SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE LOKAKUU 2012
SRL YLEISTÄ

SRL:n vaalivaliokunta tiedottaa
Suomen Ratsastajainliiton syyskokouksen 25.11.2012 henkilövaaleihin pyydetään jäsenistön ehdotuksia
Suomen Ratsastajainliiton jäsenyhdistyksiltä ja yhteisöjäseniltä pyydetään perusteltuja ehdotuksia
hallituksen uusiksi jäseniksi. Ehdotusten tulee sisältää ehdokkaan esittely (CV) ja yhteystiedot sekä selvitys
ehdokkaan mahdollisista sidonnaisuuksista ratsastusalan yrityksiin.
Hallituksen erovuoroisia jäseniä ovat Laura Airaksinen ja Ben Simonsén. Syyskokouksen henkilövaaleissa
valitaan liiton hallitukseen kaksi (2) hallituksen jäsentä kolmivuotiskaudelle. Laura Airaksinen on ilmoittanut
olevansa käytettävissä uudelleenvalintaan. Ben Simonsénin toimikausi liiton hallituksessa päättyy
toimintasääntöjen kausirajoitusten mukaisesti.
Tomi Jalkanen on ilmoittanut jättävänsä hallituksen luottamustehtävät vuoden 2012 loppuun mennessä.
Tomi Jalkasen tilalle valitaan yksi (1) hallituksen jäsen yksivuotiskaudelle.
Kirjalliset esitykset toimitetaan SRL:n toimistoon pääsihteeri Fred Sundwall’ille 31.10.2012 mennessä.
Yhteystiedot: Fred Sundwall, Radiokatu 20, 00093 SLU tai fred.sundwall@ratsastus.fi

SRL:n vaalivaliokunta:
Ari Eriksson, pj
Osmo Metsälä
Hinni Koskenniemi

Yhteystiedot: www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/vaalivaliokunta
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SRL:n syyskokous sunnuntaina 25.11. klo 12 SLU-talossa
Suomen Ratsastajainliiton sääntömääräinen syyskokous pidetään Helsingissä SLU-talossa (Radiokatu 20,
Länsi-Pasila, salit 2 & 3) sunnuntaina 25.11. klo 12.00 alkaen. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo 11.30.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, muiden muassa toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuodelle 2013 sekä pidetään syyskokouksen henkilövaalit.
Syyskokoukseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kokouksessa on kahvitarjoilu.

SEURA-JA JÄSENPALVELUT
Vetovoimaisin seura - syksyn jäsenhankintakampanja ratsastusseuroille
Liiton jäsenkertymän kasvu on ollut positiivista. Jäsenkasvua vauhditetaan syksyn hinta-alennuksen myötä
ylimääräisellä jäsenkamppiksella 50 000 jäsenen saavuttamiseksi.
Ratsastusseuroilla on mahdollisuus lisätä oman seuransa vetovoimaisuutta ja houkutella mukaan uusia
jäseniä. Seurat voivat osallistua liiton jäsenkamppikseen, jossa ratsastusseurat jaetaan kolmeen eri
kategoriaan lähtötilanteen jäsenmäärän mukaisesti.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/ajankohtaista

Vapaaehtoiskilpailun tulokset
Liiton vapaaehtoistoiminnan teemavuoden kunniaksi järjestetty vapaaehtoiskilpailu on päättynyt. Kilpailun
voittajat on julkistettu täällä. Kiitos kaikille osallistumisesta!

Lumilyhty-arpojen myyntiaika päällä
Lumilyhty-arpojen myyntiaika on alkanut. Arpojen myynnillä tuetaan paikallisesti lasten ja nuorten liikuntaa
sekä urheiluseuratoimintaa. Vuosien saatossa urheiluseurat ovat keränneet arpamyynnillä yhteensä 8,6
miljoonaa euroa.
Lumilyhdyn myyntiaika on 1.10.2012 - 31.1.2013.
Lisätietoja: www.lumilyhty.fi/seuroille/tilaa/

Apassionata -ryhmäalennus ensi vuoden näytöksiin
Suosittu Apassionata -hevosshow tulee Suomeen jälleen helmikuussa. Kerätkää ryhmä kasaan ja lähtekää
kokemaan Apassionata mitä parhaimmassa seurassa. Jokaisesta 20 kappaleen tilauksesta saa veloituksetta
samaan hintakategoriaan kaksi vapaalippua. Nyt kannattaa siis toimia ajoissa!
Lisätietoja erillisessä liitteessä sekä osoitteessa: www.apassionata.com
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Vapaaehtoisten toiminta näkyväksi lokakuusta lähtien
Suomalaiset kansalaisjärjestöt nostavat vapaaehtoistoiminnan isosti esille tänä syksynä.
Vapaaehtoistoiminnassa on jo nyt mukana kaksi viidestä suomalaisesta. Tätä palkatonta työtä yhteiseksi
hyväksi tekevät naiset, miehet, nuoret ja vanhat – jokainen keskimäärin 18 tuntia kuukaudessa.
Vapaaehtoistoiminnan voima on välittämisessä, joka torjuu yksinäisyyttä ja luo luottamusta, hyvinvointia ja
yhdessä tekemisen mahdollisuuksia.
Kampanja alkaa lokakuussa ja huipentuu Vapaaehtoisten päivään 4. joulukuuta. Lokakuun alusta lähtien
rakennetaan maailman pisintä käsikädessä-ketjua Facebookissa. Tule mukaan yhdistämään kädet käsiin
Helsingistä Utsjoelle, Euroopan maasta toiseen tai vaikka maapallon ympäri.
Lisätietoja: www.vapaaehtoistenpaiva.fi
Tarjolla olevat vapaaehtoistehtävät eri puolilla Suomea: www.toimintasuomi.fi

Seurat pääsevät mukaan useilla eri tavoilla:
1. Ilmoittakaa seuranne tapahtumat ja tarjoamanne vapaaehtoistehtävät ToimintaSuomi-portaalissa, jonne
kampanjan aikana ohjataan kävijöitä etsimään tietoa heitä lähellä olevista yhdistyksistä. Rekisteröitymisen
jälkeen pääsette itse lisäämään tiedot järjestelmään. Tämän voi tehdä jo nyt: www.toimintasuomi.fi
2. Kansainvälisenä vapaaehtoisten päivänä 4.12. tapahtuu eri puolilla Suomea. Silloin rakennetaan
konkreettisia ja virtuaalisia käsikädessä-ketjuja eri puolilla Suomea. Rakenna omasi - ohjeet ja materiaalia
löytyy kampanjasivuilta www.vapaaehtoistenpäivä.fi
3. Tulkaa mukaan Vapaaehtoisten päivän kaikille avoimeen nettiyhteisöön Facebookissa.
Kampanjamateriaalit ja ohjeet löytyvät myös sieltä.
Lähde: LUM 12/12, SLU.fi

Ansiomerkkejä ansioituneille – vapaaehtoisuudesta kiittäminen
Ansiomerkki on näkyvä tapa kiittää ja osoittaa arvostusta luottamushenkilön tai vapaaehtoisen hyvin
tehdystä työstä ja pitkästä työurasta. Ansiomerkki viestii saajalleen, että hänen kokemustaan ja
sitoutumistaan arvostetaan.
Suomen Ratsastajainliitto ry:n vuosikokous ja hallitus myöntävät ansiomerkkejä henkilöille, jotka ovat
toimineet ansioituneesti liiton tai sen jäsenyhdistyksen/yhteisön hyväksi tai jotka toimenpiteillään ovat
erittäin tuntuvasti tukeneet liiton toimintaa taikka muutoin erittäin huomattavasti myötävaikuttaneet koko
maan ratsastusurheilun edistämisessä.
Kiitä seurasi vapaaehtoista SRL:n ansiomerkillä!
Lisätietoja: http://www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/palkitsemisjarjestelma
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Kunnallisvaalit 2012 – vaikuttamisen mahdollisuus!
Kunnallisvaalit järjestetään 28.10.2012. SLU:n kuntavaalikampanja ”Liikkuvat äänet ratkaisevat” kannustaa
äänestäjiä tarkastelemaan ehdokkaiden näkemyksiä liikunnasta ja haastaa tulevia kuntapäättäjiä
sitoutumaan liikuntaa edistäviin tekoihin. SLU:n kuntavaalisivuilta löytyy konkreettisia vinkkejä siitä, kuinka
urheiluseurat voivat osallistua ja vaikuttaa.
Lisätietoja: www.slu.fi/kuntavaalit

Harrastushaku - ilmainen keino oman lajin markkinointiin
Ilmaisen Harrastushaku -palvelun tavoitteena on ohjata lapset, nuoret ja aikuiset harrastusten pariin
helpommin ja saada ihmiset liikkumaan. Palvelun tavoitteena on myös saada näkyvyyttä seurojen ryhmille
eri kanaviin.
Harrastushaun avulla palvelun käyttäjä voi löytää itseään kiinnostavaa harrastustoimintaa yhdestä paikasta,
yhden hakupalvelun avulla. Palvelun avulla seuran ja sen eri harjoitusryhmien tiedot saadaan näkymään
useisiin kanaviin: seuran omille verkkosivuille, lajiliiton sivuille ja lisäksi osoitteessa
www.yhdistystieto.fi/harrastushaku.
Palvelun voi myös ottaa käyttöön kuka tahansa, joka tarjoaa jonkinlaista harrastustoimintaa, eli kalenteriin
on mahdollista lisätä myös muita aktiviteetteja kuin seurojen järjestämiä.
Jos kiinnostuitte Harrastushausta, voitte kysellä lisää Optinetilta, osoitteesta
asiakaspalvelu@yhdistystieto.fi
Lisätietoja: www.yhdistystieto.fi/harrastushaku
Lähde: LUM 12/12, SLU.fi.

Mitä liikunta maksaa -kysely lasten ja nuorten harrastamisesta
Suomen Ratsastajainliitto selvittää syksyn 2012 aikana lasten ja nuorten ratsastusharrastuksen
kustannuksia Suomessa. Työ on osa laajaa tiedonhankintaa, jossa on mukana vuoden 2012 aikana 7 eri
lajiliittoa.
Lähetättehän kyselylinkin eteenpäin jäsenistöllenne:
www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/mita_liikunta_maksaa_ota_osaa_kyselyyn_ja_vaikuta

4

Liiton seura- ja tallipalveluiden vuosi 2013 (seurojen toimintasuunnitelmien avuksi)
Alustavia tärkeitä päivämääriä ja tapahtumia:

Tammikuu:
o

Kuntohaaste alkaa

Helmikuu:
o

2.-3.2. Apassionata, Helsinki

Maaliskuu:
o
o
o

9.-10.3. Helsinki Horse Fair
23.3. Lajien välinen seurakohtaaminen, Helsinki
30.3. Kuntohaasteen alueellinen starttipäivä, Tampereen Ratsastuskeskus

Huhtikuu:
o
o
o

6.-7.4. Tampereen Hevosmessut
19.–21.4. Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppu Tallink Silja-laivalla
27.4. Kuntohaasteen alueellinen starttipäivä, Oulun ravirata, Äimärautio

Toukokuu:
o

18.5. Valtakunnallinen Hevostaitomestaruuskilpailu, Aitoo (Pälkäne)

Syyskuu:
o

Seurakehittämisseminaari

Lokakuu:
o

17.–20.10. Ratsastusseurojen puheenjohtajien koulutuspäivä Helsinki International UB Horse
Show’n yhteydessä

Marraskuu:
o

Ratsastajainliiton syyskokous
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KILPAILUTOIMINTA

Palautetta kaivataan Hevoshullu -seurakisojen järjestäjiltä
Jos olette järjestäneet Hevoshullu -seurakisan jossain lajissa tänä vuonna, täytättehän ystävällisesti
palautelomakkeen.
Sähköiset palautelomakkeet löytyvät osoitteesta:
http://www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorten_kilpailut/Hevoshullu-jarjestamisohjeita
Palautetta kaivataan ensi vuoden kisasuunnitelmien tueksi. Kiitokset avustanne kisan kehittämiseksi!

KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT

Seura työnantajana -iltakursseja loka-marraskuussa
Työhön Kutsu -hanke järjestää jälleen syksyn aikana Seura työnantajana -koulutuksia ympäri Suomea.
Kenelle: Työnantajaseurojen ja palkkaamista suunnittelevien seurojen hallitusten jäsenille sekä muille
asiasta kiinnostuneille.
Kurssilla kerrataan työnantajan vastuita ja velvollisuuksia, työoikeuden perusteita sekä keskustellaan siitä,
mihin asioihin seuran hallituksen kannattaa kiinnittää huomiota suunnitellessaan työntekijän palkkaamista,
mistä saa tukea palkkaamiseen ja miten hoituu työhön perehdyttäminen ja työnohjaus.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: www.slu.fi/tyohonkutsu/koulutusta/seura-tyonantajana-koulutus

Ratsuhevosen omistaminen – Miten kohti tavoitteellisempaa ratsastusurheilua tulevaisuudessa?
Aamupäiväseminaari perjantaina 19.10.2012 SLU-talossa, Helsingissä
Tulostettava ohjelma:
http://www.hippolis.fi/UserFiles/hippolis/File/PDF-esitteet/Ratsusemi%2019102012.pdf
Ennakkoilmoittautumiset keskiviikkoon 17.10. mennessä:
http://www.webropolsurveys.com/S/BD1B36FFA22ACAFC.par

Seminaari on maksuton!
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ALUEET TIEDOTTAVAT

Pohjanmaa


10.10. Syyskokous, Seinäjoki

ESRA



14.10. Pj-tapaaminen, syyskokous ja kisapörssi, Tuusula
3.-4.11. Kilpailunjärjestäjä, turvallisuuspäällikkö ja Kipa- ja tulospalvelukoulutus, Riihimäki

Häme


22.10. Syyskokous, Messilä

Keski-Suomi



26.10. Seuratapaaminen ja syyskokous, Jyväskylä
27.10. Kilparatsun yleisimpien vammojen ehkäisy-luento, Jyväskylä

Itä-Suomi


27.10. Seuratapaaminen ja syyskokous, Kuopio

Kaakkois-Suomi




29.10.2012 Syyskokous, Kouvola
24.11. Hevoskerho-ohjaajan jatkokurssi, Lappeenranta
8.12. Kaakkois-Suomen Megalauantai (Huom! muuttunut päivämäärä), Mikkeli

Lounais-Suomi





31.10. Syyskokous, Säkylä
13.11. Tulospalvelu- ja jäsensihteerikoulutukset, Kaarina
15.11. Tulospalvelu- ja jäsensihteerikoulutukset, Säkylä
17.11. Hevoskerhon ohjaajan peruskurssi, Kaarina
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Pohjois-Suomi


3.11. Syyskokous ja seuratoiminnan superlauantai & Hevoskerhon ohjaajan peruskurssi, Oulu

Lisätietoja alueiden tapahtumakalentereista.

AJANKOHTAISTA

Kenelle Uuno-pokaali?
Urheiluvuotta 2012 ei ole turhaan kutsuttu Urheilun supervuodeksi - olympialaiset, paralympialaiset ja
muut kansainväliset arvokilpailut ovat tarjonneet urheilun ystäville urheilujännitystä parhaimmillaan!
Nyt on aika vaikuttaa Suomen Urheilugaalan palkintoluokkien ehdokkaisiin.
Kenelle Uuno-pokaali mielestänne kuuluu?
Jättäkää oma ehdotuksenne osoitteeseen: www.suomenurheilugaala.fi/gaala+2013/ehdota+palkittavaa/ ja
voitte voittaa avec-illalliskortin Suomen Urheilugaalaan.

Suomen Urheilugaalan 15.1.2013 palkintokategoriat:
•Sykähdyttävin Urheiluhetki
•Elämänura palkinto
•Urheilu-ura
•Puhtaasti paras -vuoden antidopingteko
•Läpimurto
•Esikuva
•Taustavoima
•Urheiluseura - Pohjola palkinto Hyvälle Seuralle
•Urheilukulttuuriteko
•Urheilumarkkinointiteko
•Urheilujournalismi
•Vuoden urheilija
•Vuoden joukkue
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•Vuoden valmentaja
•Vuoden nuori urheilija
•Suomen urheilun Hall of Fame:n nimeämiset

Lähde: LUM 12/12, SLU.fi.

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy marraskuussa.
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