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Väestöliiton Et ole yksin -palvelu 

Väestöliiton Et ole yksin -palvelu tarjoaa ilmaisen verkkokoulutuksen epäasiallisen käytöksen ja 
häirinnän ennaltaehkäisystä ja siihen puuttumisesta. Koulutus on suunnattu erityisesti 
seuratoiminnassa mukana oleville, mutta sisältää paljon hyödyllistä tietoa vanhemmillekin. 
Kurssin suorittaminen vie noin tunnin ja sen voi tehdä myös mobiililaitteilla 

Tästä verkkokoulutukseen 

  

 

 

Seuratoiminnan Iltatee 

Seurakehittäjät kutsuvat sinut Iltateelle ma 12.4. klo 19-20. Tilaisuus toteutetaan Teamsillä. Tule 
mukaan tapaamaan seurakehittäjiä ja jakamaan oman seurasi parhaat koronan karkoitusvinkit :) 
Ilmoittaudu viimeistään la 10.4. sähköpostitse seurakehittajat(at)ratsastus.fi niin saat Teams-
linkin sähköpostiisi. Toukokuun 3.5. klo 19-20 Iltateen aiheena on digiheppakerho. 

Seuratoiminnan ohjausryhmän 18.3. kokousmuistion löydät täältä. 

  

Seuratapaamiset starttaavat alueilla 

 Aluejaostot tiivistävät yhteydenpitoa alueen seurojen kanssa. Kullekin alueelle on nimetty 
seuravastaava, joka seurojen kontaktoinnin lisäksi järjestää mm. seuratoiminnan koulutuksia. 
Tavoitteena myös järjestää jokaisella alueella vähintään yksi seuratapaaminen tänä vuonna. 

  

 

 

 

https://www.etoleyksin.fi/verkkokoulutus/
https://www.ratsastus.fi/site/assets/files/23861/muistio_story_18032021_nettiin.pdf


 

 

Lasten ja nuorten liikuntasuositus  

Uusi lasten ja nuorten liikkumissuositus julkaistaan etätilaisuudessa keskiviikkona 7.4.2021 kello 
12.00–14.00. Julkistamistilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. Osallistuminen tilaisuuteen 
vaatii ennakkoilmoittautumisen keskiviikkoon 31.3.2021 mennessä. Lisätietoja täältä. 

  

 

 

Nuoret Päättäjät vaikuttajaryhmänä 

Nuoret Päättäjät profiloituvat jatkossa vieläkin enemmän vaikuttajaryhmäksi. Se mahdollistaa 
valtakunnallisesti laajemman lasten ja nuorten äänen kuulemisen kaikilla toiminnan tasoilla ja 
siten varmistaa osallistavan ja läpileikkaavan nuorisotoiminnan ratsastuksessa. Nuorten 
Päättäjien kokousmuistiot löydät täältä. 

  

 

 

 

 

 

Uusi jäsenetu seurojen jäsenille - Equine iQ 

Uusi jäsenetu seurojen jäsenille - Equine iQ® 
mobiiliapplikaatio jäsenetuhintaan! Equine iQ® -
sovelluksessa voit pitää hevosen 
harjoituspäiväkirjaa ja nähdä harjoitustrendejä, 
tehdä muistutuksia päivittäisistä tehtävistä, 
asettaa terveystehtäviä, lisätä terveys- ja 
hyvinvointitapahtumia sekä pitää kirjaa 
eläinlääkäreiden ja kengittäjien käynneistä. Voit 
myös jakaa hevosen tiedot muulle tiimillesi. Lue 
lisää ominaisuuksista nettisivuiltamme ja 
Jäsenhuoneesta, josta voit myös lunastaa etusi! 

  

 

 

Osallistu kyselyyn jäsenhuoneessa 

Jäsen! Käy Jäsenhuoneessa vastaamassa kyselyyn koskien hevosen kanssa liikkumista ja 
turvallisuutta. Se vie vain pari minuuttia, ja vastaajien kesken arvomme kaksi muhkeaa 
tuotepakettia! Kysely on auki 5.4. asti. 

 

 

https://minedu.fi/tapahtumat/2021-04-07/uudet-lasten-ja-nuorten-liikkumissuositukset-julkistetaan?fbclid=IwAR2OyLOtY5wEu_ijJNmwaATbawfFNkUq0azsjLkiU96K1Ueewg4FGUjlLUo
https://www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/nuoret-paattajat/
https://www.ratsastus.fi/jasenelle/jasenedut/equine-iq/
https://ratsastajainliitto.sharepoint.com/sites/SRL/yhteiset/Jaetut%20asiakirjat/Viestintä/Uutiskirje/Seuraposti%202021/oma.ratsastus.fi
https://ratsastajainliitto.sharepoint.com/sites/SRL/yhteiset/Jaetut%20asiakirjat/Viestintä/Uutiskirje/Seuraposti%202021/oma.ratsastus.fi

