
Uutiskirje seuratoimijoille 15.9.2022  
 

  

Tässä uutiskirjeessä: 

• Tule tapaamaan muiden lajien seuratoimijoita ja verkostoidu Helsingissä 8.-9.10.  
• Vuoden Fiksu seura -hakuaikaa 16.9. asti 
• Pararatsastajan avustajakurssi Ypäjän Hevosopistolla 30.9.-2.10.  
• Vapaaehtoisten palkitseminen -iltatee ma 26.9. kello 19-20  
• Hei kato mua! - ilmainen koulutuskokonaisuus Nepsy-lapsia liikunnassa kohtaaville  
• OKM:n seuratuki hakuun marraskuussa 
• Uudet hevosalan yhteiset hevos- ja ponikerhotoiminnan ohjaajakoulutukset otetaan 

käyttöön lokakuussa 
• #Seurapaitapäivä tiistaina 27.9. – näytään yhdessä somessa 
• Hyvässä seurassa Horse Show’hun 

  

 

 

Tervehdys ratsastuksen seuratoimija 

Syksy on alkanut rivakalla tahdilla, ja olemme päässeet nauttimaan niin auringon paisteesta kuin 
sateen ropinastakin hevosten kanssa. Tämä Ratsastajainliiton uutiskirje tulee ilmestymään tänä 
syksynä kerran kuukaudessa. Tähän on seurojen aktiivitoimijoille kerätty tapahtumia, vinkkejä ja 
ajatuksia Ratsastajainliiton ajankohtaisesta toiminnasta. Lämpimästi tervetuloa mukaan 
harrastamaan ja toimimaan hyvään seuraan! 

  

 

 

Tule tapaamaan muiden lajien seuratoimijoita ja verkostoidu Helsingissä 8.-9.10.  

Tähtiseurapäivät kutsuu koko urheiluyhteisön yhteiseen seminaariin Helsingissä Marina 
Congress Centerissä 8.-9.10.2022. Luvassa on mielenkiintoista ja monipuolista ohjelmaa 
huippupuhujineen ja -asiantuntijoineen. Tapahtuma saattaa yhteen seurojen ja lajiliittojen 
johtoa ja valmennusvastaavia auttaen heitä verkostoitumaan sekä menestymään myös 
tulevaisuudessa. Ilmoittautuminen on auki 25.9. asti. 

Ratsastajainliitolla on myös oma tapaaminen ratsastusseurojen kanssa Tähtiseurapäivillä 
lauantaina kello 11-13. Aiheena ratsastusseurojen omassa lajitapaamisessa on Upeat 
vapaaehtoiset ratsastuksessa sekä Sosiaalisen median hyödyntäminen seuratoiminnassa. 
Ilmoittaudu mukaan täällä. Tapahtuma on avoin kaikille ratsastusseuroille ja -seuralaisille. 

  

 

 

 

Vuoden Fiksu seura -hakuaikaa 16.9. asti  

https://www.olympiakomitea.fi/2022/08/12/tahtiseurapaivat-kutsuu-seuratoimijat-helsinkiin-8-9-10-2022/


Olympiakomitea palkitsee vuosittain kestävää kehitystä edistävän Fiksun seuran. Tänä vuonna 
Olympiakomitean palkintoja ja stipendejä on jaossa huiman 24 000 euron edestä. Urheiluseurat 
voivat hakea vuoden 2022 Tähtiseura- ja Fiksu seura -palkintoja 16.9. mennessä. Palkinnot 
jaetaan Tähtiseurapäivien iltatilaisuudessa 8.10.2022. Olisi hienoa, jos Fiksu seura löytyisi tänä 
vuonna ratsastuksesta. Lisätietoja täältä. 

  
 

Pararatsastajan avustajakurssi Ypäjän Hevosopistolla 30.9.-2.10.  

Pararatsastajan avustajakurssi on avoin kaikille pararatsastuksesta kiinnostuneille, 
pararatsastuksessa avustajina ja taluttajina toimiville, sekä pararatsastuksen ohjaajiksi 
haluaville. Kurssin tavoitteena on kouluttaa avustajia ja taluttajia pararatsastustunneille.  
  
Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella 18.9. mennessä täällä. 

  

 

 

 

 

 

Vapaaehtoisten palkitseminen -iltatee ma 
26.9. kello 19-20  

SRL:n seuratoiminnan ohjausryhmä järjestää 
iltateen, jonka aiheena on vapaaehtoisten 
palkitseminen. Tule jakamaan hyviä käytänteitä ja 
ideoita sekä kuulemaan milloin on verottajan 
mukaan kyse palkasta. Ilmoittaudu la 24.9. 
mennessä tästä linkistä. 

  

 

 

 

Hei kato mua! - ilmainen koulutuskokonaisuus Nepsy-lapsia liikunnassa kohtaaville  

Ratsastusta harrastaa monenlaiset lapset ja nuoret. Oletko miettinyt, miten heidät kohdata 
toimivammalla tavalla. Lisätietoja koulutuksesta täällä.   

  

 

 

 

 

OKM:n seuratuki hakuun marraskuussa  

https://www.olympiakomitea.fi/2022/09/09/onko-seuranne-vuoden-tahtiseura-tai-fiksu-seura-hae-palkintoja-16-9-mennessa/
https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/pararatsastajan-avustajakurssi-30.9-2.10-ypajan-hevosopistolla/
https://forms.gle/7HQApjyCtA9RCb546
https://tul.fi/koulutus/hei-kato-mua-nepsykirjon-lasten-kohtaamisen-koulutuskokonaisuus/


Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä seuratoiminnan kehittämistuki tulee jälleen 
haettavaksi 1.-30.11. OKM, ESLU ja Olympiakomitea järjestävät tukeen liittyvän infotilaisuuden 
verkossa 28.9. klo 17.30-18.30. Lisätietoa ja ilmoittautuminen tilaisuuteen sekä lisätietoa 
seuratuesta, ohjeet päivittyvät 1.11. mutta suuria muutoksia ei ole tulossa. 

  
 

 

 

 

Uudet hevosalan yhteiset hevos- ja 
ponikerhotoiminnan ohjaajakoulutukset 
otetaan käyttöön lokakuussa 

Uudet hevos- ja ponikerhojen ohjaajakoulutukset 
on suunniteltu yhteistyössä Suomen Hippoksen 
kanssa vastaamaan hevosalan yhteisiä tarpeita. 
Ohjaajakoulutuskokonaisuudessa on uudistunut 
niin sisältö, rakenne kuin 
materiaalitkin. Lisätietoja. 

  

 

 

 

#Seurapaitapäivä tiistaina 27.9. – näytään yhdessä somessa 

Mitä elämä olisikaan ilman korvaamatonta urheiluseuratoimintaa? Tiistaina 27.9. on jälleen aika 
osoittaa rakkautta suomalaiselle seuratoimille #seurapaitapäivä:n merkeissä.  Seurapaitapäivä 
on valloittanut edeltävinä vuosina niin sosiaalisen median kuin katukuvankin. Annetaan siis jo 
perinteeksi muodostuneen juhlapäivän näkyä ja kuulua tänä vuonna yhä kovemmin! Haastakaa 
ratsastusyhteisön tekijät mukaan. Tässä tiedote, jonka voit jakaa myös seurasi sisällä. Ja 
muistetaan olla näkyvillä omilla seurapaidoilla tiistaina 27.9. 

 

 

 

Hyvässä seurassa Horse Show’hun 

Pitkä odotus palkitaan ja hevosihmiset tapaavat jälleen Helsinki Horse Show’ssa 19.-23.10. 
Helsingin jäähallilla. Hyödyntäkää Hyvässä seurassa -kampanja-alennus ryhmille ja lähtekää 
seuraporukalla nauttimaan Horse Show’n tunnelmasta. Lisätietoja kampanjasta. Jos ryhmien etu 
ei sovi teille, muistakaa myös kaikkien ratsastusseurojen SRL-jäsenten etu lipuista.  

 

 

https://www.eslu.fi/etelatuuli/2022/8/maksuton-seuratoiminnan-kehittamistuen-seuratuki-infotilaisuus-28.9.2022/?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Etel%C3%A4tuuli+5%2F2022&utm_content=%5Bemail%5D
https://okm.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-
https://okm.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-
https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/uudet-hevosalan-yhteiset-hevos-ja-ponikerhotoiminnan-ohjaajakoulutukset-otetaan-kayttoon-lokakuussa/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.olympiakomitea.fi%2F2022%2F08%2F22%2Fon-aika-kaivaa-seurakamppeet-esiin-seurapaitapaivaa-juhlitaan-jalleen-syyskuussa%2F&data=05%7C01%7Cemmi.korpiola%40ratsastus.fi%7C86d5a1ed3aba4ae1a3ba08da9247c960%7C78bf0182d2ed4819a739649b2a584443%7C0%7C0%7C637983134304713397%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zZbrm0lAmm8ClN3PhvxfquAuK68%2B9pNEvDbp%2F%2F81hKg%3D&reserved=0
https://helsinkihorseshow.fi/tapahtumainfo/hyvassa-seurassa/
https://www.ratsastus.fi/jasenelle/jasenedut/helsinki-horse-show/

