
 

 

 

Uutiskirje seuratoimijoille 10.6.2020  
 

 

Tässä uutiskirjeessä 

• Liiton kesäajan palvelut 
• Ensi vuoden alusta jäsenkortti on sähköinen! 
• Hevostaito- ja ratsastusmerkkien tilaaminen 
• Kesäkausi on hyvää aikaa jäsenhankintaan sekä toiminnanohjausjärjestelmä Hopotin 

käyttöönottoon 
• Liiton yhteistyökumppaneiden jäsenedut seurojen jäsenille 
• Seurakyselyn tulokset ja lahjakorttien arvonta 
• HAMK Trainee-opiskelijoiden lahja seuratoimijoille 
• Pyyntö kilpailuja järjestäville seuroille 
• Sekalaista 
• SRL:n seurakehittäjät toivottavat aurinkoista kesää ja iloisia hetkiä seurassa! 

 

 

 

 

Liiton kesäajan palvelut 
 
Toimisto jää kesätauolle lomien ja lomautusten muodossa ja ydintoiminnot turvataan 
minimimiehityksellä. Täältä näet, ketkä ovat milloinkin paikalla/poissa. Puhelinvaihde (p. 09-
2294 510) palvelee arkisin noin klo 9-15 koko kesän ajan ja yleinen sähköposti tavoittaa myös: 
ratsastus@ratsastus.fi 

  

 

 

https://www.ratsastus.fi/yhteystiedot/
mailto:ratsastus@ratsastus.fi


Ensi vuoden alusta jäsenkortti on sähköinen! 

Muovinen jäsenkortti on jäämässä historiaan – nyt siis Sensessä olevat sähköpostit kuntoon. 
Liitto on siirtymässä seurojen jäseniä palvelevan jäsenhuoneen käyttöön, josta jäsen näkee 
rekisteriin hänestä tallennetut tiedot, voi tulostaa avoimet jäsenmaksulaskut, nähdä ratsastus- 
ja hevostaitomerkit ym. Toimiva, yksilöllinen sähköposti Sensessä on edellytys sähköisen 
palvelun käyttöönottoon. Lisätietoa luvassa lomien jälkeen. 
  

 

 

Hevostaito- ja ratsastusmerkkien tilaaminen 
 
Jäsenseurat ja jäsentallit voivat tilata merkkejä jatkossa vasta suoritustilaisuuden jälkeen 
vanhoilla tutuilla tilauslomakkeilla, joka löytyy materiaaleista. Näin varmistamme, että 
jokainen merkkisuorittaja on joko seuran jäsen tai hänellä on Green Card – tai Green Card Plus 
-vakuutus. 
  

 

 

Kesäkausi on hyvää aikaa jäsenhankintaan sekä toiminnanohjausjärjestelmä 
Hopotin käyttöönottoon 
  
Hopotiin on luvassa lisää uusia ominaisuuksia kesän aikana. Suuntaamme katseet seuran 
jäseneksi liittymiseen ja jäsenmaksujen maksamiseen myös Hopotin kautta. Toivottavasti näin 
saadaan lajiin ja seuroihin mukaan pääsyn kynnys mahdollisimman matalaksi! Voitte aloittaa 
rekisteröimällä oman seuranne mukaan täältä. 
  

 

 

Liiton yhteistyökumppaneiden jäsenedut seurojen jäsenille 

Muistathan hyödyntää LähiTapiolan urheiluvakuutuksen lisäksi muitakin kumppaneidemme 
etuja ja sähköistä jäsenjulistetta (esim. tallin tai seuran seinälle). 

 

 

 

Seurakyselyn tulokset ja lahjakorttien arvonta 

Seuroille lähetettyyn kyselyyn saatiin 257 vastausta. Paljon kiitoksia kaikille vastaajille! 
Seuroihin ollaan yhteydessä, vastausten analysointi aloitetaan ja tulokset julkaistaan vasta 
syksyllä koronan aiheuttaman kesätauon vuoksi. Arvomme vastaajien kesken lupaamamme 
5kpl Horzen 50 euron lahjakortteja tällä viikolla ja olemme voittajiin henkilökohtaisesti 
yhteydessä. 
  

 

 

HAMK Trainee-opiskelijoiden lahja seuratoimijoille 

Liitossa Trainee-jaksolla olleet Hämeen ammattikorkeakouluopiskelijat halusivat 
harjoittelujaksonsa päätteeksi toteuttaa ’lahjan seuratoimijoille’ ja tekivät some-haasteen: 
’Mikä ratsastuksen seuratoiminnassa on parasta?’ Kuvaa ja julkaise oma videosi käyttämällä 
hashtagia #srlseurahaaste 
  

 

https://www.ratsastus.fi/materiaalit/lomakkeet/
https://hopoti.com/stable/join
https://www.ratsastus.fi/jasenelle/jasenedut/
https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/uutta-seuroille-tulostettava-juliste-ratsastusseuran-jaseneduista/


• Mikä on mieleenpainuvin muistosi ratsastuksen seuratoiminnassa? 
• Mikä on hienointa ratsastuksen seuratoiminnassa? 
• Mikä ratsastuksen seuratoiminnassa innostaa ja motivoi? 
• Minkälaiselta näyttää sinun ratsastuksen seuratoimintasi? 

 
Kiitos Linda, Jenni ja Vilma tästä haasteesta! 
  

 

Pyyntö kilpailuja järjestäville seuroille 
 
Kun pyydätte tuomaria tai muuta toimihenkilöä kisoihin, älkää laittako massaviestiä koko 
listan porukalle vaan pyytäkää yhtä tai kahta kerrallaan. Jos laitat whatsapp-viestin, 
muistathan kertoa kuka olet. 

  

 

 

Sekalaista 

• Ohjeita ratsastuksen kilpailutoiminnan käynnistämiseksi. Päivitetty 29.5. AVI:lta 
tulleiden lisäohjeiden mukaisesti. 
  

• Pysy Kyydissä SRL 100 -livet joka keskiviikko 
  

• Nuorisotoiminnasta kiinnostuneet: 

Nuorten Päättäjien -blogi muuttuu syksyllä nuorisotoiminnan blogiksi. Voit ehdottaa aiheita ja 
tarjota juttuja Nuorten Päättäjien sähköpostiin: nuoretpaattajat@ratsastus.fi 

SRL Nuorisotoiminta Facebook-ryhmä – liity mukaan! 

  

 

 

SRL:n seurakehittäjät toivottavat aurinkoista kesää ja iloisia hetkiä seurassa! 

Tähtiseurojen auditoinnit ja seurakäynnit jatkuvat alkusyksystä. Jos jotain mieltä 
askarruttavaa tulee kesän aikana, tavoitat seurakehittäjät osoitteesta 
seurakehittajat@ratsastus.fi.   
Seura kehittymisen polulle? Tähtiseura –verkkopalvelu on hyvä apuväline oman seuran 
kehittämiseen, vaikka Tähtiseura –status ei olisikaan juuri nyt seurassa ajankohtainen.  
Tähtiseura-verkkopalvelun käyttö on kaikille seuroille maksutonta ja palvelun alle on koottu 
paljon erilaisia oppaita, verkkokoulutusta ja tietoa. 
 

 

Uutiskirje jää nyt kesätauolle. Palataan syksyllä satulaan!       

 

 

 

 

 

https://www.ratsastus.fi/uutiset/korona-ajan-kilpailuohjeet/
https://www.ratsastus.fi/uutiset/pysy-kyydissa-livelahetykset-keskiviikkoisin-klo-18/
http://nuoretpaattajat.blogspot.com/
mailto:nuoretpaattajat@ratsastus.fi
https://www.facebook.com/groups/1754810804746989
mailto:seurakehittajat@ratsastus.fi
https://tahtiseura.suomisport.fi/

