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Tässä Uutiskirjeessä: 
  

• Seurapaitapäivä 28.9. 

• Olympiakomitean seurawebinaari la 2.10. klo 14 

• Seuratoiminnan iltatee 4.10. klo 19 

• Vastuullisen valmentajan verkkokurssi maksuton vuoden 2021 loppuun 

• Pararatsastuksen avustajaksi etäkurssilla! 

• Harrastus- ja järjestötoimintaa kartoittava tutkimus 

  

 

 

Seurapaitapäivä 28.9. 
  
Koko urheiluyhteisön yhteinen Seurapaitapäivä on tiistaina 28.9. Teemapäivä kannustaa 

jälleen jokaista meistä pukeutumaan töihin, kouluun ja omiin menoihin oman seuran väreihin. 

Seuratoiminnan ohjausryhmä (STORY) haastaa SRL:n hallituksen, muut liiton toimielimet ja 

kaikki ratsastusseurat postaamaan aihetunnisteella #seurasydän. Lisätietoja 

seurapaitapäivästä 

  

 

 

Olympiakomitean seurawebinaari 
la 2.10. klo 14 
  

Olympiakomitea kutsuu kaikki urheiluseurat avoimeen ja maksuttomaan Tähtiseurapäivä -

webinaariin kuulemaan seuratoiminnan ajankohtaisista teemoista. Tule hakemaan ideoita ja 

vinkkejä mm. seuran markkinointiin. Ilmoittaudu 30.9. mennessä. 

  
 

 

 

Seuratoiminnan iltatee 4.10. klo 19 
  

Syksyn ensimmäinen Seuratoiminnan iltateehetki ma 4.10. klo 19 – n. 20.15. Teehetkessä 

vapaamuotoista keskustelua seuratoiminnasta ja infoa tulevista seuratapaamisista. 

Ilmoittaudu tästä. 
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Vastuullisen valmentajan verkkokurssi 
maksuton vuoden 2021 loppuun 
  

Vastuullinen valmentaja -verkkokurssi on suunnattu kaikille ohjaajille ja valmentajille – lajista, 

valmennuskokemuksesta tai -taustasta riippumatta ja se on suoritettavissa ajasta ja paikasta 

riippumatta. Kurssin keskeisenä tavoitteena on lisätä urheilutoimijoiden yhteistä tietoisuutta ja 

ymmärrystä vastuullisesta valmentamisesta sekä fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti 

turvallisen toimintaympäristön edistämisestä. Lisätietoja Olympiakomiteasta täältä. 

  

 

 

Pararatsastuksen avustajaksi 
etäkurssilla! 
  
Pararatsastuksen avustajakurssi järjestetään 2.-3.10. etäkoulutuksena. Kurssi on avoin 

kaikille pararatsastuksesta kiinnostuneille, pararatsastuksessa avustajina tai taluttajina 

toimiville ja pararatsastuksen ohjaajiksi haluaville. Avustajakurssi on myös pararatsastuksen 

ohjaajakoulutuksen ensimmäinen osa. Ilmoittaudu mukaan 26.9. mennessä täältä. 

  

 

 

Harrastus- ja järjestötoimintaa 
kartoittava tutkimus vastaa moniin 
nuorten vapaa-aikaa koskeviin 
kysymyksiin 
  

Osaamiskeskus Kentauri toteutti keväällä 2021 nuorten keskuudessa kyselyn, johon vastasi 

lähes 15 000 nuorta. Tulokset kertovat nuorten harrastus- ja järjestötoimintaan 

osallistumisesta sekä vapaa-ajantoiminnan yhteyksistä nuorten tulevaisuussuunnitelmiin, 

arvoihin ja asenteisiin, koulumenestykseen ja sosioekonomiseen asemaan. 

  

 

 

Muistathan, että eri työryhmien kokousmuistiot pääset lukemaan työryhmien omilta 

alasivuilta: SRL hallitus, Seuratoiminnan ohjausryhmä (Story), Nuoret Päättäjät ja 

aluetoiminta (APU). 
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