
Tässä uutiskirjeessä: 
  

• Seurat työelämätaitojen vahvistajina: osaamistodistus ratsastusseurojen 

käyttöön 

• Miten parantaa yhdistyksen hallituksen työtulosta ja vuorovaikutuskulttuuria? -

opinnäyte julkaistu 

  

• Tulossa olevia tilaisuuksia ja koulutuksia: 

Seuratoiminnan iltatee vastuullisuudesta 7.2. klo 19-20 

Arvot ja tavoitteet harrastuksessa -koulutus seuroille 1.3. 

Tie Tähtiseuraksi -projekti starttaa 21.3. 

Maksuttomia Olympiakomitean verkkokoulutuksia seuroille 

  

• Nähdään Tampereella Hevoset-messuilla! 

• Terveisiä Ratsastajainliitosta 

• SRL:n viestintä apunanne 

 

 

 

Seurat työelämätaitojen vahvistajina: 
osaamistodistus ratsastusseurojen 
käyttöön 
  
Ratsastusseura- ja hevostoiminnassa opitaan monenlaisia taitoja. Ratsastusseuratoiminta 

koko laajuudessaan tarjoaa oppimisympäristön ja valtavat mahdollisuudet mm. 

työelämätaitojen oppimiselle sekä niiden kehittämiselle. Tarjoamme nyt käyttöönne 

osaamistodistuksen, jonka seuran hallituksen jäsen voi täyttää esimerkiksi someviestinnässä 

apuna toimineelle nuorelle. Osaamistodistuksesta voi olla hyötyä työnhaussa ja/tai 

opiskeluissa. Lue lisää. 

  

 

 

Miten parantaa yhdistyksen hallituksen 
työtulosta ja vuorovaikutuskulttuuria? -
opinnäyte julkaistu 
  

Työyhteisösovittelija, kouluttaja Leena Saarela pureutuu juuri julkaistussa tutkimuksessaan 

hallitusten sisäiseen vuorovaikutukseen ja työtapoihin – kooten suosituksia hallitustyön 

kehittämiseksi. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millä tavoin yhdistysten hallitusten 
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työtulosta ja vuorovaikutuskulttuuria voi parantaa. Mitä hyvä työtulos ja toisaalta hyvä 

vuorovaikutuskulttuuri hallitustyössä ylipäätään tarkoittavat? Tutkimuksen laajin aineisto 

koostui yli kolmensadan yhdistyksen hallituksen jäsenille, varajäsenille ja puheenjohtajille 

syksyllä 2021 kohdistetusta kyselystä, johon vastauksia tuli yhteensä 146.    

Opinnäytetyö on toteutettu Humanistisen ammattikorkeakoulun Yhteisöpedagogi, työyhteisön 

kehittäjä (AMK) -koulutusohjelmassa. Tässä linkki tutkimukseen.   

  
 

Seuraavan Iltateen aiheena on 
vastuullisuus 7.2. klo. 19-20 
  
Vastuullisuusammattilainen ja liiton hallituksen jäsen Terhi Koipijärvi on innostava puhuja. 

Tule kuuntelemaan, kun Terhi taustoittaa teemaa. Iltatee tapahtumat ovat Seuratoiminnan 

ohjausryhmän (STORY) järjestämiä vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia ja ne ovat 

maksuttomia sekä avoinna kaikille asiasta kiinnostuneille. Ilmoittaudu tästä. Ratsastajainliiton 

vastuullisuusohjelma. 

  

 

 

Seurakehittämisvalmennus ja Tie 
Tähtiseuraksi -projekti 21.3. klo 18-20 
  
Seurakehittämisvalmennukseen haki 11 seuraa. Seuroihin on oltu yhteydessä ja lopullisista 

valinnoista viestitään seuroille helmikuun aikana. Seuratoiminnan ohjausryhmän toisena 

kevään projektina alkaa Tie Tähtiseuraksi. Projekti on kaikille seuroille avoin luento- ja 

koulutuskokonaisuus ja se starttaa 21.3. Nina Kaipion (ESLU) pitämällä verkkokoulutuksella: 

Matkalla Laatuseuraksi - mistä koostuu meidän hyvä toiminta! 

  

 

 

Arvot ja tavoitteet harrastuksessa -
koulutus seuroille 
  

Onko seuran toiminta motivoivaa ja innostavaa yhdessä tekemistä vai raskasta puurtamista? 

Koetteko toimivanne merkityksellisten asioiden äärellä, vai onko tekemisen suunta 

kadoksissa? Onko seurassa tilaa erilaisille harrastajille, ja yhtä arvokasta olla mukana 

erilaisin henkilökohtaisin tavoittein?  

SRL järjestää tiistaina 1.3.2022 klo 17.30-19.00 Arvot ja tavoitteet harrastuksessa -

verkkokoulutuksen seuratoimijoille. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
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Koulutus on osa Suomen Ratsastajainliiton Arvokas yhteisö -koulutussarjaa. Seurat voivat 

tilata ja järjestää koulutuksia myös itse, lisätiedot. 

  
 

Maksuttomia Olympiakomitean 
verkkokoulutuksia seuroille 
  

Seuran hallinnon -verkkokurssi (kesto noin 15min.) 

Seura työnantajana -verkkokurssi (kesto noin 20min.) 

  

 

 

Nähdään Tampereella Hevoset-
messuilla! 
  

Koko hevosalan yhteinen tapahtumaviikonloppu kutsuu taas Tampereelle 9.-10.4.2022. 

Runsas ohjelma tarjoaa nähtävää ja koettavaa niin hevosalan ammattilaisille kuin 

harrastajillekin. SRL:n jäsenseurojen SRL-jäsenet saavat 50 % alennuksen aikuisten 

päivälipuista – hyödynnä etu ja tavataan messuilla! Lisätiedot 

  

 

 

Terveisiä Ratsastajainliitosta 
  

Muutoksia henkilökunnassa: 

Hallinto- ja kehityspäälliköksi on valittu Kaisa Kähö (aloittaa 1.2.2022) 

Vapaaehtoistoiminnan kehittäjäksi on valittu Emmi Korpiola (aloittaa 14.2.2022) 

Seuratoiminnan kehittäjä Anna Wessman jää opintovapaalla 21.2.2022 alkaen ja palaa 

elokuussa. 

Hanna Talvitie on palannut opintovapaalta ja jatkaa pararatsastuksen parissa 

Henkilökunnan yhteystiedot löydät täältä. 

  

 

 

SRL:n viestintä apunanne 
  

SRL:n Ajankohtaista -palstalta löytyvät liiton toimintaan liittyvät tiedotteet. 

Kalenteriin on listattu kaikki SRL:n ja yhteistyökumppaneiden järjestämät koulutukset. 
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Jäsenhuoneessa on mielenkiintoista sisältöä ja hyödynnettäviä materiaaleja seuroille, talleille 

ja ratsastajille. Sieltä löytyvät myös liiton jäsenedut ja Hippos-lehden arkistot. 

Viestinnän sivulta löytyy ohjeistuksia ja ratsastuksen viikkotiedote. 

Avustamme mielellämme myös mediakontakteissa ja viestinnän koulutuksessa. Voitte myös 

vinkata juttuaiheita ja lähettää uutisia, kuvia ja videoita. Olkaa yhteydessä: viestintäpäällikkö 

Kati Hurme, kati.hurme@ratsastus.fi tai 0406203001. 
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