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Tässä uutiskirjeessä: 
  

• Tampereen Hevoset -messut 

• Tie tähtiseuraksi 

• Arvokas yhteisö -koulutukset seurojen tilattavaksi 

  

 

 

Tervehdys seuratoimijat 
  

Tämän kertaisessa seuratoimijoiden uutiskirjeessä keskitytään meidän kaikkien jo pitkään 

odottamaamme kevään messukohokohtaan Tampereen Hevoset -

messuihin. Viikonloppuna suurin joukoin nimittäin... 

...Hevoset-messuilla tavataan! 

Toivottavasti sinäkin pääset mukaan, kun hevosihmiset tapaavat Tampereella 9.-10.4. Myös 

me Suomen Ratsastajainliitosta olemme mukana vahvalla kokoonpanolla. Meillä on messuilla 

monipuolisesti ohjelmaa, kokouksia ja palkitsemisia. 

A-hallin Bäkkäri-lavalla on lauantaina klo 14.45 aiheena on Vastuullisuus ratsastuksessa, ja 

sunnuntaina klo 10.00 Nuoret Päättäjät -ryhmä tarjoaa eväitä aktiiviseen nuorisotoimintaan 

seuroissa ja alueilla. 

SRL:n osastolle A658 perustetaan hevoskerho, jossa piirretään, tehdään hevosaiheisia 

tehtäviä ja luetaan yhdessä hevoskirjoja. 

Kokoustiloissa tapaavat eri työryhmät ja vastuuhenkilöt alueiden nuorisotiimeistä 

pararatsastustoimijoihin. 

Messutarjoukset osastollamme: 

• Ratsastuksen käsikirja 15 € (norm. 25 €) seurojen SRL-jäsenille. Edun saa 

mobiilijäsenkorttia näyttämällä 

• Hippos-lehti tutustumishintaan 5 € (norm. 9,20 €) 

• Seuran jäseneksi messuilla liittyville lahjaksi uusin Hippos, hevosheijastin ja Horse 

Show -lippu 

 

 



Katso täältä SRL:n oma messuohjelma 

Tutustu messujen koko ohjelmaan 

Ei vielä lippuja? Muista hyödyntää jäsenalennus. 

  

 

 

Tie tähtiseuraksi 
  

Tie Tähtiseuraksi -koulutussarja jatkuu toisella webinaarilla maanantaina 25.4.2022  

klo 18 – 19.30. Webinaarissa tutustutaan Tähtiseura-verkkopalveluun sekä palvelusta 

löytyviin valmiisiin ohjeisiin ja malleihin, joita ratsastusseurat voivat hyödyntää toiminnassaan. 

Kouluttajana toimii Eija Alaja Olympiakomiteasta. Koulutus järjestetään etänä ja se on osa 

Seuratoiminnan ohjausryhmän maksutonta koulutussarjaa. Kolmas, ja projektin viimeinen, 

osio järjestetään toukokuussa ja silloin ratsastuksen omia Tähtiseuroja on kertomassa 

kokemuksistaan Tähtiseuroina. 

Ilmoittaudu mukaan TÄSTÄ LINKISTÄ. 

Lisätietoa Tähtiseura-ohjelmasta 

  

 

 

Arvokas yhteisö -koulutukset seurojen 
tilattavaksi 
  

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. 

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

tutustua täällä. 

 

 

https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/srl-n-ohjelma-hevoset-messuilla-9-10.4/
https://www.hevosmessut.fi/fi/
https://www.ratsastus.fi/jasenelle/jasenedut/tampereen-hevoset-messut/
https://forms.gle/mKtLPnmzRx53TDNu5
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseura-ohjelma/
https://www.ratsastus.fi/koulutus/seura-ja-harrastetoiminnan-koulutukset/
https://www.ratsastus.fi/srl/vastuullisuustyo/

