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Tässä uutiskirjeessä: 
  

• Seurakehittämisvalmennukseen valittiin neljä seuraa 

• Tähtiseurapolulle -projekti starttaa 4.4. 

• Tulevia Iltatee-aiheita 

• Arvokas yhteisö -koulutukset seurojen tilattavaksi 

• Hopoti ratsastusseuroille – haemme testaajia 

• Haku Penny&Friends -kisarjärjestäjäksi aukeaa ma 21.2. 

• Pararatsastuksen toimintaa ja tapahtumia 2022 

• Polarin 20 % jäsenetu saatavilla nyt Jäsenhuoneessa 

  

 

 

Seurakehittämisvalmennukseen valittiin 
neljä seuraa 
  
Hakemuksia tuli ilahduttavan runsaasti ja on upeaa, että seuran toiminnan kehittäminen 

kiinnostaa. Valmennukseen valittiin Koljonvirran Ratsastajat ry, Poni-Haan Ratsastajat ry, 

Oulun Ratsastajat ry sekä Riihimäen Ratsastajat ry. Seurakehittämisvalmennuksesta 

vastaavat ratsastuksen seurakehittäjät sekä ulkopuoliset asiantuntijat. Valmennus koostuu 

seurakäynneistä sekä verkostotapaamisesta ja valmennuksen yhtenä käytännön 

toimintatapana laaditaan seuralle oma toimintalinja. 

  

 

 

Tähtiseurapolulle -projekti starttaa 4.4. 
  
Seuratoiminnan ohjausryhmän toinen kevään projekti alkaa verkkoluennolla Matkalla 

Laatuseuraksi - mistä koostuu meidän hyvä toiminta! 

Ilmainen ja kaikille avoin luento järjestetään ma 4.4. klo 18–20. Ilmoittautuminen aukeaa 

myöhemmin. 

 



  

 

Tulevia Iltatee -aiheita 
  
Turvallisuus ja kriisiviestinnän ABC – seuratoimijoille 

Digitaaliset ratkaisut seuran hallinnon apuna 

  

 

 

Arvokas yhteisö -koulutukset seurojen 
tilattavaksi (kts. liite) 
  
Suomen Ratsastajainliitto on suunnitellut yhdessä psyykkinen valmentaja Sanna Sassin 

kanssa kolmen Arvokas yhteisö -koulutuksen sarjan. Koulutukset ovat SRL:n jäsenseurojen 

tilattavissa kohderyhmän mukaan kevyesti räätälöitynä, esimerkiksi joko seuran hallitukselle 

tai jäsenistölle. Koulutukset ovat Kannustava seuratoimija, Arvot ja tavoitteet harrastuksessa 

sekä Ratsasta omin tavoittein ja onnistu. Lue lisää koulutuksista oheisesta esitteestä 

tai nettisivuiltamme. 

SRL järjestää seuroille Arvot ja tavoitteet harrastuksessa -koulutuksen 1.3. Lisätiedot. 

Arvokas yhteisö on yksi SRL:n Vastuullisuusohjelman pääpainopistealueista. Ohjelmaan voit 

tutustua täällä. 

  

 

 

Hopoti ratsastusseuroille – haemme 
testaajia 
  
Järjestääkö seuranne valmennuksia, koulutuksia tai retkiä, ja maksujen kanssa saa aina 

puljata? Eikö seurallanne ole nettisivuja, ja Facebook ei enää tavoita kaikkia jäseniä? 

Ratsastusseurat voivat myös rekisteröityä Hopotiin, ja nyt etsimmekin Hopotin kanssa 5-10 

ratsastusseuraa testaamaan järjestelmää juuri seurojen näkökulmasta. Mikäli seuranne 

haluaa mukaan testaajaryhmään, laita viestiä emmi.kupiainen@ratsastus.fi. Mukaan valitut, 

käyttöä testanneet ja palautetta antaneet seurat saavat kiitokseksi pienen tuotepaketin 

seuran käyttöön. Tutustu Hopotiin 

  

 

 

https://www.ratsastus.fi/koulutus/seura-ja-harrastetoiminnan-koulutukset/
https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/arvot-ja-tavoitteet-harrastuksessa/
https://www.ratsastus.fi/srl/vastuullisuustyo/
mailto:emmi.kupiainen@ratsastus.fi
https://hopoti.com/fi-fi/ridingclubs


Haku Penny&Friends -kisarjärjestäjäksi 
aukeaa ma 21.2. 
  

Ratsastajainliiton jäsentalleilla ja -seuroilla ympäri maata on mahdollisuus järjestää 14.4. – 

31.10.2022 välisenä aikana Penny & Friends -kilpailut. Suuren suosion vuoksi mukaan 

otetaan nyt jopa 80 kisajärjestäjää ilmoittautumisjärjestyksessä. Kilpailujärjestäjäksi 

ilmoittautuminen avataan maanantaina 21.2. klo 12.00 ja se on auki 6.3. asti tai kunnes 

maksimimäärä kisajärjestäjiä on ilmoittautunut. 

Lue lisää ja tutustu kilpailun sääntöihin 

  

 

 

Pararatsastuksen toimintaa ja 
tapahtumia 2022 
 

Pararatsastukseen liittyviä kilpailuja, tapahtumia ja koulutuksia löytyy kalenterista. 

Tervetuloa mukaan myös facebook-ryhmään SRL_Pararatsastus,  Facebook-ryhmän kautta 

saa kätevästi tiedon ajankohtaisista asioista. 

  

 

 

Polarin 20 % jäsenetu saatavilla nyt 
Jäsenhuoneessa 
  
Ratsastusseurojen jäsenille on nyt uusi houkutteleva etu. Helmikuun jäsenetuna on 20 % 

alennus Polarin tuotteista. Etu aktivoidaan kirjautumalla Jäsenhuoneeseen, josta löytyy linkki 

aktivoimiseen. Jäsenhuoneesta löydät tuotteet, joita tarjous koskee. Löydä uusi 

harjoituskumppanisi Polarin sykemittareiden, urheilukellojen ja aktiivisuusmittareiden 

valikoimasta. Tarjous koskee myös hevosten Polar Equine -sykemittareita. 

 

 

https://www.ratsastus.fi/talliyrittajalle/penny-friends-kilpailut/
http://www.ratsastus.fi/lajit/pararatsastus/kalenteri/
http://www.facebook.com/groups/SRLpararatsastus/
https://www.ratsastus.fi/uutiset/nyt-jasenhuoneessa-ratsastusseuran-srl-jasenille-20-etu-polarin-tuotteista/

