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Urheiluvakuutukseen laajennus 30
eurolla
Ratsastusseuran SRL-jäsenen urheiluvakuutus on Pohjola Sporttiturva, joka varmistaa hyvän
hoidon ja nopean paluun harrastuksen pariin.
Se korvaa hoitokuluja 4 000 € asti myös silloin, kun loukkaantuminen ei aiheudu ulkoisesta
tekijästä.
Lisenssikaupasta voi lunastaa 30 eurolla laajennetun Sporttiturvan (ent. lisävakuutus), jolla
turvaa myös loukkaantumisen yhteydessä vahingoittuneen ratsastuskypärän 100 euroon
saakka, ja hoitokulujen yläraja nousee 15 000 euroon.
Lisätietoa löydät täältä.

Kannustava seuratoimija – hyvät
vuorovaikutustaidot
SRL järjestää Kannustava seuratoimija – hyvät vuorovaikutustaidot -koulutuksen
maanantaina 17.5. klo 17.30-18.30. Koulutus on verkkokoulutus.

Hyvä vuorovaikutus lähtee itsetuntemuksesta. Hyvät vuorovaikutustaidot tukevat turvallisen
ja avoimen ilmapiirin syntymistä. Turvallisessa ilmapiirissä kaikkien on hyvä harrastaa.
Kannustava seuratoimija -illassa tutustumme vuorovaikutustaitoihin ja opimme harjoitteita
aiheen itsenäiseen harjoitteluun. Illan teemoja ovat eläytyvä kuuntelu, minä-viestien käyttö,
taitava palautteenanto ja vastaanotto, sekä haastavien tilanteiden kohtaaminen.
Koulutus on avoin kaikille seuratoimijoille, joita innostaa vuorovaikutustaidot sekä turvallisen
ja hyvän harrastusilmapiirin luominen. Lue lisää ja ilmoittaudu 16.5. mennessä.

Seuratoiminnan Iltatee ke 2.6. klo 19–20
Kevään viimeinen Iltatee kutsuu seurojen puheenjohtajat ja nuorisovastaavat koolle Teamsin
äärelle. Molemmille ryhmille järjestetään omat tapaamiset, jossa on vapaamuotoista
keskustelua ja ideoita oman toiminnan tueksi. Ilmoittautuminen

Pararatsastuksen avustajaksi
etäkurssilla!
Pararatsastuksen avustajakurssi järjestetään ensimmäistä kertaa etänä 22.-23. toukokuuta.
Kurssi on avoin kaikille pararatsastuksesta kiinnostuneille ja pararatsastuksen avustajana ja
taluttajana toimiville. Lisäksi avustajakurssi on pararatsastuksen ohjaajakurssin ensimmäinen
osa, joten se sopii myös ohjaajiksi haluaville. Ilmoittautuminen päättyy 9.5.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Heppakerho digiaikaan
Kiinnostaako hevoskerhotoiminnan järjestäminen etänä? Vuoden Digiseuraksi palkitun
Lounais-Espoon Ratsastajien Reetta Pakkala esitteli edellisessä Seuratoiminnan Iltatee tapaamisessa digiheppakerhoa. Käy Instagramissa osoitteessa @espoonlahden.ponikerho
kurkkaamassa millaisia tehtäviä digiheppakerhossa tehtiin.

Talousopas urheiluseuroille
Käy tutustumassa Olympiakomitean julkaisemaan urheiluseurojen talousoppaaseen.

Seuratukea 408 hankkeeseen
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään seuratukeen tehtiin tänä vuonna 408 myöntöä,
jotka kohdentuvat 109 eri kuntaan. Hakemuksia tuli 817 ja niissä haettiin avustuksia yhteensä
yli 11 miljoonaa euroa. Määrärahaa oli käytettävissä tälle vuodelle 4,5 M€. Ratsastusseuroille
ei tänä vuonna myönnetty tukea.
SRL tulee syksyllä järjestään ratsastusseuroille tiedotus- ja koulutustilaisuuden koskien
seuratukien hakemista. Hakuaika on marras-joulukuussa.
Tiedote ja myönnetyt avustukset

