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Ratsastajainliiton toimisto suljettu 2.5.
SRL:n toimisto on suljettu perjantaina 2.2.2008. Myös aluesihteereiden toimistot ovat sujettuna kyseisen
päivän.
******
Tervetuloa joukkueenjohtajan JOJOpankkiin!
Joukkueenjohtajan JOJOpankki on tarkoitettu seuratoiminnan kehittämisen tueksi ja on osa SLU:n Hyvä
Seura -hanketta. JOJOpankin sivuille on koottu erilaisia valmiita ja sovellettavia malleja.
JOJOpankki toimii Hyvät mallit kiertoon -periaatteella. Päivitykset ja palautteet-sivulta seurat voivat lähettää
JOJOpankkiin käytännössä kokeiltuja ja hyväksi havaittuja aineistoja. Samalla lomakkeella voi myös antaa
palautetta sivustosta. Tiedostojen yhteydessä on mainittu dokumentin toimittaneen seuran nimi.
JOJOpankissa on anomuksia, ohjeita, lomakkeita, tiedotteita, sopimuksia, suunnitelmia, raportteja ym.
materiaaleja, joita joukkueenjohtajat tarvitsevat tehtävässään. JOJOpankin materiaaleja voi käyttää
sellaisenaan, soveltaa oman seuran tarpeisiin tai sieltä voi saada ideoita toiminnan kehittämiseen.
http://www.slu.fi/urheiluseuroille/
JOJOpankin yhteyshenkilöt: Anu Halonen, etunimi.sukunimi@slu.fi / Laura Härkönen,
etunimi.sukunimi@kesli.fi
******
Pohjola-palkinnot Hyville Seuroille
Pohjola-palkinto Hyvälle Seuralle on vuosittain jaettava tunnustuspalkinto moniarvoiselle ja laadukkaalle
seuratyölle. Pohjola haluaa yhdessä SLU:n, SLU-alueiden ja lajiliittojen kanssa nostaa esiin ruohonjuuritason
toimintaa, jossa on mukana yli miljoona suomalaista. Liikunta- ja urheiluseurat tekevät mittaamattoman
arvokasta työtä, josta Pohjola ja SLU haluavat kiittää seuroja.
Pohjola-palkinnon peruskriteereinä ovat liikuntajärjestöjen yhdessä määrittelemät Hyvän Seuran piirteet:
”Hyvän Seuran arvopohjana on Reilu Peli. Seuralla on innostava ja yhteisöllisyyttä rakentava johtamis- ja
toimintakulttuuri. Seura tunnistaa toimintaympäristön tarpeet ja noudattaa yhdistystoiminnan pelisääntöjä.
Hyviä Seuroja on monenlaisia: Seura voi painottaa kilpa- ja huippu-urheilua, lasten ja nuorten toimintaa,
aikuisten kunto- ja terveysliikuntaa, perheliikuntaa tai erityisliikuntaa.”
Palkittavia seuroja on yhteensä 22. Pääpalkinnon arvo on 10 000 euroa. Lisäksi 5 seuraa saa valtakunnallisen
tunnustuksen, joiden arvo on 2 000 euroa ja 16 seuraa palkitaan alueellisilla 1 000 euron tunnustuksilla.
Palkintojen hakuaika on 1.3.-15.6.2008.
Hakuprosessista vastaavat SLU-alueet maakunnissaan. Hakuaika päättyy tänä vuonna 15.6.2008. Seura, joka
haluaa Pohjola-palkintoehdokkaaksi, ilmoittautuu lähimmän SLU-alueen toimistoon tai hakee
ilmoittautumisohjeet SLU-alueen verkkosivuilta. SLU-alueiden erilaisuudesta ja itsenäisyydestä johtuen
toimintatavat voivat olla hieman erilaisia.
http://www.slu.fi/urheiluseuroille/

******
SRL:n Kuntohaaste 2008
SRL:n Kuntohaastekilpailu on liiton jäsenseurojen jäsenille ja green cardilaisille avoin joukkuekilpailu.
Joukkueissa on 5-10 edustajaa. Kilpailuun osallistujat joukkueet tekevät kuntotestin kevään aikana
toukokuun loppuun mennessä, kuntoilevat vähintään kolme kuukautta ja tekevät samanlaisen kuntotestin
uudestaan kuntoilujakson lopussa. Joukkueiden ilmoittautumisia otetaan vastaan toukokuun loppuun asti.
Kilpailutulokset tulee palauttaa syyskuun loppuun mennessä. SRL:n Kuntotyöryhmä valitsee kilpailun
voittajan kuntotestitulosten perusteella. Voittajajoukkue palkitaan aitiopäivällä Helsinki International Horse
Showssa. Kilpailussa jaetaan myös muita palkintoja. Tervetuloa mukaan kohottamaan kuntoa ja pitämään
hauskaa oman joukkueen kanssa!
Lisätietoja: katri.klinga@ratsastus.fi. Ilmoittautumislomake löytyy liiton nettisivuilta
http://www.ratsastus.fi/asp/system/empty.asp?P=686&VID=default&SID=670703571115887&S=0&C=22638
******
SRL:n liittokokousviikonloppu 26.-27.4.2008
Suomen Ratsastajainliiton ylimääräinen kokous ja sääntömääräinen liittokokous järjestetään sunnuntaina
27.4. klo 12 SLU:n toimitalossa Helsingissä. Lauantaina 26.4. klo 12-17 SLU-talossa pidetään kutsuseminaari,
jossa käsitellään Ratsastuksen Johtavia Ajatuksia ja käynnistetään urheilun, harrasteen ja nuorison
toimialastrategiat. Lauantaina 26.4. klo 19 alkaen järjestetään iltajuhla Hotelli Scandic Continentalissa.
Juhlassa onnitellaan valiomerkkien saajia ja vuoden palkittavia.
******
Sari Siltala
Jäsen- ja toimihenkilörekisterit (=> ainakin nyt aluksi, toimenkuva laajenee ajan myötä).
Yhteystiedot: puh. 09 – 2294 5249, sari.siltala@ratsastus.fi
Olen nelikymppinen yo-merkonomi, helsinkiläinen kahden lapsen äiti ja palannut työelämään muutaman
kotiäitivuoden jälkeen. Hevosteluhistoriastani sen verran, että olen ratsastanut 30 vuotta lähinnä omaksi
ilokseni. Oma hevonenkin, pilkullinen Knabstrup-ruuna Faust II, ”sulostutti elämääni” kahdeksantoista
vuoden ajan. Nykyään ratsastukset rajoittuvat kerran viikossa tunnilla käyntiin sekä parilla yksityisellä
hevosella ratsasteluun. Hevoskärpäsen puremasta ei näköjään koskaan parane… .
Mukava tulla joukkoonne!!

