kääntyä suoraan jäsensihteerin puoleen, 
jasensihteeri(at)etelavantaanratsastuskoulu.com 

KEVÄÄN TAPAHTUMIA 
Alla kevään tulevia tapahtumia, joita seura on mukana jär-
jestämässä: 

 23.4. Avoimet koulukilpailut (ravi, heC, heB, heA) 

 14.5. Junnujen koulutaitokisat 

 21.5. Avoimet estekilpailut 

 27.5. Talkoopäivä Eläinsuojelukeskus Tuulispäässä 

 3.6. Laidunkauden avajaiset 

 17.6. EVRK:n jäsenten oma puuhapäivä 

Tapahtumiin ja kilpailuihin ovat tervetulleita kaikki. Kilpai-

luihin voi osallistua myös vapaaehtoisena toimihenkilönä, 

kannustajana tai vaikka kisa-avustajana ratsastajille! Lisää 

infoa tapahtumista ja kilpailuista löydät kotisivuilta, face-

bookista ja tallin ilmoitustaululta. Tervetuloa mukaan! 

 

3.11.2016 

Seuratiedote 
kevät 2017 

31.3.2017 

http://www.etelavantaanratsastuskoulu.com/


 

KISAKUULUMISIA 

Vuoden 2017 kisakausi on startannut hienosti ja Etelä-

Vantaan ratsastajat on edustanut aktiivisesti niin kotiaree-

nalla EVRK:lla kuin ulkopuolisissa kilpailuissakin. 

Olemme järjestäneet kahdet kotikisat, avoimet kouluratsas-

tuskilpailut 12.2. ja avoimet estekilpailut 26.3. Kilpailupäi-

vät sujuivat hienosti ja ruusukkeita tuli kasapäin oman seu-

ran ratsukoille. Isot kiitokset kaikille osallistujille ja toimi-

henkilöille onnistuneista kisapäivistä! 

Tallilla järjestetään säännöllisesti myös kilpailuihin tähtää-

viä rataharjoituksia molemmissa lajeissa, joten suositte-

lemme myös niihin osallistumista, jos kilpaileminen kiinnos-

taa. Kilpailumaailman untuvikoille rataharjoitukset antavat 

myös tärkeää kokemusta kilpailujen toimintatavoista. 

Seuran omat ratsukot ovat edustaneet isolla joukolla myös 

seuran ulkopuolisissa kilpailuissa. Kisamatkoja on tehty 

mm. Ratsastuskeskus Ainoon Järvenpäässä, Ypäjä Arctic 

Showhun ja Tuomarinkylään. Sijoituksia ovat tuoneet kotiin 

mm. Ida Palmos ja Perla, Milja Teräväinen ja Bosca sekä 

Anni Plith ja Siltasaaren Iris.  

 

 

 

 

 

 

 

Milja ja Bosca Ypäjä Arctic Showssa. Kotiintuomisena hieno 4. sija 90 cm 
luokassa. 

Tarkempia uutisia EVR:n ratsastajien kilpailumenestyksestä 

voi seurata facebook-sivun kautta: EVR Etelä-Vantaan Rat-

sastajat. Käy kannustamassa tykkäyksellä! 

Tsemppiä kevään kisoihin! 

RATSASTUSKOULUOPPILAIDEN MESTARUUDET 

Etelä-Vantaan ratsastuskoulu ja –ratsastajat ottavat osaa 

Etelä-Suomen ratsastuskouluoppilaiden mestaruuksiin tou-

kokuussa. Kilpailut järjestetään Tuomarinkylän ratsastus-

koululla, Helsingissä. Koulumestaruudet ratsastetaan 6.5. ja 

estemestaruudet mittelöidään viikkoa myöhemmin 13.5. 

Valtakunnalliset mestaruudet kilpaillaan heinäkuun lopussa 

Takkulassa Lahdessa. 

 

 

SÄÄNTÖMUUTOKSET 

Kilpailusääntöihin tuli muutoksia vuoden alusta ja tässä 

tietoisku tärkeimmistä muutoksista: 

 Hevosella tulee olla kilpailuissa numero, jonka tulee 
olla näkyvissä aina, kun hevonen liikkuu kilpailualu-
eella. Numerolapun hankkimisesta vastaa kilpailija. 

Kouluratsastus 

 Vaakasuunnassa pyörivä rissa sekä Impulse-kannus 

ovat sallittuja. 

 Korvahuppua ei saa kiinnittää turparemmiin. 

 Arvostellaan virheenä (2 pisteen vähennys/virhe): 

ratsastaja ei ota alku-/lopputervehdyksessä ohjia 

yhteen käteen. 

 Radalle tai sitä ympäröivälle alueelle ei saa saapua 

suojat jalassa tai esim. ilman hanskoja. 

 Jos ratsukon suoritus hylätään ontumisen johdosta, 

ei hevonen voi samana kilpailupäivänä osallistua 

muihin luokkiin ilman, että kilpailun eläinlääkäri on 

tarkastanut hevosen ja katsoo sen kilpailukelpoi-

seksi. Jollei kilpailussa ole nimettyä eläinlääkäriä, ei 

osallistumisoikeutta ole. 

Esteratsastus 

 Valmistautumisaikaa (45 sek) on mahdollista lyhen-

tää aikataulusyistä (30 sekuntiin) TPJ:n päätöksellä.  

 Korvanappi ja/tai muu elektroninen kommunikaa-

tioväline (esim. kännykkä) on kielletty aina kilpailu-

alueella ratsastettaessa. 

 Siirtyäkseen 80 cm korkeampiin luokkiin, ratsasta-

jalla tulee olla 1-5 tason kilpailuista 80 cm luokista 

kaksi enintään 8 virhepisteen tulosta perusradalta / 

ensimmäisestä vaiheesta tai vähintään 60 % tulos 

taitoarvosteluluokasta. Tästä eteenpäin vaaditaan 

kaksi enintään 8 virhepisteen tulosta perusradalta / 

ensimmäisestä vaiheesta tai vähintään 60 % tulos 

taitoarvostelussa enintään 10 cm alemmalta tasolta 

1-5 tason kilpailusta. Myös kenttäkilpailun esteko-

keessa saavutetut tulokset kelpaavat. Tulokset tu-

lee olla saavutettu kuluvan tai kahden tätä edeltä-

vän kalenterivuoden aikana. 

 Lähtöoikeuden epääminen on pakollista, mikäli he-

vosesta tulee verta ja kyljissä tai missä tahansa he-

vosessa on merkkejä kannusten tai raipan liiallises-

ta käytöstä.  

 Taitoarvostelussa arvostelussa kiinnitetään huo-

miota kokonaiskuvaan ratsukosta, ratsukon yhteis-

työkykyyn ja hevosmiestaitoon. 

 
 
 
 



 
JÄSENASIOITA 

Vuoden 2017 jäsenkortit on postitettu Hippos-lehden nro 2 

mukana maaliskuun puolivälissä. Perhejäsenille jäsenkortit 

on postitettu erikseen omana kirjeenä. Jäsenille toimite-

taan yksi kortti vuoden aikana. Lasku vapaaehtoisen lisäva-

kuutuksen osalta (12€ vuonna 2017) on lähetetty auto-

maattisesti kaikille jäsenille jäsenkortin mukana. Lisätietoa 

laajennetun vakuutusturvan eduista löytyy osoitteesta 

http://www.ratsastus.fi/lisävakuutus 

Uutena jäsenetuna EVR:n jäsenet saavat alennusta Hyvin-

vointistudio Puron viikkotuntien kertamaksuista. Käy tutus-

tumassa myös muihin jäsenetuihin seuran nettisivuilla 

http://www.etelavantaanratsastuskoulu.com/29 

Muistathan, että seuran jäsenyyden lopettamisesta tulee 

ilmoittaa jäsensihteerille. Näin vältytään turhien laskujen 

lähettämiseltä ja tiedot pysyvät ajan tasalla jäsenrekisteris-

sä. 

HEPPAKERHON KUULUMISIA 

Heppakerho starttasi kevätkaudelleen tammikuun puolivä-

lissä reilun kymmenen lapsen voimin. Kerho kokoontuu 

joka toinen tiistai klo 18 alkaen ratsastuskoulun taukotilas-

sa "kanalassa" aina puolitoistatuntia kerrallaan. Tälläkin 

kaudella kerhossa käsitellään aiheita, jotka valmistelevat 

kerholaisia suorittamaan hoitomerkkejä kuten minimerkki 

ja perushoitomerkki. Jokaisella kerhokerralla on oma aihe, 

jota käydään läpi niin teoriassa kuin käytännössäkin. Tallis-

sa touhutessamme kerholaisia on aina valvomassa myös 

aikuinen valvoja. Perushevosmiestaitojen ohessa kerholai-

set pääsevät tietysti myös askartelemaan, leikkimään ja 

välillä myös herkuttelemaan. Tälläkin kaudella kerho-

ohjaajina toimivat "vanhat" tutut ohjaajat Dora, Silja ja 

Lotta, sekä uutena apuohjaajana Taika. Jos kiinnostuksesi 

kerhoa kohtaan heräsi ja haluat mukaan kerhoon tai kerho-

toimintaan, käy kurkkaamassa nettisivujen seuraosiosta 

kohta junioritoiminta. Sieltä löydät mm. kerhoaiheet sekä 

yhteystiedot ja ohjeet mukaan tulemiseen. Reipasta, he-

vosentuoksuista kevättä toivottavat juniorivastaavat Miia &  

Anna. 

EVR-KUNNONKOHOTTAJIEN TERVEISET 

Etelä-Vantaan ratsastajien kunnonkohottajat-ryhmä jatkaa 

toimintaansa myös vuonna 2017. Vuoden aikana jokaisella 

kuukaudella on oma teema, jonka ympärille viritellään kes-

kustelua, jaetaan vinkkejä sekä artikkeleita ja mahdollisesti 

järjestetään yhteistä oheisliikuntaa. Joka kuukausi perehdy-

tään myös ajankohtaisiin satokausituotteisiin ja sitä kautta 

terveelliseen ruoanlaittoon. Kunnonkohottajien ryhmän 

löydät facebookista nimellä EVR Kunnonkohottajat. Terve-

tuloa mukaan keskustelemaan ja liikkumaan yhdessä! 

 

 
KiVa-TALLI VALOKUVAUSKILPAILU 

EVR:n 35-vuotis juhlavuosi polkaistaan käyntiin valokuvaus-

kilpailulla, jonka yhteydessä lanseerataan KiVa-TALLI (Kiu-

saamisen Vastainen) –kampanja. Nyt pyytäisimme apua 

teiltä seuran lapset ja nuoret! 

Lähetä meille hauskin, tyhmin, huonoin tai onnistunein 

heppakuvasi, josta välittyy hyvä fiilis! Kuvan voit lähettää 

sähköpostilla seura(at)etelavantaanratsastuskoulu.com.  

Kerro kuvastasi lyhyesti ja vastaa seuraaviin kysymyksiin: 

 Onko meidän talli KiVa-talli? 

Perustele. 

 Tunnetko kuuluvasi mukaan 

porukkaan? Miksi/miksi et? 

Tunnetko itsesi yksinäiseksi 

tallillamme? 

 Mitä itse tekisit paremmin tai 

toisin, jotta kaikilla olisi kiva 

tulla tallillemme? 

 Oletko havainnut tallillamme 

kiusaamista? Missä muodos-

sa? 

 

Kilpailun voittaja palkitaan laidunkauden avajaisissa 

3.6.2017 tuotepalkinnolla. Kaikki vastaukset käsitellään 

luottamuksellisesti. Voit halutessasi jättää vastauksen myös 

nimettömänä kanalassa olevaan laatikkoon. Seura varaa 

itselleen oikeuden julkaista kilpailuun lähetettyjä kuvia 

omilla sivuillaan ja julkaisuissaan. 

 

Mukavaa kevättä kaikille! 

Nähdään tallilla ja tapahtumissa! 

 

 

 

 www.etelavantaanratsastuskoulu.com/58          EVR Etelä-Vantaan Ratsastajat, Etelä-Vantaan Ratsastuskoulu/Ratsastajat          seura(at)etelavantaanratsastuskoulu.com
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