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Ratsastuksen kilpailutoiminta käynnistyy 
erityisjärjestelyin 1.6.2020 
  
Kilpailutoiminta voidaan aloittaa erityismääräysten avulla uudestaan 1.6.2020. 

Koronapandemian aikana on välttämätöntä noudattaa erityisjärjestelyjä, jotta emme 

vaarantaisi kenenkään osallistujan tai heidän läheistensä terveyttä. Riskiryhmiin kuuluvien 

terveys on turvattava kaikin mahdollisin keinoin. 

Lue lisää 

  

 

 

https://www.ratsastus.fi/uutiset/ratsastuksen-kilpailutoiminta-kaynnistyy-erityisjarjestelyin-1.6.2020/


Kipan maksupalveluihin haetaan 
säästöjä, toiminnoissa uutuuksia 
  
Suomen Ratsastajainliitto pohtii keinoja Kipan kilpailupalvelumaksujen ja yleisten 

maksukustannusten alentamiseksi. Nykyisen maksupalveluntarjoajan Svea Rahoituksen 

(entinen Maksuturva) rinnalla aloitetaan kokeilemaan Stripe-palvelua. Ensimmäisenä 

Stripeen siirtyivät hevosten vuosimaksut tämän viikon alussa. Kipassa on myös muutama 

toiminnallinen uutuus. 

Tiedote täällä 

  

 

 

Muutoksia liiton toiminnassa kesän 
aikana 
  
Koronapandemia on aiheuttanut säästötarvetta liiton taloudessa ja sitä kautta muutoksia 

myös liiton toimintaan. Liiton henkilökuntaa lomautetaan kesä-elokuun 2020 välisenä aikana 

ja tämä vaikuttaa palveluiden saatavuuteen. Tarkemmat tiedot liiton toimiston kesäajan 

aukioloista ja palvelusta tiedotetaan mahdollisimman pian. 

  

 

 

Seurakyselyn tulokset 
  
Liiton seuroille lähettämään kyselyyn vastasi kaikkiaan 257 vastaajaa. Tulosten analysointi 

on aloitettu ja tulokset julkaistaan vasta syksyllä koronan aiheuttamien lomautusten vuoksi. 

Useampi seura toivoi kyselyssä yhteydenottoa puhelimitse ja myös nämä puhelut soitetaan 

vasta syksyllä kesätauon jälkeen.  Paljon kiitoksia kaikille vastaajille! 

  

 

 

Nuoret Päättäjät ja alueiden nuorisotiimit 
  
Tutustu paremmin uusiin Nuoriin Päättäjiin ensi viikon aikana, kun he kaappaavat liiton 

Instagram-tilin. Tiesithän, että jokaisella alueella toimii myös oma alueellinen nuorisotiimi. 

Katso alueesi nuorisotiimin yhteystiedot täältä. 
 

 

 

https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/kipan-maksupalveluihin-haetaan-saastoja-toiminnoissa-uutuuksia/
https://www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/nuoret-paattajat/nuoret-paattajat-ryhman-jasenet/
https://www.ratsastus.fi/alueet/aluetoiminta/


Yhdistysten kokousten pitämiseen 
helpotuksia 
  
Eduskunta on hyväksynyt lain, jolla voidaan väliaikaisesti poiketa yhdistyslain määräyksistä 

koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi. 

Lue lisää 

  

 

 

Seurojen markkinointi ja jäsenhankinta – 
tarve lisääntyy tulevaisuudessa 
  
Kilpailu ihmisten huomiosta, vapaa-ajasta ja osallisuudesta kiristyy tulevaisuudessa 

entisestään. 

Ratsastusseurojen toiminta kiinnostaa onneksi monia, ja jotta mahdolliset uudet jäsenet ja 

toiminnasta kiinnostuneet löytävät seuran ja sen yhteystiedot mahdollisimman helposti, on 

hyvä markkinoida seuran kotisivu-/facebook-sivuja aktiivisesti ja pitää sivujen tiedot tai 

yhteyshenkilö ajan tasalla myös Sensessä. Jäsensihteeri tekee päivitykset suoraan Senseen 

oman seuranne osalta. 

Mikäli seurallanne ei ole edellä mainittuja sivuja, ilmoittakaa liiton seurahakuriin tulevan 

yhteyshenkilön tiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä suostumus tietojen 

julkaisuun) osoitteeseen sari.siltala@ratsastus.fi, niin hän päivittää tiedon Senseen. 

Seurojen oman markkinoinnin lisäksi myös liitto markkinoi jäsenseurojaan mm. Seurahakurin 

kautta, messuilla ja esitteissään. Otamme mielellämme vastaan seuroilta ehdotuksia 

mahdollisesta markkinointiyhteistyöstä ja -tarpeista. 

Lisätietoja: sari.siltala@ratsastus.fi 

  

 

 

Seurojen uutiskirje jää tauolle kesäksi 
  
Uutiskirje ilmestyy vielä 4.6. ja jää sen jälkeen kesätauolle. Liitto tiedottaa ajankohtaisista 

asioista kesän aikana nettisivujen kautta. 

 

   

 

https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/04/yhdistysten-kokousten-pitamiseen-helpotuksia/
mailto:sari.siltala@ratsastus.fi
mailto:sari.siltala@ratsastus.fi

