
Uutiskirje seuratoimijoille 
13.5.2022 

 

 

  

Tässä uutiskirjeessä: 
  

• Someketti ja netiketti haltuun – iltatee 17.5. 

• Tie Tähtiseuraksi, osa 3 – Tähtiseurojen kokemuksia 30.5. 

• Turvallisuuspäällikkökoulutus 24.5. verkkokoulutuksena 

• Hyvässä seurassa -jäsenetu – edullisesti ystävien kanssa Horse Show’hun 

• Hevoskerholainen jälleen tilattavissa 

 

 

Hei seuratoimija, 

kesä lähestyy kovaa vauhtia säidenkin puolesta. Tässä sähköpostissa on kerättynä kokoelma 

SRL:n ajankohtaisia asioita seuralaisille. Lisää ajankohtaisia asioita löytyy niin 

Ratsastajainliiton nettisivuilta (ratsastus.fi) kuin liiton sosiaalisen median kanavista. 

Tervetuloa mukaan! 
 

 

 

 

 

 

Someketti ja 
netiketti haltuun – 
iltatee 17.5. 
  
Somen kautta voi oppia, ideoida, keskustella 

ja ratkaista ongelmia. Sen avulla on helppoa 

verkostoitua, tiedottaa ja olla yhteydessä. 

Mutta millä tavalla somessa ja netissä olisi 

hyvä toimia ja viestiä? 

Viestintäammattilainen ja SRL:n 

vapaaehtoistoiminnan kehittäjä Emmi 

Korpiola puhuu Seuratoiminnan 

ohjausryhmän iltateellä ti 17.5.2022 klo 19–

20 siitä, miten toimia sosiaalisessa mediassa 

ja netissä. 

Ilmoittaudu su 15.5. mennessä tästä linkistä. 

  

 

 

https://forms.gle/oXBrEsS9C1A47pWp9


Tie Tähtiseuraksi, 
osa 3 – 
Tähtiseurojen 
kokemuksia 30.5. 
  

Tie Tähtiseuraksi -koulutussarjan viimeinen 

osio on ma 30.5.2022 klo 18–19.30. 

Tilaisuudessa muutama SRL:n Tähtiseura 

kertoo omista kokemuksistaan ja matkastaan 

Tähtiseuraksi. Seurat avaavat mm. sitä, 

miten kehittämistyö on parantanut seuran 

toimintaa. Koulutus järjestetään etänä ja se 

on osa seuratoiminnan ohjausryhmän 

ilmaista koulutussarjaa. 

Ilmoittaudu la 28.5. mennessä tästä linkistä. 

  

 

 

 

 

 

Turvallisuuspäällikkökoulutus 24.5. 
verkkokoulutuksena 
  

Kilpailujen turvallisuuspäällikkökoulutus on tarkoitettu kaikille kilpailuja järjestäville seuroille, 

kilpailujen tasosta riippumatta. Kilpailusääntöjen mukaan kilpailuissa tulee olla nimetty 

turvallisuuspäällikkö. Yleisötilaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden myötä myös viranomaisten 

huomio kilpailujen turvallisuuteen on kasvanut. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

  

 

 

https://forms.gle/RxbUCA1araMMvn3z7
https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/turvallisuuspaallikkokoulutus-hame/


 

 

 

Hyvässä seurassa -jäsenetu – edullisesti 
ystävien kanssa Horse Show’hun 
  

Nyt katseet kohti syksyn Horse Show'ta! Lähde kokemaan ikimuistoisi hetkiä lokakuussa 

Horse Show’hun talliporukan, ystäväporukan tai omien seurakavereiden kanssa. 

Suomen Ratsastajainliiton ja Helsinki International Horse Show’n yhdessä toteuttama 

Hyvässä Seurassa -jäsenetu mahdollistaa Horse Show -elämyksen huomattavan edullisin 

lippuhinnoin – 20 % alennuksella. Alennus koskee kaikkia viikonlopun näytöksiä torstaista 

sunnuntaihin. Minimitilaus on 8 lippua.  Jäsenedun myynti käynnistyy elokuussa ja tilaaminen 

on vaivatonta sähköisen tilauslomakkeen kautta. Lue lisää jäsenedusta Horse Show’n 

sivulta ja aloita ihana syksyn retken suunnittelu jo nyt. 

  

 

 

Hevoskerholainen jälleen tilattavissa 
  

Hevoskerholainen on jokaisen heppakerholaisen ikioma työkirja. Uusi, vuonna 2022 päivitetty 

työkirja on A5-kokoinen ja osa tehtävistä on siirretty sähköisiksi. Sen uusi, edullisempi hinta 

on 8 €. 

Tilaa Hevoskerholainen ja muut SRL:n myyntituotteet Raudikko Ruuna -verkkokaupasta. 

 

  

 

https://helsinkihorseshow.fi/tapahtumainfo/hyvassa-seurassa
https://helsinkihorseshow.fi/tapahtumainfo/hyvassa-seurassa
https://www.raudikkoruuna.fi/

