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!

Liity
jäseneksi nyt
Syksyllä jäse !
liittyvät saava niksi
t
maksun alenn jäsenettuun
hintaan!

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

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 lähetetään kaikille liiton jäsenille jäsenetuna.



Kilpailuoikeus
Kilpailuharjoituksia lukuun ottamatta kaikkiin ratsastuskilpailuihin osallistumiseen tarvitaan ratsastusseuran jäsenyys.



Merkkisuoritukset
Seurojen jäsenet voivat suorittaa ratsastus- ja hevostaitomerkkejä. SRL myöntää merkit merkki- tai kilpailusuoritusten perusteella.



Tapiola-ryhmän hevosvakuutuksista 10% alennus
Tapiola on yhdessä SRL:n kanssa kehittänyt hevosenomistajille Suomen oloja varten soveltuvat hevosvakuutukset.



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 puhelinnumero on 09-431 531 ja puhelinneuvonnasta vastaa asianajaja Outi Maunula arkisin klo 10-16

edut jatkuvat
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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 etuohjelmansa kautta.



Ratsastusmatkat
SRL on tehnyt yhteistyösopimuksen ruotsalaisen kansainvälisiin ratsastusmatkoihin erikoistuneen Häst & Sport Resor Ab:n
-nimisen matkatoimiston kanssa. Vuonna
1993 perustettu matkanjärjestäjä tarjoaa
ratsastusmatkoja yli 20 maahan. Matkaesitteen voit tilata info@ratsastusmatkat.
net tai puh 09-74297000
www.ratsastusmatkat.net
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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.

Suomen
Ratsastajainliitto ry

Fred Sundwall
pääsihteeri
09 2294 5240, 0500 811 453

Postiosoite:
Radiokatu 20
00093 SLU

huippu-urheilutiimi
Aki Ylänne
urheilujohtaja
09 2294 5241, 0500 517 690

Käyntiosoite:
Radiokatu 20
(SLU:n toimitalo)
Länsi-Pasila, Helsinki
Puhelinvaihde: 09 2294 510

Minttu Kuusisto
kilpailuassistentti
09 2294 5250

Sähköpostiosoite:
ratsastus@ratsastus.fi

kilpailu- ja koulutustiimi
Marian Seppälä
kilpailu- ja koulutuspäällikkö
09 2294 5243, 050 559 1171
Kansalliset kilpailut, koulutukset, toimihenkilöt ja lajijaostot

Sähköpostiosoitteet ovat
muotoa etunimi.sukunimi@
ratsastus.fi

Merja Alasjärvi
lajivastaava (erityisryhmät)
09 2294 5245

Telefax: 09 1496864

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

toimisto palvel
ee
ma-pe klo 9-16

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

