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Bild Laura Laakso  
  
Oktober är här och för ridfolket innebär det att det är dags för Helsinki Horse Show. Efter 
coronanedstängningarna får vi åter igen träffas och samlas kring ridning i Helsingfors ishall. Även 
Ryttarförbundet deltar starkt i Horse Show. I det här nyhetsbrevet tar vi upp aktuella ämnen inom 
Finlands Ryttarförbunds föreningsverksamhet – vi ses i gott sällskap!  
 
  
September månads frivilliga är Leena Palojärvi  
Under hösten 2022 belönar Ryttarförbundet en gång i månaden en av de många frivilliga förtroendemän 
och/eller funktionärer inom ryttargemenskapen med priset Kuukauden vapaaehtoinen sponsored by Back 
on Track. De frivilliga är vår grens själ och hjärta, utan vilka ridningen inte skulle existera på samma sätt. 
September månads frivilliga är Leena Palojärvi från Salon Ratsastusseura. Läs mer om Leenas resa som 
frivillig här.  
  
Bekanta dig med Canva – kvällsté 7.11  
Välkommen att njuta av kvällsté och samtidigt bekanta dig med det enkla och avgiftsfria Canva-
programmet, som vem som helst kan använda för att skapa till exempel flyers samt reklam till sociala 
medier. Utbildningen ordnas måndagen den 7 november kl. 19–20 på distans. Mer information.  
  
Olympiakommitténs utvecklingsstöd för föreningsverksamhet kan sökas i november  
Olympiakommitténs utvecklingsstöd för föreningsverksamhet – även kallat föreningsstödet – är ett direkt 
ekonomiskt understöd som undervisnings- och kulturministeriet beviljar till idrotts- och motionsföreningar. 
Även lokala funktionsnedsättningsföreningar som ordnar idrotts- eller motionsverksamhet räknas här som 
idrottsföreningar.    
Ansökan av föreningsstöd för år 2023 är öppen under november 2022. Det lönar sig dock att börja 
förbereda ansökan om stödet i god tid. En välgjord ansökan är nyckeln till både att få stödet och att det 
erhållna stödet kan utnyttjas maximalt. Ryttarförbundet erbjuder också stöd om ni behöver bolla om 
utvecklandet av projekt och ansökan om stödet. Läs mer här.  

https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/syyskuun-kuukauden-vapaaehtoinen-sponsored-by-back-on-track-leena-palojarvi-salon-ratsastusseura-ry/
https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/canva-tutuksi-iltatee/
https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/olympiakomitean-seuratoiminnan-kehittamistuen-vuodelle-2023-hakuaika-on-1-30.11.2022/


  
Vi ses på Horse Show!  
Efter en lång väntan får hästmänniskorna åter igen träffas på Helsinki International Horse Show den 19–23 
oktober. Ryttarförbundet finns på plats i sin egen avdelning 17a på ishallens sida under hela evenemanget. 
Välkommen att prata med personal och frivilliga samt ta del av mässerbjudanden.   
  
 


