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Koronarajoitusten asteittainen
purkaminen
mahdollistaa ratsastusseurojen toiminnan
käynnistymisen 1.6. alkaen – viranomaisten
ohjeistusta ja varovaisuutta noudattaen
Suomen hallitus purkaa asteittain koronapandemian takia asetettuja rajoituksia ja tämä
mahdollistaa mm. seuratoiminnan, valmentautumisen ja kilpailutoiminnan aloittamisen
erityisrajoituksin. Vielä ei tarkkaan tiedetä mitä erityisrajoitukset ovat ja Ratsastajainliitto
tiedottaa asiasta ajantasaisesti verkkosivuillaan ja tarvittaessa myös muita kanavia käyttäen,
kun lisätietoja ja yksityiskohtaisia ohjeita saadaan eri viranomaisilta.
Lue lisää

Korona-avustukset ratsastusseuroille –
hakuaika päättyy 14.5.
Koronapandemia on vaikeuttanut paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen sekä liikunnan
koulutuskeskusten toimintaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee koronatilanteessa näitä
organisaatioita erityisavustuksilla. Avustushaku alkaa 30. huhtikuuta ja päättyy kaksi viikkoa
myöhemmin 14. toukokuuta.
1. Korona-avustukset liikunta- ja urheiluseuroille; soveltuu seuroille, joilla on
ratsastuskoulu/tallitoimintaa, tiloja, palkattua henkilökuntaa ym.
Avustuksen tavoitteena on lievittää koronaviruspandemian seurauksena aiheutuneita
taloudellisia menetyksiä ja turvata järjestöjen toimintakykyä poikkeustilanteessa. Avustusta
voidaan hakea liikunta- ja urheiluseurojen yleishyödyllisen toiminnan alijäämään, joka
aiheutuu koronaviruksen vaikutuksista hakijan toimintaan 1.3−31.5.2020 välisenä aikana.
2. Korona-avustus paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen vaihtoehtoisiin
toimintatapoihin; soveltuu seuroille, joilla on mahdollisuus järjestää toimintaa
poikkeavin tavoin, esim. etänä
Paikalliset liikunta- ja urheiluseurat ovat kehittäneet nopeasti korvaavia toimintamalleja, jotta
seurojen palvelut ovat saatavilla myös koronarajoitusten aikana. Erityisavustus on tarkoitettu
liikunta- ja urheiluseuroille, jotta ne voivat järjestää toimintaansa ja palveluitaan tavallisesta
poikkeavin tavoin. Toiminta voi olla esimerkiksi etä- tai digiohjausta tai etävalmennusta
koronasta aiheutuneiden toimintarajoitusten aikana 1.3.−31.5.2020.
Lue lisää ja hae avustusta

Understöd till idrotts- och motionsföreningar på grund av covid-19-pandemin
(specialunderstöd) – ansökningstiden löper ut 14.5.
Understöd kan sökas för att kompensera ett sådant underskott i idrotts- och
motionsföreningarnas allmännyttiga verksamhet som följer av coronavirusepidemins
konsekvenser för sökandens verksamhet under tiden 1.3–31.5.2020. Det förutsätts ingen
självrisk av sökanden för att kunna få understöd. Understöd lämpas till exempel till
ridföreningar med ridskoleverksamhet samt ridföreningar som kan ordna verksamhet och
service till medlemmar via alternativa medel t.ex. nätträningar och -utbildningar.
Ansökningstiden börjar den 30 april 2020 och löper ut den 14 maj 2020 kl. 16.15.
Läs mera och sök understöd

Kyselyt koronatilanteeseen liittyen
Koronatilanne luo erilaisia tietotarpeita ja siksi nyt on useampia kyselyitä liikkeellä. Kiitämme
toimijoita aktiivisuudesta vastata näihin kyselyihin, joilla osallistutaan yhteiseen
tiedonkeruuseen sekä kansallisesti että lajin sisällä. Nyt liikkeellä olevat kaksi kyselyä ovat
molemmat suunnattu ensisijaisesti seurojen puheenjohtajille ja ne on lähetetty suoraan heille
sähköpostilla. Liiton oma kysely on suunnattu myös jäsensihteereille.
1. Kysely koronapandemian akuuteista vaikutuksista urheiluseurojen talouteen ja
toimintaan – vastauspyyntö – vastausaikaa 17.5. asti
Valtion liikuntaneuvosto (VLN) tekee selvityksen koronapandemian akuuteista vaikutuksista
liikuntatoimialaan Suomessa. Osana selvitystä toteutetaan kysely eri lajien urheiluseuroille.
Kyselyllä lähetetään Ratsastajainliiton toimesta seurojen puheenjohtajille 7.5.2020 ja on
tärkeä, että mahdollisimman moni vastaa, jotta saamme myös ratsastuksen osalta
lajikohtaisen raportoinnin tuloksista. Seurakyselyn vastausaika päättyy su 17.5.2020.

2. Liiton seurakyselyyn ehtii vielä vastata - vastausaikaa 13.5. asti
Ratsastajainliitto lähetti jäsenseurojen puheenjohtajille ja jäsensihteereille kyselyn viime
viikolla (viikko 18). Kyselyyn on tähän mennessä saatu 234 vastausta – iso kiitos jo
vastanneille! Mikäli et ole vielä vastannut, vastaa ystävällisesti 13.5. mennessä.

Reilun Pelin tueksi seuroihin uusi opas
ja webinaari 14.5.
Reilu Peli on liikuntajärjestöjen yhteinen kuvaus liikunnan ja urheilun hyvästä toiminnasta.
Reilu Peli on kaikkien liikunnan ja urheilun toimijoiden oikeus ja velvollisuus. Vastuun
Reilusta Pelistä kantaa jokainen yksilö ja yhteisö. Ratsastusseuroissa on tehty hyvää työtä
Reilun Pelin edistämiseksi ja se on osa seuratoiminnan arkea.
Ratsastajainliiton materiaalin lisäksi kannattaa tutustua ja hyödyntää uutta, FIMUn hankkeen
julkaisemaa Yhdenvertaisempaa urheilua! -opasta.
SUEK ry järjestää myös häirintään liittyvän webinaarin seuroille 14.5. klo 17-19. Seminaari on
maksuton.

#Unelmienliikuntapäivä sunnuntaina
10.5. – osallistu ja kannusta muutkin
mukaan
Ihmisten liikkuminen tulee näkyväksi Unelmien liikuntapäivänä 10.5. somessa.
Liikuntatoimijat ja osallistujat voivat jakaa liikuntavinkkejä, kuvia, kotivideoita ja muita
liikkumaan kannustavia sisältöjä tunnisteella #unelmienliikuntapäivä.
Lue lisää

Liitolla paljon materiaalia seurojen
käyttöön
Hyödynnä liiton sähköisiä materiaaleja sekä Reilu Pelin teemoihin liittyviä aktivoivia
kortteja. Nyt on myös hyvä aika hyödyntää mm. Innostu ratsastuksen seuratoiminnasta videota ja nostaa omaa seuratoimintaa sen kautta esiin. Lisäksi liitolla on useita muitakin
videoita, joita omassa toiminnassaan voi vapaasti hyödyntää. Uusimpia videoita on
mm. Kohtaa hevonen ja Yhdessä. Videot löytyvät myös sivuiltamme täältä.

HAMK-trainee -opiskelijoiden lahja
seuratoimijoille
Liitossa on ollut Hämeen ammattikorkeakoulun hevosalan tradenomiopiskelijat traineejaksolla 23.3.-30.4. välisenä aikana. Suuri kiitos heille! Läksiäislahjana he halusivat osaltaan
aktivoida seurojen toimintaa ja suunnittelivat some-haasteen teemalla: Mikä ratsastuksen
seuratoiminnassa on parasta? SRL seurahaaste tullaan julkaisemaan osallistumisohjeineen
liiton somekanavissa loppukevään aikana.

Seuraava uutiskirje ilmestyy 20.5.

