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Asiaa osoitteenmuutoksista
Olemme havainneet, että Itellan väestörekisteriin pohjautuva osoitteenmuutospalvelu ei aina toimi
odotetulla tavalla jäsenrekisterissämme. Syitä ovat mm. syntymäajan puuttuminen, jäsenen mahdollinen
osoitteenluovutuskielto, useampi jäsennumero jne. Tästä syystä suosittelemme jatkossa, että jäsenet
ilmoittaisivat osoitteenmuutoksista oman seuransa jäsensihteerille.

Suomalaisen urheilukentän mittavin yhteinen satsaus nuoriin

Your Move On Tour liikuttaa nuoria ympäri maata

Vuoden monipuolisin ja hauskin nuorten tapahtumakiertue Your Move On Tour 2010 saa nuoret liikkeelle
ympäri Suomen. Your Move on suomalaisen urheilukentän mittavin yhteinen satsaus nuoriin.
Your Move On Tour on osa Nuoren Suomen ja Suomen Liikunnan ja Urheilun Your Move -kampanjaa, joka
tarttuu isoon kansanterveydelliseen ongelmaan: alle puolet nuorista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi.
Kiertueen pääyhteistyökumppani on Kesko.
Your Move -kampanjan johtaja Ossi Heinänen Nuoresta Suomesta kertoo, että kampanjan tavoitteena
on lisätä nuorten liikkumista ja kannustaa nuoria omatoimiseen liikkumiseen.
-Nuoret tietävät parhaiten, mikä heitä kiinnostaa ja siksi he ovat keskeisessä roolissa ideoimassa ja
toteuttamassa tapahtumia. Your Move luo uudenlaista nuorten liikuntakulttuuria.
Turbomovezone ja steetzone innostavat
Your Move On Tour innostaa nuoria seuraavilla paikkakunnilla:

20.5. Joensuu @ Joensuu Areena

21.5. Helsinki @ Pallokenttä

25.5. Oulu @ Raksila

26.5. Seinäjoki @ Jääurheilukeskus

27.5. Pori @ Karhuhalli

2.6. Jyväskylä @ Toukofest

3.6. Turku @ Relax

Tapahtumissa nuoret voivat muun muassa testata eri liikuntalajeja, ottaa osaa turnauksiin ja haastaa
itsensä hullut japanilaiset -tyylisellä Keskon turbomove-radalla. Streetzonella on mahdollista kokeilla
parkouria, skeittausta ja rullaluistelua.
Lisäksi lavalle nousevat MotoriikkaMiikka, Will Funk For Food, The Giant Leap ja Tuhkalehto.
Nuoren Suomen pääyhteistyökumppani Kesko on mukana Your Move -tapahtumakiertueella.
-Haluamme tukea lasten ja nuorten liikuntaa. Ympäri Suomea järjestettävät Your Move -tapahtumat ovat
uudenlainen ja rento tapa mennä mukaan sinne, missä nuoretkin ovat, Keskon brändijohtaja Anne
Laakso sanoo. Tapahtumat ovat maksuttomia. Klo 9–16 koululaiset ja opiskelijat valtaavat tapahtumat,
klo 16–20 ne ovat avoinna kaikille.
Your Move On Tour on osa Your Move -kampanjaa, joka huipentuu Your Move -suurtapahtumaan
Helsingissä 27.5.–1.6.2011. Vuoden 2011 tapahtumapaikkana on Olympiastadionin ja Kisahallin
ympäristö. Suomen suurimmassa liikunta- ja urheilutapahtumassa 50 000 nuorta pääsee
kokeilemaan eri liikunta- ja urheilulajeja uudella, nuoria kiinnostavalla tavalla.
Lisätietoja:
Your Move -kampanjan johtaja Ossi Heinänen, p. 040 752 0080
Your Move -kampanjan ohjelmapäällikkö Juhani Lehto, p. 040 772 6360
www.yourmove.fi

Sinettiseurahaku 2010
Haluaako teidänkin seuranne Nuoren Suomen Sinettiseuraksi eli
nuorisotoiminnan laatuseuraksi?
Sinettiseurat ovat eri lajien urheiluseuroja, joiden nuorisotoiminta on laadukasta
ja lähtee lasten ja nuorten tarpeista. Nämä seurat ovat nuorisourheilun
suunnannäyttäjiä ja siitä todisteeksi niille on myönnetty Nuori Suomi Sinetti
yhteistyössä lajiliiton ja Nuori Suomi ry:n kanssa. Sinettiseuroja on eri lajeissa
yhteensä 518. Ratsastuksessa Sinettiseuroja on tällä hetkellä 14.
Sinetin saamiseen tähtääminen ja Sinettikriteerien ylläpitäminen kannustavat
seuroja kehittämään toimintaansa entisestään. Lisäksi Sinettiseurojen saatavilla
ovat Sinettiseuraedut ja mahdollisuus käyttää Sinettiä mm. seuran
markkinoinnissa ja tukihakemuksissa.
Sinettiseurahaku 2010 on nyt alkanut ja päättyy 31.5.2010 mennessä. Lisätietoja Sinettiseurahausta, kriteereistä ja –toiminnasta: SRL / Nina Kaipio (nina.kaipio@ratsastus.fi, 09 2294 5242 tai 040 1974572)
ja nettisivuillamme täältä

Valtakunnallinen Hevostaitomestaruuskilpailu -lisätietoja!
Valtakunnallinen Hevostaitomestaruuskilpailu järjestetään Mikkelin Kekkolan Kartanossa lauantaina 29.5.
2010 klo 11.00 alkaen.
Kisapäivä aloitetaan info-osuudella n. klo 10.45., jolloin kerrotaan tarkempi ohjelma-aikataulu. Kaikille
osallistujille jaetaan kisan info-lehtinen, josta ilmenee päiväohjelma, aluekartta ja muut tarvittavat tiedot.
Päivä päättyy n. klo 18.00.
Lisätietoja kilpailujohtajalta (Tarja Kauppinen puh. 050 326 1084) ja/tai SRL: n Ninalta (puh. 040 1974
572).
Kilpailukutsu löytyy SRL: n nettisivujen tapahtumakalenterista.
Tervetuloa kisaamaan hevostaidoista!

Ravikuninkaallisia ja ratsastuksen aatelisia
Hevosurheilumuseon erikoisnäyttely 2010 Ypäjällä avoinna pe-la klo 10-16, Hevosopiston suurimpien
tapahtumien yhteydessä sekä ryhmille tilauksesta! Lämpimästi tervetuloa tutustumaan historian
kiehtovaan maailmaan! Sijainti: Wanha Viljamakasiini Hevosopiston toimiston vieressä, Opistontie 9,
32100 Ypäjä. Lisätiedot: www.hippolis.fi/hevosurheilumuseo

Hevoset ja kunta -rajapintoja -seminaari 14.6. Forssassa
Seminaarissa käsitellään käsitellään hevosia, hevosharrastusta ja -taloutta osana kunnan toimintaa. Aiheita
ovat mm. hevostalous elinkeinona, maankäyttö- ja ympäristökysymykset, matkailu sekä hevosten käyttö
kuntoutuksessa. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan hevostaloutta ja kuntia yhdistävistä
ajankohtaisasioista!
Avaajana ministeri Sirkka-Liisa Anttila, tiedossa erittäin mielenkiintoisia puheenvuoroja, poimintoja mm.
Hevosten hyvinvointi ja valvonta - Läänineläinlääkäri Inna Ilivitzky, Aluehallintovalvontavirasto;
Hevostallityöryhmän raportista saatu palaute ja jatkotoimet - Yliarkkitehti Anne Jarva,
Ympäristöministeriö; Uuden hevostalouden haasteita
- Maaseutututkimuksen professori Erland Eklund ja tutkija Nora Brandt, Åbo Akademi;
Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön, Yrittäjä Minna
Martin-Päivä, Wangunojan ratsutila; Hevostalli erityisryhmien toimintaympäristönä, Kouluttaja Nina
Hyvätti, Metsäkylän Ratsastuskeskus; Hevostallien ympäristövaikutukset ja niiden hallinta Tutkija Inkeri
Pesonen, MTT.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: täältä
Tulostettava ohjelma löytyy täältä

Kansallinen Poninäyttely Vermon raviradalla (kts. erillinen liite)
Tervetuloa vaikka koko seuran voimin viettämään mukava syysviikonloppu vuoden suurimmassa
hevostapahtumassa Kansallisessa Poninäyttelyssä, Vermon raviradalla 31.7-1.8. Lisätietoja
www.poninayttely.com.

Equipen online-versio
SRL ottaa tämä vuonna käyttöön online-version Equipesta.
Mikäli seuranne haluaa käyttää tätä versiota, niin kilpailupaikalla täytyy olla hyvä ja kiinteä nettiyhteys.
Internet-sivuja varten tarvitsemme seurojenne logot seuraavassa muodossa: koko 128x128 pikseliä,
tallennusmuoto .png, taustaväri läpinäkyvä ja tallennetaan nimellä seuranne id numerolle.
Lähtö- ja tuloslistoihin tulee ratsastajalle oman seuran logo näkyville
Lisätietoja ja logojen toimitusosoite tuula.poyhia@ratsastus.fi

