
Liity Joheka team ry:n jäseneksi,  
jolloin samalla liityt Suomen Ratsastajainliittoon. 

 
Suomen Ratsastajainliitto, SRL, on vuonna 1920 perustettu ratsastusurheilun ja -harrastuksen 
hallinto- sekä edunvalvontajärjestö. SRL on ollut kansainvälisen ratsastajainliiton, Fédération 
Equestre Internationale´n, FEI:n jäsen ja edustaja Suomessa vuodesta 1923 lähtien. SRL:n keskeisiä 
toiminta-alueita ovat harrastuksen ja kilpaurheilun edistäminen, hevosen hyvinvointi, turvallisuus, 
nuorisotyö sekä monipuoliset liikuntamahdollisuudet ratsain. Ratsastajainliitto kuuluu kymmenen 
suurimman lajiliiton joukkoon. Tänä päivänä Ratsastajainliitolla on noin 470 jäsenseuraa ja 45.000 
henkilöjäsentä. Suomen Ratsastajainliittoon kuulutaan jäsenseurojen kautta.  
 
Tässä muutama hyvä syy kuulua ratsastusseuraan:  

- Saat kattavan LähiTapiolan tapaturmavakuutuksen, joka on voimassa aina hevosia 

hoidettaessa, ratsastaessa sekä matkoilla tallille. 

- Saat Hippos-lehden jäsenetuna kahdeksan kertaa vuodessa. 

- Voit suorittaa hevostaito- ja ratsastusmerkkejä. 

- Voit osallistua ratsastuskilpailuihin.  
- Voit osallistua toimihenkilökoulutuksiin ja toimia koulutuksen jälkeen tuomarina, ratamestarina, 
stewardina jne. 

Lisäksi voit hyödyntää mm. seuraavat yhteistyökumppaneiden tarjoamat edut: 

• Katso http://www.ratsastus.fi/jäsenedut 

Seuratoiminnassa pääset kehittämään itseäsi. Seurat järjestävät jäsenilleen mm. kursseja, 
valmennuksia, luentoja, retkiä. Pääset mukaan aktiiviseen porukkaan. Ratsastusseurojen 
nuorisotoiminnassa ja heppakerhoissa on monia mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja opiskella 
hevostaitoja. Ratsastusseurassa voit osallistua kilpailuihin kilpailijana, tekijänä ja katsojana. 
Tapahtumien järjestämisessä on monella mahdollisuus osallistua ja onnistua. Yhdessä tekeminen 
on hauskaa! 
 
Suomen Ratsastajainliiton jäsenseuroilla on käytössä erilaisia jäsenlajeja. Täysjäsen 
(seniori/juniori) saa kaikki liiton tarjoamat jäsenedut. Perhejäsenen (seniori/juniori) edut ovat 
muuten samat kuin täysjäsenellä, mutta hän ei saa Hippos-lehteä eikä hänelle voida myöntää 
kansallista kilpailulupaa tai toimihenkilöoikeuksia. Perhejäsenen täytyy asua samassa taloudessa 
täysjäsenen kanssa ja kuulua samaan seuraan kuin täysjäsen. Seuroilla voi olla myös 
kannatusjäseniä, mutta he eivät saa mitään liiton jäsenetuja. Ratsastajainliiton hyväksymässä 
ratsastuskoulussa ratsastavan edellytetään kuuluvan SRL:n jäsenseuraan täys- tai perhejäsenenä. 
Jokainen Suomen Ratsastajainliiton jäsen saa oman jäsenkortin. Jäsenkortissa näkyvät 
merkkisuoritukset ja kilpailuluvat. 

 
 
Joheka team ry:n jäsenmaksut 2020: 
Täysjäsenyys Senioreilta (yli 18v) 59 €  Junioreilta 52 €  
Perhejäsenyys Seniorilta 27 €  Juniorilta 23,50 €  
Kannatusjäsen 15 € (ei sisällä mitään SRL:n jäsenetuja).  
 

http://www.ratsastus.fi/liity_jaseneksi/jasenedut/urheiluvakuutus
http://www.ratsastus.fi/SRL/hipposlehti
http://www.ratsastus.fi/seuratoiminta/merkkisuoritukset
http://www.ratsastus.fi/kilpailut
http://www.ratsastus.fi/kilpailut
http://www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/toimihenkilokoulutus
http://www.ratsastus.fi/jäsenedut


Jäsenmaksun maksamalla pääset mukaan aktiiviseen toimintaamme. Joheka teamin tärkein jäsenetu 
on mukavaan porukkaan tutustuminen ja ikimuistoisten tapahtumien järjestämiseen osalliseksi 
pääseminen. Joheka teamin omia jäsenetuja ovat muun muassa:  

• Äänioikeus seuran yleisissä kokouksissa 

• Lähtömaksut, retket yms. jäsenhintaan 

• Muistamiset pikkujouluissa 

• Jäsenkirjeet ja jäsensähköposti 

• Valmennustuki: Valmennustukea myönnetään neljännesvuosittain. Tuen saaminen edellyttää, että valmentajalla 

on ratsastuksenopettajan- tai Master-tutkinto tai valmentajalla on lajiinsa vahva kilpailutausta, ratsastaja 
toimittaa tiedot valmennuksista seuralle ja valmennuksista on esitettävissä kuitit. Normaalit ratsastustunnit eivät 

ole valmennusta. 

• Aktiivisesti kilpaileville ratsukoille seuran satulahuopa ”omaan” lajiin. Muille ratsastajille lainattavat huovat 

• Lisenssien takaisinmaksu 

• Hallituksen ja luottamustoimien jäsenmaksuvapaus 

Jäseneksi liittyminen on helppoa: Ilmoita jäsensihteeri Marjut Kujanpäälle seuraavat tiedot: nimi, 
syntymäaika ja henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite sekä jäsenlaji (juniori/seniori sekä täys- tai 
perhejäsen vai kannatusjäsen). Jäsenmaksusta tulee lasku postissa jonkin ajan kuluttua. Tiedot voi 
ilmoittaa sähköpostilla marjut.kujanpaa(a)gmail.com 

Käy katsomassa myös tiimin nettisivut osoitteessa 
www.johekateam.net, siellä on paljon ajankohtaista asiaa ja 
tapahtumia. 

Lisää tietoa Suomen Ratsastajainliitosta www.ratsastus.fi  

 

http://www.johekateam.net/
http://www.ratsastus.fi/

