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Uusi jäsenetu – MT Hevoset uutispalvelu etuhintaan
MT Hevoset on uusi uutispalvelu netissä hevosista ja niiden hyvinvoinnista sekä
ratsastuksesta ja raviurheilusta kiinnostuneille. Hevosihmisten arkea ja huippuhetkiä talleilta
seurataan uutisissa päivittäin, minkä lisäksi tilaukseen kuuluu sunnuntaisin nettisivustolla
MT.FI ilmestyvä 45-minuuttinen ajankohtaisohjelma. Ohjelmassa vieraillaan talleilla ja
haastatellaan erilaisia hevosalan ammattilaisia valmentajista eläinlääkäreihin, ratsastajiin ja
lihashuoltajiin.
Kolmen kuukauden mittainen tutustumistarjous maksaa SRL:n jäsenille vain 8,85 euroa eli
50% normaalista. Etu on voimassa 30.4. asti. Edun voit lunastaa Jäsenhuoneesta.

Seuran omat tiedotteet
jäsenhuoneeseen
Jäsenhuoneeseen on lisätty uusi ominaisuus seurojen käyttöön. Sensessä seuran
perustiedoissa on nyt kenttä nimeltä ”Seura tiedottaa”, jonka sisältö tulee näkyviin
Jäsenhuoneeseen seuran tietoihin Seurat-välilehdelle. Tähän kenttään seura voi kirjoittaa

esimerkiksi omat jäsenetunsa, ajankohtaisia asioita ym. tiedotettavaa jäsenistölleen. Tiedot
päivittyvät Sensestä Jäsenhuoneeseen noin tunnin viiveellä.

Uusi Seuratoiminnan ohjausryhmä
kokoontui ensimmäistä kertaa!
Uusi seuratoiminnan ohjausryhmä kokoontui to 4.3. ensimmäisen kerran. Täältä löydät
ohjausryhmän muistion sekä ryhmän kokoonpanon. Tulossa on paljon aktiivista toimintaa
seurapuolelle. Suunnitteilla mm. vapaamuotoiset “seuratoiminnan aamukahvit”. Lisätietoa
myöhemmin. Ohjausryhmän tavoittaa yhteissähköpostista: seurakehittajat@ratsastus.fi

Seuraava maksuton Tähtiseura tukiklinikka 18.3.2021 klo 17–18
Olympiakomitea järjestää klinikan, jossa opastetaan Tähtiseura-verkkopalvelun käyttämistä.
Koulutuksessa käydään läpi myös seuran valmistautumista Tähtiseura-auditointiin. Klinikka
on suunnattu erityisesti seuroille, jotka ovat matkalla Tähtiseuraksi ja Tähtiseuroille, jotka
ovat tulossa uudelleen auditointiin.

NAPU:ssa tehdään yhdessä asioita
nuorisotoiminnan edistämiseksi
Nuorten päättäjien ja nuorisotiimien yhteinen toimielin NAPU on aloittanut toimintansa. NAPU
on kokoustanut kevään aikana muutaman kerran. Tarkoituksena päivittää kuulumisia ja
tietoja eri alueiden nuorisotiimien toiminnasta ja jakaa hyviä käytänteitä eteenpäin.
Suunnitteilla on myös yhteinen verkkotapahtuma nuorisotiimien ja Nuorten päättäjien kesken.

Satulahuone podcast
Satulahuone podcastin tulevassa jaksossa mukana Roy Kokkosen lisäksi Nuorten Päättäjien
Linda Kukkonen ja Sofia Roos, sekä Lounais-Suomen nuorisotiimistä Jenna Tammi.
Jaksossa keskustellaan hevostelun ja ratsastuksen alkutaipaleesta sekä nuorisotiimien
toiminnasta. Jakso ilmestyy kuunneltavaksi Suplaan.

Hevoskerhon ohjaajakoulutuksen
kaksiosainen verkkopilotti
Ensimmäistä kertaa kokeilussa hevoskerhon ohjaajakoulutus verkossa. Kurssipäivät ti 23.3.
ja ti 30.30 klo 17.30-20.30.

Yhdistyslainsäädäntöä kaavaillaan
muutettavaksi
Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa muutoksia yhdistyslakiin ja kevyempää sääntelyä
löyhemmin järjestäytyneille kansalaisjärjestöille. Tarkoituksena on parantaa yhdistysten ja
muiden kansalaistoimijoiden toimintamahdollisuuksia. Tämä tarkoittaisi mm. yhdistyksen
verkkokokouksien sallimista ja helpotettuja kirjanpitovelvollisuuksia. Lisätietoa täältä.

