Alkuvuoden koulutukset ja tapahtumat
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Hei, seuratoimija!
Juhlavuosi 2017 tehdään yhdessä – olettehan mukana!
Hevosalalla on vuonna 2017 syytä tuplajuhlaan, sillä itsenäisen Suomen 100vuotisjuhlavuonna suomenhevonen täyttää puhtaana rotuna 110 vuotta. Hevosalan
yhteinen Mahdollisuuksien hevonen -kokonaisuus on osa Valtioneuvoston kanslian
organisoimaa Suomi 100 -hanketta.
Juhlavuoden slogan ”Elinvoimaa ja hyvinvointia hevosesta” kertoo tulevan
juhlavuoden tavoin hevosen vaikuttavuudesta ja merkityksistä yksittäiselle
suomalaiselle ja koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Suomenhevonen on ansaitusti
juhliemme päätähti, mutta samalla meillä on ainutkertainen tilaisuus kertoa monien
mahdollisuuksien hevosalasta.

Suomalaisen hevosalan yhteistyönä juhlavuonna tapahtuu kaikkialla Suomessa.
Juhlavuoden alueellisina yhteyspisteinä toimivat hevosjalostusliitot ja Suomen
Ratsastajainliiton aluejaostot. Juhlavuoden päätapahtumat ovat 20.-21.5.2017
Hevoset Kaivarissa -ulkoilmatapahtuma Helsingissä, 4.-6.8.2017 Vermon
Kuninkuusravit ja suomenhevosen viikko 4.-10.9.2017 ympäri Suomen.
Tule mukaan, Sinä ja seurasi. Juhlavuosi tehdään pienistä ja suurista teoista,
tapahtumista ja tarinoista. On aika koota joukot ja suunnitelmat. Kerro meille
ideastasi ja ota yhteyttä, olemme apunasi.
Lue lisää: www.hippolis.fi/juhlavuosi
PS. Ständipaikalle Hevoset Kaivarissa -tapahtumaan? Ratsastusseuroilla ja talleilla on
mahdollisuus tulla esittelemään toimintaa ja varata oma ständi paikalle. Hevoset
Kaivarissa -tapahtuma on ainutlaatuinen mahdollisuus panostaa seuran
jäsenhankintaan. Ota yhteyttä Suvi Louhelaiseen ja kysy lisää,
suvi.louhelainen@hippos.fi.

Hevosalan Tapahtuman järjestäjän opas itsenäisyyden 100vuotisjuhlintaan julkaistu
Hevosalan toimijoiden ideoima projekti ”Mahdollisuuksien hevonen” on osa Suomen
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaa. Tavoitteena on näyttää hevosen
vetovoima, tehdä yhdessä ja yllättää.
Mahdollisuuksien hevonen -hanke on julkaissut Tapahtuman järjestäjän oppaan,
johon on koottu ideoita tapahtumasuunnitteluun sekä tietoa muun muassa
viestinnästä, markkinoinnista, turvallisuudesta ja viranomaisyhteistyöstä.
Tutustu oppaaseen tästä.
Tervetuloa mukaan rakentamaan juhlavuotta!

Uudistuva hevostalous Suomi 100-juhlavuotenaseminaari >>

Sinettihaku käynnissä
Sinettiseurat ovat suomalaisen lasten ja nuorten urheilun laatuseuroja, jotka ovat
saaneet Sinetin tunnustukseksi laadukkaasta nuorisotyöstä.
Sinettiseurajärjestelmän tavoitteena on auttaa seuroja kehittämään lasten ja nuorten
toimintaa.
Ratsastuksen Sinettihaku on nyt avoinna, ja se päättyy 31.5.
Lisätietoja

Lahjoita keppihevonen
Hevoset liikuttavat ja tuovat iloa monin eri tavoin. Monipuolinen, iloinen ja edullinen
hevosharrastamisen muoto on keppihevostoiminta. Jotta keppihevosharrastaminen
olisi mahdollista mahdollisimman monelle Hevoset Kaivarissa -tapahtumassa
tempaistaan keppihevosten tiimoilta.
Hevosalan toimijat keräävät keppihevoslahjoituksia 21.5.2017 asti. Tuo askartelemasi,
ostamasi tai omassa käytössäsi ollut keppihevonen etsimään uutta kotia.
Keräämämme keppihevoset pääsevät ulkoilemaan 20.-21.5. Hevoset Kaivarissa tapahtuman Keppihevosareenalle, jossa lapset ja nuoret pääsevät ratsastamaan ja
hoitamaan niitä. Tapahtuman jälkeen keppihevoset saavat uudet omistajat ja hoitajat
Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry:n kautta.

Keppihevosen voit tuoda Ratsastajainliiton ständille:





Hartwall Areenalle Helsinkiin Apassionataan 4.-5.2.
Ratsastuskeskus Ainoon Järvenpäähän keppihevostapahtumaan 19.2.
Helsinki Horse Fair -messuille Helsingin Messukeskukseen 17.-19.3.
Tampereen Hevoset -messuille 8.-9.4.

sekä tietysti Helsingin Kaivopuistoon Keppihevosareenalle 20.-21.5.

Hevosjärjestöjen keppihevoskampanja on osa juhlavuoden Mahdollisuuksien hevonen
-hanketta. Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry on poliittisesti ja uskonnollisesti
sitoutumaton järjestö, jonka tavoitteena on antaa lapsille tasa-arvoisemmat
mahdollisuudet arkeen.
Lisätietoja: Hippolis ry, anne.laitinen@hippolis.fi

Seuraa myös somessa!
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