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Hei ratsastuksen seuratoimija 
  
päivät ovat jo pidentyneet, ja kevät kolkuttelee ovella, kun maaliskuu lähestyy puoliväliä. 

Hevosyhteisölle kevään merkki on tänä vuonna myös Tampereen Hevoset-messut. 

Odotamme innokkaasti tapaavamme monia teistä Tampereella huhtikuun ensimmäisen 

kokonaisen viikon viikonloppuna paitsi ihailemassa hienoja hevosia niin myös näkemässä 

toisiamme ihan kasvotusten. 

Tämän kertaisessa Ratsastajainliiton seurapostissa kerrotaan messujen lisäksi myös 

äänestyksestä, jossa pääsee vaikuttamaan vuoden 2021 kiitosten antamiseen eri tekijöille ja 

ilmiöille. Seurapostista löytyy tietoa myös mielenkiintoisista tulevista koulutuksista, joissa 

pureudutaan muun muassa turvallisuuteen ja kriisiviestintään. Tervetuloa mukaan. 

Aurinkoisia ja keväisiä hetkiä seuratoiminnan parissa toivottaa 

Ratsastajainliiton toimisto, Seurakehittäjät ja Nuoret Päättäjät -ryhmä 

  

 

 

Tässä uutiskirjeessä: 
  

• Vuoden palkittavat -äänestys 

• Hevoset 9.-10.4. 

• Seuratoiminnan ohjausryhmä järjestää kolme koulutusta 

  

 

 

Vuoden Palkittavat 2021 – äänestys 
käynnissä! 
  
Ratsastajainliitto arvostaa jäsentensä tekemää työtä ja haluaa palkita vuoden 2021 tekijöitä ja 

ilmiöitä ratsastuksen parissa. Katso kategoriat ja ehdokkaat TÄÄLTÄ ja anna äänesi 13.3. 

mennessä! 
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Hevoset 
Tampereella 9.-
10.4. 
  
Pitkän odotuksen jälkeen hevosväki tapaa 

jälleen Tampereella, kun Hevoset-messut 

järjestetään 9.-10.4. Monipuolinen ohjelma 

tarjoaa koettavaa niin harrastajille kuin 

ammattilaisillekin, ja on suosittu seuran 

yhteinen retkikohde. Kiinnostaisiko vaikka 

Ville Vaurion tai Niklas Aromaan klinikka, tai 

neuvot lastausongelmiin? Katso koko 

messuohjelma täältä. 

Muista hyödyntää myös seuranjäsenten 

alennus messulipuista, lisätietoja. 

  

 

 

Turvallisuus ja kriisiviestinnän ABC –
iltatee 17.3. 
  
SRL:n seurakehittäjät järjestävät to 17.3. klo 19-20 etänä Iltatee -tilaisuuden, jonka aiheena 

on turvallisuus ja kriisiviestintä. Asiantuntijana tilaisuudessa on Tukesin ylitarkastaja Kielo 

Kestinmäki. Tilaisuus on ilmainen. Lisätietoja TÄÄLTÄ. 

  

 

 

Seuratoiminnan sähköinen työkalupakki 
-iltatee 23.3. 
  
Seuratoiminnan sähköinen työkalupakki -iltateellä 23.3. klo 19-20 käydään läpi erilaisia 

sähköisiä välineitä, joilla seuratoimintaa voidaan tehostaa. Illan teemaan johdattelee IT-

asiantuntija Jouni Karnasaari. Iltateen järjestävät SRL:n seurakehittäjät. Tilaisuus on 

maksuton. Lisätietoja TÄÄLTÄ. 
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“Matkalla laatuseuraksi - mistä koostuu 
meidän hyvä toiminta?” - webinaari 4.4. 
  
SRL:n seurakehittäjien 4.4. klo 18-20 järjestämässä iltawebinaarissa “Matkalla laatuseuraksi - 

mistä koostuu meidän hyvä toiminta” pureutuu seuratoiminnan kehittämiseen. Teemoina ovat 

mm. vapaaehtoisuus, yhteisöllisyys, osallistaminen sekä tähtiseurakriteereihin tutustuminen. 

Tilaisuuden luotsaa Laura Härkönen, KesLi ry/seurakehittäjä. Tilaisuus on maksuton. 

Lisätietoja TÄÄLTÄ. 
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