RATSASTUSSEURAN
JÄSENYYS KANNATTAA!
HEVONEN INNOSTAA JA YHDISTÄÄ.
Oletko koskaan pysähtynyt miettimään, kuinka monta uutta ystävää olet löytänyt lajin parista,
mitä taitoja olet oppinut ja kuinka paljon uutta sisältöä olet saanut elämääsi?

Ratsastusseuran jäsenenä olet osa ratsastuksen yhteisöä,
mukana toteuttamassa merkittävää urheilulajia. Seuran jäsenenä pysyt kärryillä koko hevosalan tapahtumista ja koulutuksista. Voit kehittää taitojasi niin harrastajana, kilpailijana,
seuratoimijana kuin toimihenkilönäkin – läpi koko elämän!
VAKUUTUKSET
Urheiluvakuutus
Ratsastajainliiton ja LähiTapiolan kattava urheiluvakuutus turvaa harrastamisesi niin koti- kuin ulkomaillakin. Vapaaehtoisella lisävakuutuksella katat tapaturmasta aiheutuvia kuluja
perusvakuutusta laajemmin.
Alennukset hevosvakuutuksesta
LähiTapiola on kehittänyt hevosenomistajille Suomen oloja
varten soveltuvat hevosvakuutukset, joista saat jäsenenä
alennuksia.
JULKAISUT JA JÄSENLEHTI
Sähköiset tiedotteet
Jäsenenä saat ajankohtaista hyötytietoa sähköpostitse vähintään kerran kuukaudessa.
Jäsenlehti Hippos
Saat Suomen suurimman ratsastuslehden, Hippoksen, kotiisi
seitsemän kertaa vuodessa. Pääset lukemaan Hippos-lehteä
myös netin kautta. Jäsennumeron avulla avautuu lisäksi pääsy
Hevoset & Ratsastus -lehden sähköiseen arkistoon. Hyödynnä
etusi osoitteessa www.lehtiluukku.fi.

hevostaidot, talous tai tiedotus, tehtävää löytyy niin paikallistasolta seuratoiminnassa, aluejaostoissa sekä Ratsastajainliiton eri työryhmissä. Samalla kartutat myös omaa CV:täsi
tulevaisuutta ajatellen!
LAKIPALVELUT
Ratsastajainliiton jäsenillä on mahdollisuus saada lakineuvontaa hevosjuridiikkaa koskeviin kysymyksiin.
RATSASTAJAINLIITON EDUNVALVONTA
Ratsastajainliitto seuraa aktiivisesti hevosalaa, urheilua ja
liikuntaa koskevaa lainsäädäntöä. Liitto on vaikuttanut mm.
seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:
• Maneesit, tallit, kuntien rakennusjärjestykset
• Kaavoitus
• Lajin tasa-arvoinen harrastaminen
• Tallien tilavaatimukset
• Laki laajarunkoisista halleista
• Lannanpoltto
• Eläinsuojelulaki
• Rahapelitoimintojen yhdistäminen
• Hevosurheilun ja hevoskasvatuksen edistämiseen
käytettävä osuus Veikkaus Oy:n tuotoista
• Arpajaislaki
• Tieliikennelaki
• Maatalouden lomitusjärjestelmää koskeva laki
• Eläinlääkintäautojen verotus
• Yksityistielaki, jokamiehenoikeudet

Ratsastajainliitto sosiaalisessa mediassa
Seuraa Ratsastajainliittoa sosiaalisessa mediassa. Liiton
Twitter-tilin, Facebookin ja Instagramin avulla saat tietoa ajankohtaisista tarjouksista ja tapahtumista sekä katsauksen liiton
nuorten toimintaan.
KOULUTUKSET, TAPAHTUMAT,
KILPAILUT, VERKOSTOITUMINEN
Satoja koulutuksia ja tapahtumia vuosittain ympäri Suomen.
Ratsastusseuran jäsenenä pääset mukaan lukuisiin tapahtumiin, koulutuksiin ja seminaareihin – tule mukaan oppimaan
ja osallistumaan!
Kaikenikäiset voivat kilpailla. Ratsastus on yksi tasa-arvoisimmista kilpailulajeista. Ratsastuksessa voi kilpailla tasavertaisesti sukupuolesta ja iästä riippumatta joka tasolla. Voit
osallistua kilpailuihin kilpailijana, tekijänä ja katsojana.
Ratsastusseuratoiminnassa on monia mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja opiskella hevostaitoja. Tapahtumien järjestämisessä on monella mahdollisuus osallistua ja onnistua. Yhdessä
tekeminen on hauskaa!
Vaikuta paikallis-, alue tai valtakunnallisella tasolla! Lajin parissa on tilaa erilaisille ihmisille. Oli sinun intohimonasi sitten
kilpailu- tai valmennustoiminta, seuran hallinnon kehittäminen tai nuorison etujen ajaminen, erityisryhmien ratsastus tai

EIKÄ SIINÄ VIELÄ KAIKKI!
Jäsenkorttia näyttämällä saat alennusta ST1:n bensa-asemilta.
Oletko jo tietoinen, että jäsenkortin mukana saat myös alennuskupongin Horzen nettikauppaan tai myymälään?
Jäsenenä hyödynnät etuja myös Scandicin hotelliyöpymisistä, Tallink Siljan palveluista, Oralin hammastarkastuksesta,
Hevoshullun lehtitilauksista, hevosmatkoista, hevosmessuilta,
Penny & Friends -nettikaupasta….

www.ratsastus.fi/jäsenedut

