
SENSEN VUOSIKELLO 2021-2022 
 

Elokuu 2021 

• 31.8.2021 kolmas jäsenmaksutilitys (hinnat ovat vielä täysimääräisinä rekisterissä) 

=> Jäsensihteeri toimittaa Sensestä löytyvän tilitysraportin rahastonhoitajalle. 

 

1.9.2021 

• Liiton loppuvuoden jäsenmaksuale alkaa; jäsenmaksujen SRL-hinnasta -50% pois seuran hintojen 
pysyessä ennallaan. Tämä ei edellytä mitään toimenpiteitä jäsensihteeriltä. 

 

Loka-marraskuu 2021 

• Seurojen tulee tarkistaa Sensestä tämänhetkiset seuratoimijansa (pj, jäsensihteeri, rahastonhoitaja) 

ja ilmoittaa muutokset osoitteeseen jasensihteerit@ratsastus.fi loka-marraskuun aikana. Tarkistus 

täytyy tehdä, koska rekisterissä voi olla vanhoja tietoja, jos muutoksia on tullut esim. vuoden 

mittaan. Näin saamme tiedotteet ja ohjeet lähetettyä oikeille henkilöille jatkossakin. 

 

Mikäli seuran syyskokous henkilövalintoineen on tämän jälkeen, tulee vaihtuneet henkilöt ilmoittaa 

viipymättä. 

Jäsensihteerin tehtävä on voimassa 31.1.2022 asti ja muut toistaiseksi, kunnes muutoksista 

ilmoitetaan. Jäsensihteerin tehtävää jatketaan 31.1.2023 asti, ellei siihen tule muutosta. 

 

• 26.11.2021 lähtevät Sensestä vuoden 2021 viimeiset jäsenmaksulaskut liiton toimesta. Seuran 

jäsensihteeri itse pystyy toimittamaan laskuja vuodelle 2021 sen jälkeenkin ihan normaalisti. 

 

Joulukuu 2021 
 

1.12.2021 

• Jäsenkausi 2022 lisätään Senseen ja seurat pääsevät päivittämään vuoden 2022 jäsenhintansa. 

➢ Jäsenhintapäivitykset voi tehdä vain 1.-22.12.2021 välisenä aikana. Muuna aikana toiminto 

on suljettu seuroilta.  

➢ Rekisteriin lisätään seuran osuus jäsenhinnasta. 

➢ Mikäli jäsenhinnat jätetään päivittämättä, vuoden 2021 jäsenlaskut eivät lähde jäsenille. 

➢ Hinnat pitää päivittää, vaikka niihin ei tulisi muutosta edellisvuoteen verrattuna. Tämä 

koskee KAIKKIA seuroja, joilla on jäseniä. 

➢ Mikäli seura laiminlyö tämän tärkeän tehtävän ja työ jää liiton toimiston tehtäväksi, 

palvelusta laskutetaan 100 euroa / seura ennen hintapäivitystä. Päivitys tehdään, kun lasku 

on maksettu ja seura toimittanut hintalistan toimistolle. 

• Seurojen ei kannata lisätä jäseniä enää kuluvalle vuodelle, vaan laittaa alkamispäiväksi 1.1.2022. 

➢ Jos jäsen haluaa maksaa vielä v. 2021 jäsenyyden, tulee jäsensihteerin tulostaa ja toimittaa 

lasku jäsenelle itse esim. sähköpostilla. 

• Liitto lähettää jäsenlaskutuksesta vuoden 2021 aikana tulleet kululaskut seuroille. Laskuilla on 

huomioitu sekä Jäsenhuoneen että postituksen kautta lähetetyt/maksetut laskut. 

 

 

mailto:jasensihteerit@ratsastus.fi


22.12.2021 

• Vuoden 2021 viimeinen jäsenmaksutilitys. 

=> Jäsensihteeri toimittaa Sensestä löytyvän tilitysraportin rahastonhoitajalle. 

• Jäsenhintapäivitys tulevan vuoden jäsenlajeille päättyy. 

 

24.12.2021 – 9.1.2022 

• SRL:n toimisto on suljettu. Sari Siltalan tavoittaa arkisin sähköpostitse. 

 

28.12.2021 mennessä 

• Sense päättää maksamattomat jäsenyydet ja hyvittää avoimeksi jääneet jäsenmaksulaskut. 

• Jäsenlajit päivitetään liiton toimesta iän mukaan vuodelle 2022 (esim. juniorista senioriksi, kun 

jäsen täyttää 19 vuotta vuonna 2022). 

 

Muistutattehan jäseniänne, että jäsenmaksuja (tai mitään muistakaan maksuja) ei voi maksaa vanhoilla, 

väärien kausien laskuilla ja että kaikissa maksuissa täytyy käyttää aina viitettä. 

 

 

Tammikuu 2022 

1.1.2022 

• Itselaskuttavat seurat ja muut kiireiset pystyvät tulostamaan jäsenmaksulaskut jäsenilleen. Laskut 

eivät vielä tässä vaiheessa näy Jäsenhuoneessa, paitsi jos jäsensihteeri aktivoi yksittäin ne Sensessä 

(tämä saattaa vielä muuttua, huom. 21/9/2021). 

• Kilpailulupakausi 2022 lisätään rekisteriin/kipaan  

➢ Jäsenet tekevät luvat itse itselleen kipan verkko-oston kautta. Tämä edellyttää, että 

jäsenrekisterissä on jäsenen henkilötunnus. Kipa tarjoaa kilpailulupaa ostettavaksi vasta 

sen jälkeen, kun henkilö jäsenlajeineen on lisätty rekisteriin.  

Verkko-osto ei tarkista, onko jäsenmaksua maksettu, mutta kilpailuihin ei pääse 

ilmoittautumaan ennen kuin sekä jäsenmaksu että kilpailulupa on maksettu. 

➢ Seurat, jotka tekevät luvat edelleen itse pääsevät nyt tulostamaan jäsenten kilpailuluvat 

kipasta vuodelle 2022. 

➢ Muistutattehan kisaavia jäseniänne hoitamaan maksut kuntoon heti alkuvuodesta, 

jotta he pääsevät ilmoittautumaan kilpailuihin uuden kauden luvilla.  

Huom! Seuraa vaihtavien jäsenten täytyy tarkistaa, että eivät ilmoittaudu kilpailuihin 

vanhan seuran nimissä. 

➢ Vanhan kauden luvalla pystyy starttaamaan muutaman ensimmäisen viikon vuoden 

alussa. Tämä koskee siis vain niitä jäseniä, jotka edustavat samaa seuraa kuin vuonna 

2021. 

 

 

 

 

 



3.1.2022 

• Jäsenille aktivoidaan liiton toimesta ensimmäinen erä v. 2022 jäsenmaksulaskuja. Ne näkyvät ensin 

Jäsenhuoneessa, jonka jälkeen n. viikon kuluttua laskut lähetetään postitse niille jäsenille, jotka 

eivät ole maksaneet laskua Jäsenhuoneen kautta. Jäsenlaskutus pyörii koko vuoden 

automaattisesti. 

• Liiton jäsenedut alkavat, kun jäsenmaksu on kirjautunut rekisteriin. 

➢ Hippos-lehti nro 1 toimitetaan tammikuussa kaikille vuonna 2021 täysjäsenmaksunsa 

maksaneille (vaikka henkilö ei aio jatkaa jäsenyyttä vuonna 2022). 

➢ Vuoden 2022 alusta liittyneille uusille jäsenille tulee Hippos-lehti alkaen numerosta 1 

edellyttäen, että jäsenmaksu on kirjautunut Senseen 17.1.2022 mennessä => nopeat 

maksajat palkitaan ”ylimääräisellä” lehdellä. 

 

 

Helmikuu 2022 

 

• Ensimmäinen jäsenmaksutilitys seuroille helmikuussa. 

=> Jäsensihteeri toimittaa Sensestä löytyvän tilitysraportin rahastonhoitajalle. 

• Viimeisetkin seurojen seuratoimijamuutokset liittoon! 

 

Touko-kesäkuu 2022 

• Toinen jäsenmaksutilitys seuroille. 

=> Jäsensihteeri toimittaa Sensestä löytyvän tilitysraportin rahastonhoitajalle. 

 

Elokuu 2022 

• 31.8.2021 kolmas jäsenmaksutilitys seuroille (hinnat ovat vielä täysimääräisinä rekisterissä) 

=> Jäsensihteeri toimittaa Sensestä löytyvän tilitysraportin rahastonhoitajalle. 

 

 

Syyskuu 2022 

• Liiton loppuvuoden jäsenmaksuale alkaa; jäsenmaksujen SRL-hinnasta -50% pois seuran hintojen 
pysyessä ennallaan. Tämä ei edellytä mitään toimenpiteitä jäsensihteeriltä. 


