Etelä-Vantaan ratsastajat ry:n toimintalinja
Visio
Etelä-Vantaan ratsastajat ry on houkutteleva ja jäsenilleen hyödyllinen seura, joka huolehtii
jäsentensä eduista ja viihtyvyydestä. Seura kehittää jatkuvasti omaa toimintaansa pystyäkseen
tarjoamaan jäsenilleen entistä laadukkaampaa toimintaa.

Arvot ja eettiset linjaukset
Avoimuus: Toimintamme on avointa ja helposti lähestyttävää. Kunnioitamme jäsentemme
mielipiteitä ja näkemyksiä seuran toiminnasta.
Tasapuolisuus: Jokainen seuramme jäsen on tärkeä ikään, kokoon, taitoon tai sukupuoleen
katsomatta. Kannustamme jäseniämme osallistumaan seuran järjestämään toimintaan kaikilla
taitotasoilla.
Yhteisöllisyys: Haluamme, että jokainen tuntee iloa ja ylpeyttä ollessaan seuramme jäsen.
Vaalimme hyvää yhteishenkeä, innostavaa ilmapiiriä sekä yhdessä tekemistä ja toimimista.
Kehittyminen: Meille on tärkeää, että seuran jäsenillä on mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan
niin hevostenkäsittelytaidoissa, ratsastuksessa kuin kilpailuissakin. Seura haluaa myös ylläpitää
kehittävää toimintatapaa kaikessa toiminnassaan.
Hevosten hyvinvointi: Toimintamme lähtökohtana on hevosten hyvinvointi, arvostus ja hyvä
kohtelu.

Seuran tarkoitus ja toiminnan tavoitteet
Etelä-Vantaan Ratsastajat ry:n toiminnan tarkoituksena on ratsastusurheilun edistäminen Suomen
Ratsastajainliiton hyväksymien periaatteiden mukaan. Seuran tarkoituksena on edistää
ratsastusurheilua, kohottaa jäsentensä ratsastustaitoa ja –tietoutta sekä laajentaa harrastajien
piiriä. Seuran toiminta-ajatuksena on tarjota jäsenilleen liikunnallista ja toiminnallista
harrastustoimintaa hevosurheilun parissa ja edistää jäsentensä hevosmiestaitoja ja -tietoutta
iloisessa ja reilussa ilmapiirissä. Tavoitteenamme on järjestää monipuolista toimintaa, johon
jokaisella seuran jäsenellä olisi mahdollisuus osallistua ikään, kokoon tai taitotasoon katsomatta.

Seuran toimintaperiaatteet
Junioritoiminta
Junioritoiminnan toimintaa ohjaavat paitsi seuran arvot myös kasvatukselliset periaatteet. Tämä
tarkoittaa sitä, että jokainen lasten ja nuorten ohjaajana toimija tuntee ja tietää kasvatuksellisen
vastuunsa ja näyttää omalla toiminnallaan hyvää esimerkkiä lapsille ja nuorille. Kaikessa seuran
junioritoiminnassa harjoitellaan hevosten kanssa toimimisen ohella muun muassa vuorovaikutusta
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ja sosiaalisia taitoja, ryhmässä olemisen taitoja, vastuunkantoa sekä eläinten ja toisten ihmisten
kunnioittamista. Junioritoiminta toteutuu seurassa pääasiassa heppakerhon sekä Hevoshullukisojen muodossa.
Palkitseminen ja kannustaminen
Seura palkitsee vuosittain jäseniään myöntämällä vuoden juniori, vuoden nuori ja vuoden senioripalkinnot. Seuramestaruuksien voittajat este- ja koulumestaruuksissa palkitaan mitalein ja
nimilaatoin palkintotauluun. Myös aktiivisia vapaaehtoisia on muistettu palkinnoin. Lisäksi
seuralaiset ovat saaneet äänestää vuoden hevosen Etelä-Vantaan ratsastuskoulun hevosista. Seura
kannustaa aktiivisesti jäseniään mukaan toimintaan ja pyrkii järjestämään kauden aikana kaikille
soveltuvaa toimintaa.
Viestintä
Seuran viestintäkanavina toimivat seuran ja ratsastuskoulun yhteiset kotisivut, ratsastuskoulun
ilmoitustaulu, sähköposti, facebook-ryhmät sekä vapaamuotoinen viestintä erilaisissa
tapahtumissa ja tallilla. Virallisen tiedottamisen päävastuu on seuran tiedottajalla, mutta seuran ja
ratsastuskoulun facebook-ryhmä toimii aktiivisena viestinnän kanavana, jossa seuran jäsenillä on
mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Seuran hallitus seuraa aktiivisesti facebook-ryhmää.
Syksystä 2014 pilotoidaan sähköistä seuratiedotetta, joka tavoittaa kaikki seuran jäsenet.
Kehittyminen
Seura pyrkii kehittämään omaa toimintaansa jatkuvasti ja ylläpitää kehittävää toimintatapaa
kaikessa toiminnassaan. Seuran toiminnasta teetetään kerran vuodessa tyytyväisyys- ja
kehittämiskysely, jonka kautta jokaisella seuran jäsenellä on mahdollisuus nimettömästi tuoda esiin
kehittämisideansa ja ajatuksensa seuran toiminnasta. Seuran jäseniltä tulevia ehdotuksia seurataan
aktiivisesti viestintäkanavissa ja niihin pyritään myös vastaamaan. Seura tarkistaa omia
toimintatapojaan säännöllisesti ja pyrkii kehittämään toimintaansa vastaamaan paremmin
jäsentensä tarpeita. Seura kannustaa yhteistyössä Etelä-Vantaan ratsastuskoulun kanssa jäseniään
kehittämään osaamistaan muun muassa erilaisten valmennusklinikoiden, maastakäsittelykurssien,
varustehuoltopäivien, hevostenhuoltopäivien, kerho-ohjaajakoulutusten ja tuomarikurssien
muodossa.
Kilpaileminen
Seura pyrkii kauden aikana järjestämään kaikentasoisille ratsastajille sopivia kilpailuja niin estekuin kouluratsastuksessakin. Junioreille on lisäksi omia, vain junioreille avoimia Hevoshullukilpailuja. Jokainen kilpailuihin osallistuva seuran jäsen osallistuu myös kisojen järjestämiseen ja
valitsee itselleen toimihenkilötehtävän ilmoittautumisen yhteydessä julkaistavasta
toimihenkilölistasta. Kilpailijoita kannustetaan kokeilemaan erilaisia toimihenkilötehtäviä oman
osaamisensa lisäämiseksi. Kilpailuvastaavat (jokaisiin kisoihin erikseen nimetyt hallituksen jäsenet)
perehdyttävät toimihenkilöt tehtäviinsä ja vastaavat kilpailujen järjestämisestä ja sujuvuudesta.
Seuran jäseniä kannustetaan ottamaan osaa kilpailuihin.
Talous
Seura hakee toiminnalleen ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa
viranomaisilta ja muilta yhteisöiltä avustuksia, joiden avulla pyritään liikunnan kehittämiseen ja
seuralle tarpeellisten harjoituspaikkojen ja – välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen. Toimintansa
tukemiseksi seura hankkii varoja keräämällä jäsenmaksuja ja järjestämällä hevosaiheisia
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tapahtumia, joiden pääasiallinen tuotto koostuu buffetmyynnistä sekä osallistumismaksuista. Seura
voi järjestää myyjäisiä ja arpajaisia, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Seuran saama taloudellinen tuki
sekä tuotot käytetään kokonaisuudessaan seuran toimintaan.
Organisointi ja vastuualueet
Seuralle valitaan hallitus, joka koordinoi seuran toimintaa. Hallitukseen valitaan jäsenet kahdeksi
vuodeksi kerrallaan. Vuosittain kerrallaan puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa.
Puheenjohtaja valitaan hallituksen jäsenten keskuudesta vuodeksi kerrallaan. Sihteeri ja
rahastonhoitaja on mahdollista valita hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu noin 6-12 kertaa
vuodessa sisältäen sääntömääräiset kokoukset kevät- ja syyskaudella.
Seurassa on jaettu vastuualueet seuraaville nimetyille henkilöille: puheenjohtaja, jäsensihteeri,
tiedottaja, rahastonhoitaja, sihteeri, kilpailuvastaava, juniorivastaava sekä heppakerhon ohjaaja.
Näihin rooleihin valitaan vuodeksi kerrallaan yksi tai useampi nimetty henkilö. Lisäksi seuran
jäsenet ja vapaaehtoiset toimivat toimihenkilöinä ja muissa täydentävissä rooleissa toimintaa
järjestettäessä. Kaikki hallituksen jäsenet osallistuvat aktiivisesti erilaisten tapahtumien
järjestämiseen ja seuran kehittämistoimintaan.
Puheenjohtaja pyörittää byrokratiaa. Hän huolehtii, että sääntömääräiset kokoukset (syksyllä ja
keväällä) tulevat pidettyä ja materiaali niihin on kunnossa. Puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen
kokoukset ja kirjaa ylös käsiteltäviä asioita. Hän organisoi jokaiselle hommalle tekijänsä.
Puheenjohtajan tehtävänä on pitää huoli siitä, että seuratuki tulee haettua kaupungilta.
Puheenjohtaja erikseen sovitusti toimii seuran turvallisuusvastuuhenkilönä ja on viime kädessä
vastuussa seuran toiminnasta.
Jäsensihteerin tehtävänä on vastata jäsenasioita koskeviin kyselyihin, ylläpitää ajantasaista
jäsenrekisteriä ja toimittaa tiedot Suomen Ratsastajainliittoon, muille yhteistyökumppaneille sekä
hallituksen tietoon.
Tiedottaja on päävastuussa seuran tiedotuksesta. Tiedottaja yhteistyössä muun hallituksen kanssa
huolehtii ajankohtaisten asioiden tiedottamisesta kaikissa seuran viestintäkanavissa,
kilpailukutsujen teosta ja julkaisemisesta, erilaisista lomakkeista sekä nettisivujen päivittämisestä.
Rahastonhoitajan tehtäviin kuuluu seuran kirjanpidon hoito. Kirjanpitoon kuuluu seuran kaiken
rahallisen liikenteen hoito, tuottojen kirjaus, laskujen maksu, tiliotteiden läpikäynti ja näiden lisäksi
tilinpäätös, välitilinpäätös, budjetti, tilityskaavake saatujen tukien käytöstä sekä erilaisia tuotto- ja
kululaskelmia seuran hallituksen käyttöön tarvittaessa.
Sihteerin pääasialliseen toimenkuvaan kuuluu pitää kirjaa hallituksen kokouksissa ja päivittää
tarvittaessa vanhoja asiakirjoja.
Kilpailuvastaava on toinen seuran turvallisuusvastaavista. Kilpailuvastaava pitää käsissään
kokonaiskuvaa tulevista kisoista ja huolehtii siitä, että jokaiselle hoidettavalle asialle löytyy tekijä ja
asiat tulevat hoidettua.
Sivu 3 / 5

Juniorivastaavan tehtävänä on huolehtia siitä, että seuran juniorijäsenet on huomioitu toiminnassa
riittävästi. Juniorivastaava on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa junioreille suunnattua
toimintaa seurassa. Juniorivastaava kuuntelee lapsilta ja nuorilta tulevaa palautetta ja toiveita sekä
kehittää seuran junioritoimintaa.
Heppakerhon ohjaajien tehtävänä on suunnitella kerhotoimintaa yhdessä seuran juniorivastaavien
kanssa. Kerho-ohjaajat saavat ohjata kerhoa mahdollisimman itsenäisesti kuitenkin niin, että
seuran juniorivastaava on aina kerhon asioista ajantasalla ja tukee ja auttaa tarvittaessa kerhoohjaajia toiminnan vetämisessä.
Seuran pelisäännöt
Seuran kaikki toiminta pohjautuu seuran arvoihin avoimuuteen, tasapuolisuuteen,
yhteisöllisyyteen, kehittymiseen ja hevosten hyvinvointiin. Seura kannustaa jäseniään
huomioimaan seuran arvopohjan kaikessa seuraan ja ratastuskouluun liittyvässä toiminnassaan.
Heppakerholaiset omana ryhmänään tekevät vuosittain kauden alussa kerholle seuran arvoihin
pohjautuvat pelisäännöt uuden kerhoryhmän kanssa.
Toimintamuodot
Tarkoituksen toteuttamiseksi seura tarjoaa jäsenilleen yhteistyössä tärkeimmän yhteistyötahonsa
Etelä-Vantaan ratsastuskoulun kanssa:







kilpailutoimintaa
koulutustoimintaa
valmennus- ja harjoitustoimintaa
junioritoimintaa
tiedotus- ja suhdetoimintaa
erilaisia tapahtumia

Kilpailutoiminta
Seura järjestää yhteistyössä ratsastuskoulun kanssa useita kilpailuja vuodessa. Lajeina ovat olleet
este-, maastoeste ja kouluratsastus, joita on toteutettu seuran sisäisinä kilpailuina ja
kilpailuharjoituksina sekä avoimina seurakilpailuina. Junioriratsastajat on huomioitu järjestämällä
heille omia Hevoshullu-kilpailuja.
Koulutustoiminta
Seura pohtii vuosittain, millaista osaamista ja koulutusta seurassa tarvitaan ja tukee jäsentensä
kouluttautumista. Koulutusta järjestetään yhdessä Etelä-Vantaan ratsastuskoulun kanssa resurssien
ja jäsenten toivomusten mukaan. Seuran jäsenet voivat myös osallistua muiden yhdistysten
järjestämään koulutukseen, mitä seura pyrkii mahdollisuuksien mukaan tukemaan. Seura
kannustaa jäseniään kouluttautumaan ratamestareiksi ja estetuomareiksi seuran kilpailutoiminnan
ylläpitämiseksi.
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Valmennus- ja harjoitustoiminta
Valmennustoimintaa lisätään ja kehitetään yhdessä ratsastuskoulun kanssa. Seura ja ratsastuskoulu
järjestävät seuran jäsenille avoimia ulkopuolisten valmentajien vetämiä valmennusklinikoita esteja kouluratsastuksessa. Seura myös tukee rahallisesti jäsentensä osallistumista
valmennusklinikoihin.
Junioritoiminta
Seurassa toimii ala-asteikäisille suunnattu heppakerho. Kerhossa opetellaan hevosen perushoitoa,
varusteiden putsausta, erilaisten varusteiden laittoa hevosille ja muita hyödyllisiä hevostaitoja.
Ohjelmassa on myös erilaisia hevosaiheisia leikkejä ja askarteluja sekä kerholaisille suunnattuja
kilpailuja. Tallissa toimintaa valvomassa on aina täysi-ikäinen vastuuhenkilö ja heppakerho-ohjaajat
ovat Nuori Suomi heppakerho-ohjaaja kurssin käyneitä.
Tiedotus- ja suhdetoiminta
Tiedotusta hoidetaan seuran viestintäkanavien kautta sekä virallisesti että epävirallisesti. Seura
pyrkii tiedottamaan jäseniään hyvissä ajoin ajankohtaisista asioista ja huolehtii siitä, että viestit
kulkevat seuran hallitukselta jäsenille ja ratsastuskoululle sekä päinvastoin. Seura ylläpitää hyviä
suhteita yhteistyötahoihinsa.
Erilaiset tapahtumat
Seura järjestää yhteistyössä ratsastuskoulun kanssa kilpailujen, koulutusten ja valmennusten lisäksi
myös erilaisia juhlia, tapahtumia, puuhapäiviä ja talkoita. Tavoitteena on järjestää monipuolista
matalan kynnyksen toimintaa, johon kaikilla seuran jäsenillä on mahdollisuus osallistua.
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