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Seurakyselyn tuloksia analysoidaan
parhaillaan
Loppukeväällä toteutetun seurakyselyn antia käydään läpi, niin liiton toimiston, kuin SRL
seurakehittäjienkin toimesta. Saaduista vastauksista poimitaan asioita toimintasuunnitelmaan
2021. Yhteydenottoa toivoneet pyritään kontaktoimaan nyt loppuvuoden tai viimeistään
alkukevään aikana.
Nyt analysoidun perusteella seurat suhtautuivat tulevaisuuteen poikkeusajasta huolimatta
suhteellisen positiivisesti. Osa seuroista oli jo ehtinyt pohtia uusia toimintatapoja ja ottaa
etäohjelmia käyttöönsä. Kyselyssä toivottiin mm. koulutusta vapaaehtoisten innostamiseen.
Liiton toimisto sai paljon kiitosta korona-ajan toiminnastaan, erityisesti tiedottamiseen oltiin
tyytyväisiä. Kyselyn kautta myös ilmeni, että lähes kaikki uutiskirjeen vastaanottajat lukevat
kirjettä ja noin puolet jakavat sitä eteenpäin. Seurakyselyyn saatiin kaikkiaan 257 vastausta.
Suuri kiitos vastauksista vielä kerran!

SRL:n seurakehittäjät seurojen tukena
SRL Seurakehittäjät ovat seuroja varten. Liiton vapaaehtoiset seurakehittäjät ottavat jatkossa
myös isomman vastuun tämän uutiskirjeen toteuttamisesta. Seurakehittäjiin voi olla
yhteydessä mm. Tähtiseura-ohjelmaan liittyen, kysyä seurakehittämisvalmennuksesta ja
kutsua seuroihin käymään. SRL:n vapaaehtoiset seurakehittäjät tavoittaa sähköpostista:
seurakehittajat@ratsastus.fi.

Ohjeita ja tukea seuratoimintaan
Olympiakomitean sivuilta löytyy paljon ohjeita mm. seuran perustamiseen, hallinnon
pyörittämiseen ja toimintasääntöjen tekemiseen sekä erilaisia työkaluja ja materiaaleja.
Liikunnan aluejärjestöt järjestävät myös Seuratuki-infotilaisuuksia syksyn 2020 aikana.
Täältä näet tilaisuudet aikajärjestyksessä.

Hyvä hallinto -etäkoulutus
ratsastusseuroille 2.11.
Hyvä hallinto -etäkoulutukseen voi ilmoittautua 22.10. asti. Koulutus pidetään ma 2.11. klo
17.30 - 19.30 ja siellä käydään läpi mm. yhdistyslakia, hallintoa, sopimuksia sekä näihin
liittyviä vastuita. Koulutuksen hinta on 10 € ja siihen ilmoittaudutaan liiton koulutuskalenterin
kautta.

Alueiden syyskokoukset
Alueiden syyskokoukset järjestetään loka-marraskuun vaihteessa. Vuosikokoukset ovat
erinomaisia väyliä vaikuttaa alueen toimintaan sekä verkostoitua muiden toimijoiden kanssa.
Jokaisella alueen jäsenseuralla ja -tallilla on kokouksessa yksi ääni. Seuran/tallin puolesta
yksi kokousedustaja käyttää äänioikeutta kokouksessa. Alueiden syyskokouksiin ovat
lämpimästi tervetulleita kaikki alueen seurojen jäsenet. Mahdolliset koronarajoitukset käyvät
ilmi kutsuista.
Syyskokouskutsut löytyvät liiton koulutuskalenterista ja lisää aluetoiminnasta löytyy alueiden
sivuilta.

Sähköpostien lähetys GDPR
huomioiden
Pari vuotta sitten voimaan tulleen GDPR:n myötä muistuttelemme vastaanottajien osoitteiden
laittamisesta piilokopiokenttään. Kun lähetätte seuranne toimintaan liittyvää tai liiton
luottamushenkilön rooliin kuuluvaa meiliä, vastaanottajat eivät saa nähdä toistensa osoitteita.
Piilokopiokenttää käytettäessä voi viestin alussa kertoa, mille ryhmälle viesti on tarkoitettu.

