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Föreningar ger bekräftelse på arbetslivskompetens: kompetensbevis för ridföreningar 

I ridföreningar- och inom hästverksamheten lär man sig många färdigheter. Ridföreningsverksamheten 

erbjuder i sin helhet en undervisningsmiljö och oändliga möjligheter bl.a. att lära sig arbetslivskompetens 

och att utveckla dessa. Vi erbjuder nu ett kompetensbevis, som er förenings styrelsemedlem kan fylla i t.ex. 

till en yngre person som har hjälpt till med sociala mediers kommunikation. Kompetensbeviset kan vara till 

hjälp vid arbetssökning och/eller studier. Läs mera.  

 

 

Hur förbättra föreningars arbetsresultat och samspelskultur i föreningar? – avhandling har publicerats 

Arbetsgemenskapsförmedlare, utbildare Leena Saarela tar tag i styrelsens inre samspel och arbetssätt– 

genom att samla ihop rekommendationer för att utveckla styrelsearbetet i sin nyligen publicerade 

avhandling.  Undersökningens syfte var att ta reda på, på vilket sätt föreningars styrelsers arbetsresultat 

och samspelskultur kan förbättras. Vad betyder ett bra arbetsresultat och en bra samspelskultur i 

styrelsearbete egentligen? Undersökningens mest omfattande material innehöll en enkät som blivit sänd 

till över trehundra styrelsemedelammar, suppleanter och ordföranden hösten 2021, det kom 146 svar. 

Avhandlingen har genomförts av Humanistisen ammattikorkeakoulun Yhteisöpedagogi, työyhteisön 

kehittäjä (AMK) -utbildningsprogram. Här finns länken till undersökningen.    

  

 

 

https://www.ratsastus.fi/seuratoimijalle/puheenjohtajalle/
https://www.theseus.fi/handle/10024/702802


Ansvar är följande tema på Kvällste 7.2. kl 19-20  

Ansvarsexpert och förbundets styrelsemedlem Terhi Koipijärvi är en inspirerande talare. Kom och lyssna då 

Terhi berättar om bakgrunden till temat. Kvällste tillfällen ordnas av Föreningsverksamhetens styrgrupp 

(STORY) och är fria diskussionstillfällen. De är gratis och öppna för alla som är intresserade av ämnet.  

Anmäl dig här här. Ryttarförbundets ansvarsprogram.   

  

 

 Föreningsutvecklingscoachning och Vägen till Stjärnförening -projekt 21.3. kl 18-20 

11 föreningar sökte till föreningsutvecklingscoachning. Föreningarna har kontaktats och de slutliga valen 

meddelas till föreningarna i februari. Det andra projektet som startar i vår av Föreningsverksamhetens 

styrgrupp är Vägen till Stjärnförening. Projektet är öppet för alla föreningar,  föreläsnings- och 

utbildningshelhet och den börjar 21.3. med Nina Kaipios(ESLU) nätbaserade föreläsning: ”Matkalla 

Laatuseuraksi – mistä koostuu meidän hyvä toiminta!” 

  

  

Värderingar och mål inom hobbyer- utbildning för föreningar  

Är er förenings verksamhet motiverande och uppmuntrande till att göra saker tillsammans eller tungt att 

genomföra? Känns det som ni gör något meningsfullt eller har riktingen försvunnit vart ni är på väg? Finns 

det plats för olika hobbyer, och är det lika värdefullt att vara med då man har olika personliga mål? 

FRF ordnar ”Arvot ja tavoitteet harrastuksessa” – nätbaserad utbildning till föreningsaktiva tisdagen den 

1.3.2022 kl 17.30–19.00. Tillägssuppgifter och anmälan  

Utbildningen är en del av Finlands Ryttarförbunds Arvokas yhteisö -utbildningsserie. Föreningar kan själva 

beställa och ordna utbildningar, tilläggsuppgfter.  

   

 

Gratis nätbaserade utbildningar till föreningar som Olympiakommitteèn ordnar. 

Seuran hallinnon – nätbaserad kurs (längd ca. 15 min.) 

Seura työnantajana – nätbaserad kurs (längd ca.20min.) 

  

 

Vi träffas på Hästmässan i Tammerfors! 

Hela hästnäringens gemensamma evanemangsveckoslut bjuder in igen till Tammerfors 9.-10.4.2022. Ett 

omfattande program erbjuder mycket att se och uppleva för professionella inom hästnäringen samt till de 

som har hästar som hobby. FRF:s medlemsföreningars medlemmar får 50% rabatt på  vuxnas dagbiljetter – 

använd förmånen så ses vi på mässan! Läs mera. 

https://forms.gle/qQ3m5goXUnR2jeWp7
https://www.ratsastus.fi/srl/vastuullisuustyo/
https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/arvot-ja-tavoitteet-harrastuksessa/
https://www.ratsastus.fi/koulutus/seura-ja-harrastetoiminnan-koulutukset/
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/koulutukset/seuran-hallinto-ja-johtaminen/
https://www.ratsastus.fi/jasenelle/jasenedut/tampereen-hevoset-messut/


Hälsningar från Ryttarförbundet: 

Förändringar i personalen: 

• Hallinto- ja kehityspäälliköksi on valittu Kaisa Kähö (börjar 1.2.2022)  

• Vapaaehtoistoiminnan kehittäjäksi on valittu Emmi Korpiola (börjar 14.2.2022)  

• Föreningsverksamhetens utvecklare Anna Wessman lämnar på studieledigt 21.2.202 och   

kommer tillbaka i augusti. 

Hanna Talvitie har kommit tillbaka från studieledigheten och fortsätter inom pararidningen.  Personalens 

kontaktuppgifter hittar du här här. 

  

 

FRF:s kommunikation till er hjälp 

Under FRF:s spalt Ajankohtaista finns det infobrev som gäller förbundet.  

I kalendern Kalenteriin finns det uppräknat alla FRF:s och samarbetspartners utbildningar som ordnas.  

I medlemsrummet  Jäsenhuoneessa finns det under Ajankohtaista intressant innehåll och nyttigt material 

till föreningar, stall och ryttare. Där finns även medlemsförmåner och Hippos-tidningens arkiv.  

På sidan Viestinnän sivulta finns instruktioner och ridningens veckoinfo.  

 

Vi hjälper gärna till med mediakontakter och utbildningar inom kommunikation. Ni kan även ge tips på 

samtalsämnen och sända nyheter, bilder och videor. 

 

 Ta kontakt: kommunikationschef Kati hurme, kati.hurme@ratsastus.fi eller 0406203001.  

  

  

  

  

  

 

 

 

https://www.ratsastus.fi/uutiset/kaisa-kaho-aloittaa-ratsastajainliiton-hallinto-ja-kehityspaallikkona/
https://www.ratsastus.fi/uutiset/emmi-korpiola-aloittaa-ratsastajainliiton-vapaaehtoistoiminnan-kehittajana/
https://www.ratsastus.fi/yhteystiedot/
https://www.ratsastus.fi/ajankohtaista/
https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/
https://www.ratsastus.fi/jasenelle/jasenhuone/
https://www.ratsastus.fi/ajankohtaista/
https://www.ratsastus.fi/srl/viestinta/
mailto:kati.hurme@ratsastus.fi

