
Lisäksi saat kaikki nämä edut:

 tapioLan urheiLuvakuutus
Vakuutus on kattava tapaturmavakuutus, joka on  
voimassa aina hevosia hoidettaessa, ratsastaessa 
sekä matkoilla tallille. Lisätietoa: www.tapiola.fi tai 
www.ratsastus.fi

 hippos-Lehti
Ratsastajainliiton Hippos-lehti ilmestyy 
kahdeksan kertaa vuodessa. Lehti lähe-
tetään kaikille liiton jäsenille jäsenetuna. 

 kiLpaiLuoikeus
Kilpailuharjoituksia lukuun ottamatta kaikkiin ratsas-
tuskilpailuihin osallistumiseen tarvitaan ratsastus-
seuran jäsenyys. 

 merkkisuoritukset
Seurojen jäsenet voivat suorittaa ratsastus- ja hevos-
taitomerkkejä. SRL myöntää merkit merkki- tai kilpai-
lusuoritusten perusteella. 

 tapioLa-ryhmän hevosvakuutuksista 10% aLennus 
Tapiola on yhdessä SRL:n kanssa kehittänyt hevosen-
omistajille Suomen oloja varten soveltuvat hevosva-
kuutukset. 

 Lakineuvonta etuna srL:n jäseniLLe 
Suomen Ratsastajainliitto ja Asianajotoimisto Bützow 
Nordia Oy ovat sopineet, että SRL:n jäsenet saavat 
toimistolta jäsenetuna maksutonta puhelinneuvontaa 
oikeudellisissa kysymyksissä. Bützow Nordian puhe-
linnumero on 09-431 531 ja puhelinneuvonnasta vas-
taa asianajaja Outi Maunula arkisin klo 10-16

edut jatkuvat 

Liity ratsastusseuran jäseneksi! 
seuran jäsenyys kannattaa: 
• pääset kehittämään itseäsi. seurat tarjoavat jäsenilleen mm. kursseja, valmennuksia, 

luentoja, retkiä, alennusta yhteistyötallin tunneista ja paljon muuta.

• pääset mukaan aktiiviseen porukkaan. ratsastusseurassa voit osallistua kilpailuihin 
osallistujana, tekijänä ja katsojana. monet seurat järjestävät yhteisiä illanviettoja, matkoja, 
juhlia ja kerhoja.

• tapahtumien järjestämisessä on mahdollisuus osallistua ja onnistua. 
yhdessä tekeminen innostaa!

• Lasten ja nuorten on hauska viettää aikaa tallilla. ratsastusseurojen nuorisotoiminnassa 
ja heppakerhoissa on monia mahdollisuuksia kehittää taitojaan!

Liity 
jäseneksi nyt! syksyllä jäseniksi liittyvät saavat jäsen- maksun alennettuun  hintaan!

suomen ratsastajainliittoon kuulutaan ratsastusseurojen kautta, joita on yli 400 ympäri suomea. 

Liittyäksesi johonkin srL: n  jäsenseuraan, ota yhteyttä seuran yhteyshenkilöön.

ratsastusseurat löytyvät www.ratsastus.fi
 



 scandic hoteLs -ketju on Liiton majoittaja
Scandic-ketjun sporttihinnat ovat käytössä  
joka päivä kaikissa Pohjoismaissa. Lisää 
tietoa: www.scandichotels.fi

 taLLink siLjan jäsenedut ja -tarjoukset 
Silja Line julkaisee Hippoksessa kaikkia 
jäseniä koskevia risteilytarjouksia.

 st1 - aLennusta poLttoaineesta
St1 tarjoaa henkilöjäsenille 0,5-2,5 senttiä  
alennusta per litra. St1 tarjoaa myös  
henkilöjäsenille etuja St1 Visa etuohjel-
mansa kautta.

 ratsastusmatkat
SRL on tehnyt yhteistyösopimuksen ruot-
salaisen kansainvälisiin ratsastusmatkoi-
hin erikoistuneen Häst & Sport Resor Ab:n 
-nimisen matkatoimiston kanssa. Vuonna 
1993 perustettu matkanjärjestäjä tarjoaa 
ratsastusmatkoja yli 20 maahan. Matka-
esitteen voit tilata info@ratsastusmatkat.
net tai puh 09-74297000 
www.ratsastusmatkat.net

suomen 
ratsastajainliitto ry

postiosoite: 
radiokatu 20 
00093 sLu

käyntiosoite: 
radiokatu 20 
(sLu:n toimitalo) 
Länsi-pasila, helsinki

puhelinvaihde: 09 2294 510

telefax: 09 1496864

sähköpostiosoite: 
ratsastus@ratsastus.fi 

sähköpostiosoitteet ovat 
muotoa etunimi.sukunimi@
ratsastus.fi 

Fred sundwall 
pääsihteeri
09 2294 5240, 0500 811 453

huippu-urheiLutiimi
aki ylänne 
urheilujohtaja
09 2294 5241, 0500 517 690

minttu kuusisto
kilpailuassistentti
09 2294 5250

kiLpaiLu- ja kouLutustiimi
marian seppälä 
kilpailu- ja koulutuspäällikkö
09 2294 5243, 050 559 1171
Kansalliset kilpailut, koulutuk-
set, toimihenkilöt ja lajijaostot

merja alasjärvi
lajivastaava (erityisryhmät)
09 2294 5245

seurapaLveLutiimi
nina kaipio 
seurapalvelupäällikkö
Nuoriso- ja seuratoiminta
09 2294 5242
040 197 4572 

sari siltala
Jäsenpalvelut ja  
toimihenkilörekisterit
09 2294 5249

tuomas Forsberg
Merkkisuoritukset
09 2294 5244

taLLi- ja aLuetiimi
kielo kestinmäki
talli- ja aluepäällikkö
Tallit, alueet ja 
kuntoliikunta
09 2294 5248
050 3000 769

jäsenasioissa sinua  
paLveLevat ensisijaisesti 
aLuesihteerit:

etelä- ja keski-suomi 
sekä häme ja pohjanmaa
Eva Sandbäck-Pajunoja
040 5537 513
050 3666 689 

itä-, Lounais- ja  
pohjois-suomi
Emmi Kupiainen  
045 1225 772

kaakkois-suomi 
Tuula Pöyhiä
050 5228 622

toimisto paLveLeema-pe kLo 9-16

ota Lisävakuutus, saat paremmat korvaukset!
Suomen Ratsastajainliitto tarjoaa yhdessä Tapiola-ryhmän kanssa SRL: n jäsenille vapaaehtoisen laajennetun vakuutusturvan. 

Saat sen vain 10 euron lisämaksulla! Laajennettu vakuutus korvaa mm. tapaturman hoitokuluja 10 000 euroon asti sekä varustekuluja. 
Vakuutuksessa ei ole omavastuuta. Kympillä kattavampi turva! Lisätietoja: www.ratsastus.fi.

ratsastusseurat tarjoavat myös omia jäsenetuja. muista kysyä seuran omista eduista!

jäsenkortti

Jokainen Suomen 

Ratsastajainliiton jäsen 

saa oman jäsenkortin 

vuoden alussa. Jäsen- 

kortissa näkyvät 

merkkisuoritukset 

ja kilpailuluvat.


