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Hei!
Jäsenkorteista ja -eduista
Vuoden 2016 jäsenkortit postitetaan Hippos-lehden mukana maaliskuun puolivälissä
jäsenmaksunsa alkuvuodesta maksaneille täysjäsenille. Lehtiajon jälkeen maksaneet
sekä perhejäsenet saavat korttinsa erikseen maaliskuun loppupuolella.
Lisävakuutuslasku (12 € vuonna 2016) lähetetään automaattisesti kaikille jäsenille
jäsenkortin mukana. Vuonna 2015 lisävakuutuksen lunastaneiden lisävakuutusturva
on voimassa maaliskuun 2016 loppuun asti edellyttäen, että jäsen maksaa
jäsenmaksunsa eräpäivään mennessä.
Kaikki vanhat jäsenedut jatkuvat, ts. ratsastusseuran jäsenet saavat mm. LähiTapiolan
kattavan urheiluvakuutuksen, Hippos-lehden ja lukuisia kaupallisia etuja. Liiton
jäsenkortilla pääsee esimerkiksi puoleen hintaan Tampereen Hevoset 2016 -messuille
2.-3.4.
Hippos-lehti uudistuu. Jatkossa lehti ilmestyy 7 kertaa vuodessa. Uudistunut Hippos

ilmestyy ensimmäisen kerran 11.2. Vuoden ensimmäinen numero lähetetään
automaattisesti kaikille vuonna 2015 jäsenmaksunsa maksaneille.

Katso kaikki jäsenedut »
Jäsenetuesitteitä voi tilata aikaisempien vuosien tapaan seuran käyttöön maksutta
osoitteesta sari.siltala@ratsastus.fi. Tutustu myös muihin seuratoiminnan
materiaaleihin täältä:

Tutustu seuratoiminnan materiaaleihin »
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RATSASTUKSEN SINETTISEURAHAKU HAKU RATSASTUKSEN
KÄYNNISSÄ
SEURAKEHITTÄMISVALMENNUKSEEN
Sinettiseuratoiminnan tarkoituksena on
kannustaa ja kehittää lasten ja nuorten
seuratoimintaa. Kaiken toiminnan
lähtökohtana on lapsen ja nuoren paras.

Olisiko sinun ratsastusseurastasi
Sinettiseuraksi?
Ratsastuksen Sinettiseurahaku on jälleen
alkanut. Tutustu uudistuneisiin
Sinettikriteereihin ja ota haaste vastaan!
Ratsastuksella on tällä hetkellä 27 lasten
ja nuorten toiminnan huippuseuraa
ympäri Suomen. Sinetin saaminen on
seuralle kunnia-asia!

Ratsastusseuroilla on jälleen
mahdollisuus osallistua Ratsastajainliiton
seurakehittäjien tarjoamaan
seurakehittämisvalmennukseen.
Seurakehittämisvalmennuksen aikana
paneudutaan seuran toiminnan kannalta
tärkeään kehityskohteeseen.
Valmennuksen tarkoituksena on innostaa
ja motivoida seuratoimijoita miettimään
seuran tulevaisuutta ja toiminnan
jatkuvuutta. Mukaan toivotaan
kaikenkokoisia seuroja. Haku päättyy
31.3.
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JÄSENSIHTEERIT KOHTAAVAT
TAMPEREELLA 2.4.
Jäsensihteerit kohtaavat Tampereen
hevosmessuilla jo kolmatta kertaa. Tällä
kertaa tapaaminen järjestetään
lauantaina 2.4. klo 13–17. Vuoden 2015
lopussa toteutetun jäsensihteerikyselyn
mukaan tapaamiselta odotetaan
erityisesti verkostoitumismahdollisuutta
ja tietoa jäsensihteerin ja seuran
hallituksen jäsenten tehtävistä. Lisäksi
toivottuja aiheita olivat
kilpailulupakäytännöt, SRL:n
jäsenpalvelut- ja -edut, yhdistyslain
kiemurat ja seuran säännöt. Muun
muassa näihin kysymyksiin ja toiveisiin
pureudutaan Tampereen tapaamisessa.
Tilaisuudessa on varattu aikaa myös
vapaalle keskustelulle. Tapaaminen on
avoin kaikille seurojen jäsensihteereille.
Tarkempi kutsu toimitetaan
jäsensihteereille sähköpostitse
helmikuun aikana. Tapahtuman vetää
SRL:n aluekoordinaattori Sanna Sassi.
Lisätietoja sanna.sassi@ratsastus.fi.
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Holma Sonja: 22.–28.2.
Kaipio Nina: 2.–8.5.
Kestinmäki Kielo: 18.–27.3.
Koivula Jutta: 14.3.–20.3.
Kupiainen Emmi: 14.–20.3.
Kuusisto Minttu: 4.1.–14.2.
Sassi Sanna: 7.–13.3.
Siltala Sari: 22.–28.2.
Sundwall Fred: 16.2.–7.3.
Talvitie Hanna: 22.–28.2.
Tella Tuula: 24.3.–10.4.
Ylänne Aki: 11.–17.4.

Seuraa myös somessa!
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