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Sporttirekisteripäivitysten aikataulu vuodenvaihteessa
Joulukuu 2009
* 1.12. jäsenkausi 2010 lisätään sporttirekisteriin
- seurat pääsevät päivittämään jäsenhintoja vuodelle 2010
* 17.12. vuoden 2009 viimeinen jäsenmaksutilitys
* 31.12. jäsenhinnat ja henkilöiden jäsenyydet täytyy olla päivitettyinä rekisterissä
Vuoden 2010 jäsenhintapäivitykset voi tehdä sporttirekisteriin vain
1.-31.12.2009 välisenä aikana. Muuna aikana toiminto on suljettu seuroilta.
Mikäli jäsenhinta jätetään päivittämättä, jäsenlaskut eivät lähde eteenpäin jäsenille.
Tammikuu 2010
* 4.1. lisenssikausi 2010 lisätään rekisteriin
- seurat pääsevät nyt tulostamaan uusia lisenssilaskuja jäsenilleen
- tarkista että jäsenlasku on maksettu ennen kuin lisenssilasku annetaan jäsenelle
* 4.1. lähtee ensimmäinen erä jäsenmaksulaskuja jäsenille liiton toimesta
* 25.1. jäsenmaksulasku tulee maksaa viimeistään, jotta ehtii mukaan Hippos nro1/2010
postituslistalle
- viimeisetkin seurojen toimihenkilölistat aluesihteerille.
Helmikuu 2010
* 15.2. aluelupa tulee maksaa viimeistään, jotta tieto ehtii jäsenkorttiin

SRL:n hallitus esittää korotuksia jäsenmaksuihin 2010
Suomen Ratsastajainliiton hallitus esittää SRL:n syyskokoukselle 22.11. ensi vuoden jäsenmaksuihin
korotuksia. Senioreiden jäsenmaksuksi vuodelle 2010 esitetään 40 euroa (nyt 35 euroa) ja
junioreiden jäsenmaksuksi 35 euroa (nyt 32 euroa). Perhejäsenten maksut olisivat puolet näistä
maksuista. Ratsastusseuroja pyydetään ottamaan nämä mahdolliset korotukset huomioon omissa
syyskokouksissaan, jotka pidetään mahdollisesti jo ennen SRL:n syyskokousta.

SRL:n syyskokousviikonloppu 21.-22.11. Helsingissä
SRL:n syyskokousviikonloppua vietetään 21.-22.11. Helsingissä. Paikkana on hotelli Scandic
Continental (Mannerheimintie 46). Lauantaina järjestetään SRL:n ajankohtaisia asioita käsittelevä
Ratsastusfoorumi ja sunnuntaina on vuorossa liiton sääntömääräinen syyskokous. Tilaisuudet ovat
maksuttomia, mutta Ratsastusfoorumiin pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 13.11.
emmi.kupiainen@ratsastus.fi. Sekä Ratsastusfoorumissa että syyskokouksessa on kahvitarjoilu.
Tervetuloa! Lisätietoja www.ratsastus.fi, tiedote 23.10.

Seurojen puheenjohtajille seurakysely 9.11. asti
HUOM! VASTAUSAIKAA VIELÄ TÄMÄ PÄIVÄ!
Ratsastajainliitto on lähettänyt sähköpostilla kyselyn ratsastusseurojen puheenjohtajille. Kyselyllä
selvitetään seurojen toimintaa, tulevaisuutta ja tyytyväisyyttä liiton palveluihin. Vastausaikaa on 9.11.
asti. Vastaamalla kyselyyn seuralla on mahdollisuus vaikuttaa liiton palveluihin! Lisätietoja
katri.klinga@ratsastus.fi.

Miten Sinettiseuraksi? Tilaisuus urheiluseuroille
PAIKKA: Kisakallion Urheiluopisto, Lohja
AIKA: torstai 17.12.09 klo 16-20
Nuori Suomi Sinettiseurat ovat seuroja, jotka ovat saaneet Nuori Suomi Sinetin tunnustukseksi
laadukkaasta nuorisotyöstä. Sinettiseurajärjestelmän tavoitteena on auttaa seuroja kehittämään lasten
ja nuorten toimintaa. Sinettiseuroissa pidetään huolta jokaisesta lapsesta ja nuoresta, lahjakkaista ja
vähemmän lahjakkaista. Jokaiselle lapselle ja nuorelle pyritään tarjoamaan heidän omat lähtökohtansa,
motivaationsa ja tavoitteensa huomioivaa toimintaa.
Kestävää laatua tukevat ja varmistavat säännöllisin väliajoin tehtävät auditoinnit. Sinettiseuroja
valittaessa huomioidaan seuran eettiset arvot, toiminta ja koulutukset. Sinetti on arvostettu
tunnustus, jonka haluaa yhä useampi seura.
Miten Sinettiseuraksi? - tilaisuudessa
• perehdytään Nuori Suomi Sinettiseuratoimintaan
• kuullaan Sinettiseuran edustajien ajatuksia Sinetin merkityksestä seuralle
• käynnistetään oman seuran seuratoimintalinjan laadinta
• saadaan tukea omaan toimintaan ja jaetaan kokemuksia
Tilaisuuteen ovat tervetulleita urheiluseuratoiminnan kehittämistukea saaneet seurat sekä muut
seurat ja seuratoimijat, joilla on halua kehittää seurastaan Nuori Suomi Sinettiseura.
Tilaisuuden vetäjänä toimii Nuori Suomi ry:n Sinettiseuratoiminnasta vastaava suunnittelija Eeva
Sunnari.
Tilaisuuden hinta 25 euroa/seura sisältää kahden samaa seuraa edustavan henkilön osallistumisen
tilaisuuteen, koulutusmateriaalin ja päivällisen. Lisähenkilön hinta on 10 euroa. Kisakallio perii laskujen
käsittelystä laskutuslisän.
Ilmoittautuminen ti 8.12.2009 klo 16 mennessä: koulutussuunnittelija Pauliina Hyvönen
pauliina.hyvonen@kisakallio.fi tai (040) 456 0693
Lisätiedot työpajan sisällöstä: suunnittelija Eeva Sunnari
(09) 3481 2002, (040) 575 3033 tai eeva.sunnari@nuorisuomi.fi
Ajo-ohjeet Kisakallioon www.kisakallio.fi
Tilaisuus on osa Opetusministeriön tukemaa
Urheiluseuratoiminnan reseptit – Hyvä Seura
koulutuskeskus – hanketta.

Tukea urheiluseuratoiminnan kehittämiseen 2010
Vuoden 2010 seuratoiminnan kehittämistuet lasten ja nuorten urheiluun sekä aikuisliikuntaan ovat
nyt haussa.
Opetusministeriön liikuntayksikkö on myöntänyt seuratoiminnan kehittämistukea jaettavaksi vuodelle
2010 lasten ja nuorten urheiluun 600 000 euroa ja aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan 150 000

euroa. Kehittämistukea voivat hakea rekisteröityneet urheiluseurat 15.3.2010 mennessä osoitteessa
www.seuratuki.fi.
Lasten ja nuorten kehittämistukea voi hakea seuraaville hankkeille: seuran kehittäminen
Sinettiseuraksi, ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittäminen, 6—12-vuotiaiden harrastusryhmien
lisääminen ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen. Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan
kehittämistukea voi hakea ohjaajien osaamisen kehittämiseen, uuden säännöllisen toiminnan
lisäämiseen, aikuisten liikuntatoiminnan aloittamiseen ja kuntayhteistyöhön.Kaikkien tuettujen
hankemuotojen toteuttamisaika tulee olla 1.8.2010—31.7.2011.
Lisätietoja: SRL/ vt. harrastepäällikkö Katri Klinga, katri.klinga@ratsastus.fi, 09 2294 5243 ja vt.
nuorisopäällikkö Nina Kaipio, nina.kaipio@ratsastus.fi, 09 2294 5242

Lumilyhty-arvat nyt myynnissä
Vuodesta 1997 asti myynnissä olleella Lumilyhty-arvan myynnillä tuetaan suomalaisten lasten ja
nuorten liikuntaa ja urheiluseuratoimintaa. Arpojen myyntiaika on 1.10. – 31.12.2009. Arvan hinta on
5 euroa. Urheiluseura saa jopa 50% arvan hinnasta puhtaana käteen. Lue lisää www.lumilyhty.fi

