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1) Seuratoiminnan kehittämistuen haku käynnissä
2) Kansallisten kilpailujen anominen vuodelle 2009
3) Lumilyhty joulukalenteri
4) Sporttirekisteri
5) Sporttirekisterissä käyttökatkos 27.10. alkaen
******
Seuratoiminnan kehittämistuen haku käynnissä 15.10. saakka - vielä ehtii!
Seuroilla on mahdollisuus hakea osuutta 450 000 euron tukipotista lasten ja nuorten seuratoiminnan
kehittämiseen. Käytännössä noin 500-1500 euron suuruinen tuki tarkoittaa monella seuralla lasten ja
nuorten toimintaan käytettävien rahavarojen tuplaantumista tai peräti triplaantumista. Tällaista
mahdollisuutta ei varmaan kannata jättää käyttämättä? Tukea voivat saada niin lasten ja nuorten toimintaa
käynnistelevät seurat kuin nuorisotoiminnan konkariseuratkin.
Tarkat tiedot kehittämistuesta, hankemuodoista sekä hankekohtaiset hakulomakkeet
http://www.nuorisuomi.fi/seuratoiminnankehittamistuki. SRL:n nettisivuilla
http://www.ratsastus.fi/asp/system/empty.asp?P=39&VID=default&SID=856555429658375&S=0&C=28434
puolestaan kerrotaan kehittämistukeen liittyviä tarkennuksia ja ideoita ratsastusseuroille.
MINKÄLAISTA TOIMINTAA TUETAAN?
- 1.9.2008-31.12.2009 välisenä aikana toteutuvaa toimintaa
- seurojen nuorten suunnittelemia ja toteuttamia tapahtumia
- seuran 13-19-vuotiaiden nuorten nuorisoklubin tms. oman harrasteryhmän perustamista
- uusien 13-19-vuotiaiden houkuttelemista mukaan ratsastustoimintaan
- hevoskerhojen monipuolisen liikunnan lisäämistä (lajikokeilut yms.)
- uusien heppakerho tms. 6-12-vuotiaiden harrastusryhmien käynnistämistä
- toimenpiteitä, jotka tähtäävät siihen, että seura täyttää Sinettikriteerit
LISÄTIETOJA
Lue lisää yllämainittujen linkkien kautta. Ja jos mielessäsi on vielä sitten kysyttävää tai olet epävarma voisiko
jollekin hankkeelle saada tukea, ota yhteyttä!
• SRL/Hanna Talvitie, hanna.talvitie@ratsastus.fi, p. 09-2294 5242 (vapaalla viikon 41) • Nuori Suomi ry, p.
09-3481 2000, www.nuorisuomi.fi/seuratoiminnankehittamistuki
******
Kansallisten kilpailujen anominen vuodelle 2009
Seurojen tulee anoa kansallisia kilpailuita 31.10.2008 mennessä.
Kilpailujen anomislomake löytyy SRL:n nettisivuilta materiaalisalkusta:
http://www.ratsastus.fi/asp/system/empty.asp?P=45&VID=default&SID=352664163246438&S=0&C=21417
Lisätietoja antaa: Aki Ylänne, aki.ylanne@ratsastus.fi p. 09-229 45 241
******
Lumilyhty joulukalenteri
Lumilyhty-joulukalenteriarpojen myynti alkaa 1.10. Joulukalenteriarvan hinnasta jopa puolet menee suoraan
arvan myyneelle urheiluseuralle tai -joukkueelle. Lumilyhty on merkittävin yksittäinen suomalaisten
urheiluseurojen varainhankintakeino.
Lisätietoa löytyy osoitteesta www.lumilyhty.fi.

******
Sporttirekisteri
Loka-marraskuun vaihteessa lähetetään seuroille päivitetyt Sporttirekisteri ohjeet sekä päivitetty
Jäsensihteeri –info vuodelle 2009.
Marraskuun loppuun mennessä seurojen tulee ilmoittaa vuoden 2009 toimihenkilönsä (pj, sihteeri,
jäsensihteeri jne.) omalle aluesihteerille. Vain ne jäsensihteerit joiden tiedot on ilmoitettu omalle
aluesihteerille, saavat käyttäjätunnukset Sporttirekisteriin ensi vuodelle.
Lisätietoa jäsenrekisterin päivityksistä oman alueen aluesihteeriltä:
Etelä-Suomi
Taina Koivuniemi, 040-553 7513, taina.koivuniemi@ratsastus.fi
Puhelinajat: ma klo 9-13, ti-to klo 15-19, pe 9-12
Itä-, Lounais- ja Pohjois-Suomi
Emmi Kupiainen , 045-1225772, emmi.kupiainen@ratsastus.fi
puhelinaika ma-pe 8.30 - 16.30
Kaakkois-Suomi ja Pohjanmaa
Tuula Pöyhiä, 050-522 8622, tuula.poyhia@ratsastus.fi
puhelinaika ma-pe 8.30 - 16.30
Häme ja Keski-Suomi
Meija Lahtinen
puhelinaika ti-pe 8-16

, 050-366 6689, meija.lahtinen@ratsastus.fi

******
Hyvä Sporttirekisterin käyttäjä,
Sporttirekisterissä on viime aikoina ollut ennätysmääriä lisenssien verkko-ostossa. Vanhat palvelimet ja
tietokantaversiot eivät ole tällaiseen käyttäjämäärään soveltuvia. Tästä syystä Sporttirekisterin palvelimet
päivitetään tehokkaampiin koneisiin ja uudempaan tietokantaversioon.
Samalla palvelimet muuttavat uuden toimittajan tiloihin.
Sporttirekisteri sammutetaan maanantaina 27.10.2008 klo 22:00. Toiminnot ovat pois käytöstä 48h.
Tavoitteena on saada Sporttirekisteri toimintaan nopeammin, mutta muutosten suuresta määrästä johtuen
emme lupaa tätä nopeampaa aikataulua.
- Sporttirekisterin tuki -

