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SRL:n kevätkokous 24. – 25.4. – seminaariin ilmoittautuminen
Pyydämme ystävällisesti seuroja ilmoittamaan tarjoilua varten seminaariin tulijoiden määrän
minttu.kuusisto@ratsastus.fi 23.4. mennessä.

Suomen Moveria etsitään
Sinä liikunnasta, tapahtumien järjestämisestä ja nuorten
kanssa toimimisesta kiinnostunut nuori aikuinen, tässä on
tilaisuutesi!
Oletko 20–29 -vuotias, liikunnasta kiinnostunut ja itse aktiivisesti
liikkuva nuori sekä luonteeltasi iloinen ja sosiaalinen? Mikäli
vastauksesi kysymykseen on kyllä, saatat olla etsimämme henkilö!
Nuori Suomi ry etsii eri puolilta Suomea Movereita tukemaan
yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten oppilaita sekä
urheiluseurojen nuoria liikuntatapahtumien järjestämisessä. Tapahtumat ovat koulujen nuorten
järjestämiä ja Moverin tehtävänä on markkinoida idea nuorista tapahtuman järjestäjinä koululle. Kun
koulu innostuu asiasta, on Moverin tehtävänä toimia nuorten tukena ja ohjata heitä tapahtuman
järjestämiseen liittyvissä asioissa. Moverina toimimisessa etuna on, jos sinulla on aiempaa kokemusta
tapahtuman järjestämisestä ja nuorten kanssa toimimisesta.
Moverin työstä maksetaan 200 euroa/toteutunut tapahtuma. Moverit koulutetaan tehtävään. Moveritoiminta aloitetaan huhti-toukokuussa idean markkinoinnilla kouluille. Toiminta päättyy kevään osalta
toukokuun lopussa ja jatkuu syksyllä koulujen aloittaessa uuden lukuvuoden.
Hakemukset ja CV lähetetään sähköpostitse osoitteeseen tapahtumat@nuorisuomi.fi 30.4. mennessä.
Kirjoita viestikenttään ”Hakemus Moveriksi”.
Lisätietoja
riikka.mannelin@nuorisuomi.fi tai Riikka Mannelin 040-7182855 (puhelimitse ma-pe klo 9.30-16.00).
Nuori Suomi ry ja Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU) toteuttavat Your Move -kampanjaa vuosina 2008-2011.
Nuorten omat tapahtumat ovat Your Move -kampanjaa, jonka tavoitteena lisätä 13–19 -vuotiaiden nuorten
osallisuutta ja liikkumisen määrää. Kampanja huipentuu vuonna 2011 Helsingissä järjestettävään
suurtapahtumaan, jonne odotetaan yli 50 000 kävijää. Lisätietoja www.yourmove.fi

Ryttarens guide till tävlingsvärlden 2010
Ratsastajan opas kilpailumaailmaan 2010 har nu uppdaterats också på svenska. Ryttarens guide till
tävlingsvärlden innehåller information om allmänna tävlingsprinciper och regler. Guiden är avsedd för alla
som deltar i ridtävlingar och vill förstå hur tävlingsverksamheten inom ridsport fungerar. Guiden finns i
materialportfölj här och den kan också beställas från Ryttarförbundet (pris 5 €+postning). Ytterligare
information: Finlands Ryttarförbund, Nina Kaipio, tel. 09-229 452 42 eller 040-197 45 72,
nina.kaipio@ratsastus.fi.

Valtakunnallinen Hevostaitomestaruuskilpailu
järjestetään Mikkelin Kekkolan Kartanossa lauantaina 29.5. klo 11.00 alkaen.
Lisätietoja kisasta ja kisakutsu löytyy täältä.

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.
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SLU:n Reilu Peli
Arvoisa Seuratoimija!
SLU: ssa on käynnissä laaja Reilun Pelin periaatteiden päivitysprosessi. Reilun Pelin periaatteiden
luonnosta saa kommentoida ja kehittämisehdotuksia otetaan mielellään vastaan. Tavoitteena on, että
useat seurat tai seuratoimijat kommentoisivat uudistuvien Reilun Pelin periaatteiden luonnosta 12.4.20.5. välisenä aikana SLU:n nettisivuilla osoitteessa http://www.slu.fi/reilu_peli/paivitystyo/ . Kaikkien
vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan kaksi lippua salibandyn MM –
kisojen avajaisotteluun 4.12.2010 ja 15 katsomolippua Suomen Urheilugaalaan 10.1.2011.
Kummatkin tapahtumat pidetään Hartwall Areenalla Helsingissä. Kaikille voittaneille ilmoitetaan voitosta
henkilökohtaisesti kommentointiajan päätyttyä.

