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Jäsenhuone auki!
Jäsenhuoneen osoite on oma.ratsastus.fi ja kirjautuminen on jo nyt mahdollista. Ulkoasuun ja
sisältöön on tulossa vielä muutoksia ennen vuoden vaihdetta, mutta kirjautumista kannattaa
jo testata. Jäsensihteereillä kirjautuminen toimii samoilla tunnuksilla kuin Senseen.
Lisätietoja jäsenhuoneesta jäsenille
Tutustuttehan sivuun, ja sitä saa jakaa myös jäsenistölle. Sivu päivittyy.
Lisätietoja ja ohjeita seuroille jäsenhuoneeseen liittyen

Seurawebinaari
Lämmin kiitos SRL100 -seurawebinaariin 12.12. osallistuneille!
Luhtajoen Ratsastajat ry:n ja Mari Lieskosken esityksessä korostettiin mm. ratsastuksen
yhteiskunnallista merkitystä lasten ja nuorten kasvattamisessa. Sairilan Ratsastajat ry:n Eija
Wall puolestaan kertoi Mikkelin seudun seurojen innostavasta yhteistyöstä.
Webinaarin tallenne on katsottavissa SRL:n youtube -kanavalla

Seurakyselyn tulokset
Keväällä tehdyn seurakyselyn mukaan 83% kertoo seuransa toiminnan lisääntyneen tai
pysyneen ennallaan viimeisen viiden vuoden aikana. 68% vastanneista kertoo
vapaaehtoisten määrän pysyneen ennallaan tai lisääntyneen.
“Pidämme huolta, että seurassa on hyvä olla ja että kaikki ovat tervetulleita osallistumaan sen
verran mitä haluavat juuri sellaisina kuin ovat.”
“Vapaaehtoisten innostaminen mukaan on todella työtä ja taitoa vaativaa johtamista.”
Yhteenveto ja lisätietoa seurakyselyn tuloksista

Sense-jäsenrekisteri kehittyy edelleen
Liiton ja seurojen yhteinen jäsenrekisteri Sense on ollut käytössä nyt kolme vuotta, jonka
aikana sitä on kehitetty koko ajan vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita.
Vuodenvaihteessa saamme siihen merkittävän parannuksen, kun ohjelmaan tulee oma
reskontra. Koska kyseessä on iso muutos, voimme odottaa alkuvuodesta pientä säädön
tarvetta ja outoja ilmiöitä. Ohjeistamme jäsensihteereitä erillisellä viestillä.

Hae mukaan Ratsastajainliiton
toimintaan!
Oletko kiinnostunut valtakunnallisesta kehittämis- ja vaikutustyöstä? Haluatko olla mukana
tekemässä yhdessä ja käyttää osaamistasi ja innostustasi lajin hyväksi? Nyt etsimme jäseniä
uusiin Seurakehittämisen ohjausryhmään ja Tallijärjestelmän ohjausryhmään, sekä Reilu Peli
-työryhmään. Haku on auki 10.1.2021 asti.
Lisätiedot ja hakulomakkeet:
Seurakehittämisen ohjausryhmä
Tallijärjestelmän ohjausryhmä
Reilu Peli -työryhmä

Sinustako koulutuomari?
Koulutuomarin peruskurssi järjestetään alkuvuonna Ypäjällä. Kurssi antaa oikeudet toimia
koulutuomarina helpoissa luokissa kaikilla kilpailutasolla. Pääsyvaatimuksena kurssille on
vähintään 63 % tulos kansallisen tason kilpailun helppo A -luokasta. Koulutuksen 1. jakso on
6.-7.2.2021 ja 2. jakso 6.-7.3.2021.
Lisätietoja: https://www.hevosopisto.fi/tapahtuma/ivk-koulutuomarikurssi-1-jakso/

Tulorekisteri
Katso-palvelun käyttäjät saavat lisäaikaa siirtyä Suomi.fi-valtuuksiin ja -tunnistautumiseen.
Tulorekisterissä voi asioida Katso-tunnistautumisen ja -valtuuksien avulla 30.4.2021 asti.
Lisäajasta huolimatta Suomi.fi-valtuudet ja tunnistautuminen verkkopankkitunnuksilla,
mobiilivarmenteella tai varmennekortilla on tärkeää ottaa käyttöön mahdollisimman pian.

Liiton toimiston aukioloajat
vuodenvaihteessa
Liiton toimistotontut lomailevat 23.12.2020 – 6.1.2021.

Kaurantuoksuista joulua ja onnenpotkuja vuodelle
2021!

