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Marjukka Manninen SRL:n 
puheenjohtajaksi 2021 
  
Marjukka "Meukka" Manninen ryhtyy luotsaamaan Ratsastajainliittoa uutena puheenjohtajana 

vuoden 2021 alusta. Hallituksen jäseniksi valittiin kaudelle 2021–23 Terhi Koipijärvi ja Aki 

Karhapää. Mannisen noustessa puheenjohtajaksi hänen hallituspaikalleen vuodelle 2021 

valittiin Kari Kallonen. Hallituksessa jatkavat Osmo Metsälä, Carina Nyholm ja Salla Varenti. 

Lue tiedote syyskokouksesta täältä 

  

 

 

Vuoden 2021 jäsenmaksut ja kisaluvat 
  
Liiton vuosikokousväki vahvisti 22.11. pidetyssä kokouksessaan ensi vuoden liiton 

jäsenhinnat seuraavasti: 

SRL SENIORI                              54 euroa 

SRL JUNIORI                              47 euroa 

 

https://www.ratsastus.fi/uutiset/marjukka-manninen-suomen-ratsastajainliiton-puheenjohtajaksi/


SRL PERHEJÄSEN SENIORI        27 euroa 

SRL PERHEJÄSEN JUNIORI        23,50 euroa 

… ja muut jäsenlajit näitä noudattaen (SRL muu seniori jne). Hintoihin ei tullut muutosta 

verrattuna kuluvaan vuoteen. Liiton hintojen päälle tulee lisäksi seuran omat hinnat, joiden 

päivitys on parhaillaan käynnissä ja päivitystyökalu avoinna jäsensihteereille 21.12. asti. 

Kilpailulupien myynti siirtyy lisenssikaupasta kipaan vuoden alussa. Seuraa ohjeistusta 

liiton nettisivuilta. 

  
 

Vaatevaraston jouluale on alkanut! 
  
Suomen Ratsastajainliiton varastontyhjennyksen jouluale on alkanut! Myymme 

ratsastuskilpailujen edustusasuja ja SRL100-malliston tuotteita alennettuun hintaan. Osta 

itsellesi tai vaikka lahjaksi! 

Tutustu tuotteisiin osoitteessa https://www.ratsastus.fi/materiaalit/varastontyhjennys/ 

  

 

 

Seurajäsenten bensaetu vuonna 2021 
  
Kuluvan vuoden 2020 jäsenkortti kannattaa säästää, sillä St1- ja Shell -asemilla tankattaessa 

toimii tämän vuoden kortti vielä ensi vuonna. Huoltoasemaketju on päivittämässä myös omia 

käytäntöjään tulevaisuudessa ja tiedotamme niistä sitä mukaa, kun muutoksia tulee. 

Lisätietoa tankkaamisesta täältä 

  

 

 

Uuden jäsenhuoneen käyttöönotto 
  
Uuteen jäsenhuoneeseen kirjautuminen edellyttää, että jäsenellä on Sense-jäsenrekisterissä 

yksilöllinen sähköpostiosoite, johon ohjelma lähettää salasanan. 

Lapselle voi laittaa huoltajan sähköpostiosoitteen edellyttäen, että se ei ole tallennettu muille 

Sensessä. Jos perheessä on useampi alaikäinen jäsen ja vanhemmatkin jäseniä, yksi 

mahdollisuus on luoda lapselle esim. oma gmail-sähköpostiosoite ja lisätä se Senseen. 

Kannustamme jäsensihteereitä keräämään osoitteita ja päivittämään niitä Senseen, jotta 

jäsen pääsee hallinnoimaan omia tietojaan jatkossa ja sitä kautta myös jäsensihteerin työ 

helpottuu. Jäsenhuone löytyy osoitteesta oma.ratsastus.fi 

   

 

 

https://www.ratsastus.fi/materiaalit/varastontyhjennys/
https://www.ratsastus.fi/jasenelle/jasenedut/st1-alennusta-polttoaineesta/
https://tunnistus.avoine.fi/sso-login/?service=ratsut-jasenkortti&return=https%3A%2F%2Foma.ratsastus.fi%2Fsso%3Fprepare%3D1%26page_id%3D1


Hevoskerhon ohjaajan opas ja 
Hevoskerholainen ovat hevoskerhojen 
luottomateriaalit 
  
Hevoskerhon ohjaajan opas on kattava tietopaketti hevoskerhomaailmasta ja antaa ohjaajalle 

kaiken tarvittavan tiedon kerhotoiminnan käynnistämisestä ja kerhon pitämisestä. Opas 

sisältää tietoa mm. eri opetusmuodoista, lapsen kehitysvaiheista ja antaa käytännön vinkkejä 

sekä yksittäisen kerhokerran pitämiseen että kerhon vuosisuunnitelman laatimiseen. 

Hevoskerholainen on jokaisen heppakerholaisen ikioma työkirja. Se sisältää mm. kerholaisen 

omat sivut, joihin kerholainen voi itse täydentää tietoa omista kerhokavereistaan, tallin 

hevosista, hevosharrastuksestaan ja omasta heppakerhostaan. Hevoskerholainen sisältää 

myös kivat käyntikertatarrat sekä kattavan hevostehtäväosuuden ja laajan hevosmaailman 

sanaston. 

Lue lisää ja tilaa omasi Raudikko Ruuna –verkkokaupasta https://www.raudikkoruuna.fi/tuote-

osasto/srl-tuotteet/ 

  

 

 

Liiton toimiston vuodenvaihteen 
aukioloaika 
  
Toimisto on suljettu 23.12.2020 – 6.1.2021 välisenä aikana 

 

   

 
 

https://www.raudikkoruuna.fi/tuote-osasto/srl-tuotteet/
https://www.raudikkoruuna.fi/tuote-osasto/srl-tuotteet/

