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Pohjola Vakuutus Oy liiton uudeksi kumppaniksi 
  
Suomen Ratsastajainliiton vakuutuskumppani on 1.1.2021 alkaen Pohjola Vakuutus. 
Liitolle neuvoteltu Sporttiturva-jäsenvakuutus on suunniteltu erityisesti liikunta- ja 
urheilutapaturmien hoitoon ja niistä kuntoutumiseen. Lue lisää täältä. 

Lisäksi jäsenillä on mahdollisuus ostaa vapaaehtoinen Laajennettu Sporttiturva (nk. 
lisävakuutus) hintaan 30 euroa. Laajennettu Sporttiturva maksetaan liiton 
lisenssikaupan kautta ja se edellyttää seuran SRL-jäsenyyttä. Laajennetulla Sporttiturvalla 
voi parantaa jäsenvakuutuksen ehtoja. Lue lisää täältä. 
  

 

 

Jäsenhuone saanut innostuneen vastaanoton 
  
Uusi jäsenhuone sisältöineen on ollut aktiivisesti käytössä nyt pari viikkoa ja vastaanotto 
on ollut pääosin hyvä. Hienoa, että olette myös seuroissa tiedottaneet uudesta 
palvelusta jäsenistöllenne, laskujakin on sen kautta maksettu jo muutama tuhat! 
Kirjautumisen kanssa on ollut jonkin verran ongelmia mutta ne on saatu 
tapauskohtaisesti selvitettyä, ja erilaisia järjestelmä- ja yhteensopivuusongelmia 
tutkitaan ja korjataan koko ajan. 

Jäsenhuoneen sisältöä päivitetään ahkerasti alkuvuoden aikana, ja kun käyttökokemusta 
on kertynyt muutaman viikon, kysymme tarkemmin kokemuksia ja toiveita erillisellä 
lomakkeella. Jäsenhuoneen halutaan ehdottomasti vastaavan ensisijaisesti jäsenistön 
tarpeisiin ja tuovan lisäarvoa harrastukseen. 

Tammi-helmikuun ajan jäsenetuna jäsenhuoneessa on 15 % alennus Back On Trackin ja 
Wellawaren tuotteista  www.backontrack.fi -verkkokaupassa. Lisäksi jäsenhuoneessa voi 
tammikuussa osallistua Horzen 50 € lahjakorttien arvontaan. 

Lisätietoa jäsenhuoneesta jäsenille 

Lisätietoa jäsenhuoneesta seuroille 

 

https://www.ratsastus.fi/uutiset/pohjola-vakuutuksen-sporttiturva-jasenille-ja-green-card-harrastajille/
https://ratsastus.lisenssikauppa.fi/shop/
https://www.ratsastus.fi/site/assets/files/23497/451630f_ratsastajainliitto_laaja_jasenvakuutus_fi_7.pdf
http://www.backontrack.fi/
https://www.ratsastus.fi/jasenelle/jasenhuone/
https://www.ratsastus.fi/jasenelle/jasenhuone/seuroille-jasenhuoneesta/


  
 

Ratsastusseurajäsenten jäsenmaksulaskut 2021 jaossa 
  
Seurojen jäsenet ovat pystyneet maksamaan vuoden 2021 jäsenmaksunsa jäsenhuoneen 
kautta alkuvuodesta alkaen. Ensimmäinen laskumassa lopuille alkuvuonna rekisterissä 
olleille jäsenille on lähetetty Postin kuljetettavaksi tällä viikolla ja niiden eräpäivä on 
alkaen 25.1.2021. 

Laskutusajoja tehdään tavalliseen tapaan useamman kerran viikossa, jonka lisäksi 
jäsensihteeri voi lähettää laskun jäsenelle esim. sähköpostilla. Laskuja lähetetään myös 
Postin kautta koko vuosi, kuten ennenkin. Jäsensihteerit saavat lisätietoja aiheesta 
sähköpostilla. 

  

 

 

Ratsastuksen käsikirja  
  
SRL:n julkaisema Ratsastuksen käsikirja on kattava perusteos ratsastuksen perusteista 
lajin harrastajille ja opiskelijoille. Kirjassa on noin sata sivua ja informatiivinen kuvitus.  

Tilaa omasi Raudikko Ruuna –
verkkokaupasta https://www.raudikkoruuna.fi/kauppa/ratsastuksen-kasikirja/  

 

 

 

 

https://www.raudikkoruuna.fi/kauppa/ratsastuksen-kasikirja/

