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Etelä-Vantaan Ratsastajat ry 

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 

 

1. Yleistä 

Seuran toiminnan tarkoituksena on ratsastusurheilun edistäminen Suomen 

Ratsastajainliiton hyväksymien periaatteiden mukaan. Seura toimii tiiviissä yh-

teistyössä Etelä-Vantaan Ratsastuskoulun kanssa. Seuran toimintaa ohjaavat 

Sinettiseuralle (http://www.sport.fi/urheiluseura/sinettiseurat) määritellyt kritee-

rit. 

 

2. Hallinto 

Seuran jäsenmäärä pyritään nostamaan aktiivisella tiedottamisella ja seuran 

toimintaa lisäämällä. Kaikkia jäseniä pyritään vuoden aikana aktivoimaan mu-

kaan toimintaan. Seuran käytännön toiminnasta vastaa seuran hallitus, joka 

käyttää apunaan aktiivisia seuran jäseniä. Seuran hallitus kokoontuu säännöl-

lisesti ja kannustaa jäsenistöä tuomaan esiin asioita ja kehitysideoita seuran 

toiminnasta. Seuran sääntömääräiset kokoukset pidetään keväällä ja syksyllä, 

sekä tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. 

 

3. Terveet elämäntavat  

Seura edistää omalta osaltaan VALOn (www.sport.fi) visiota ” Olemme maail-

man liikkuvin urheilukansa – 2020”. Seuran hallituksessa tätä kokonaisuutta 

edistää liikuntavastaava. 

 

Tarkoituksena on edistää ratsastuksen terveysprofiilia, erityisesti ratsastajan 

näkökulmasta. Lisätään tietoisuutta eri lajien toisiaan tukevasta vaikutuksesta 

oheisliikunnan kautta ja vahvistetaan ratsastuksen merkitystä terveysliikunta-

na. 

Seura kannustaa jäseniään sekä koululla ratsastavia terveisiin elämäntapoihin 

mm. suosittelemalla tallille kulkemista auton sijaan pyörällä. Vuonna 2017 

oheisliikuntaa toteutetaan seuraavasti: 

 Oheisliikuntaa toteutetaan Ratsastuksen Reilu Pelin mukaisin arvoin: 

yksilön oikeudet, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi, rehellisyys ja oi-

keudenmukaisuus sekä luonnon kunnioittaminen ja kestävä kehitys 

huomioiden 

 Mahdollistetaan oheisliikunta Reilun Pelin arvoja noudattaen. Oheislii-

kunta mahdollistetaan kaikille riippumatta mm. iästä,  varallisuudesta 

tai mistään muustakaan vastaavasta henkilökohtaisesta ominaisuudes-

ta tai asiasta 

 Kannustetaan kiinnittämään huomio kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin: 

riittävään liikuntaan, terveelliseen ja monipuoliseen ravintoon sekä riit-

tävään lepoon ja palautumiseen 

http://www.sport.fi/urheiluseura/sinettiseurat
http://www.sport.fi/
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 lisätään ratsastajien tietämystä liikunnasta ja sen tuomista positiivisista 

vaikutuksista 

 kannustetaan yhdessä liikkumiseen ja tekemiseen sekä liikunnan mo-

nipuolisuuteen 

 kannustetaan alkulämmittelyyn ennen ratsastustuntia 

 Vuoden aikana toteutetaan yhteisiä liikuntatuokiota tallilla tai muussa 

sovitussa paikassa 

 Oheisliikunta kohdennetaan sekä seniori- että junioriratsastajille 

 Liikuntaan kannustava haaste toteutettavaksi kesällä ja syksyllä 

 

 

 

4. Koulutustoiminta 

Koulutusta järjestetään yhdessä Etelä-Vantaan Ratsastuskoulun kanssa re-

surssien ja jäsenten toivomusten mukaan. Seuran jäsenet voivat myös osallis-

tua muiden yhdistysten järjestämään koulutukseen, mitä seura tukee mahdol-

lisuuksien mukaan. Seura tulee jatkossa kannustamaan jäseniään kouluttau-

tumaan ratamestareiksi ja estetuomareiksi seuran kilpailutoiminnan ylläpitämi-

seksi. Hallitus nimeää koulutustoiminnasta vastaavan henkilön. 

 

Suunnitellut koulutukset vuodelle 2017: 

Kevät 2017       Sääntökoulutus sääntömuutoksista 

    Tarvittaessa heppakerhon ohjaajien koulutusta 

   

Syksy 2017      Equipen käytön koulutus  

 

5. Valmennustoiminta 

Etelä-Vantaan Ratsastuskoulu järjestää pienryhmässä tapahtuvaa valmennus-

ta sekä este- että kouluratsastuksessa. Seuran hallitus vastaa valmennustoi-

mintaan liittyvien seuran myöntämien avustusten suunnittelusta, tiedottami-

sesta ja päättämisestä. 

 

 

6. Kilpailutoiminta 

Seura vastaa pääasiallisesti Etelä-Vantaan Ratsastuskoululla järjestettävistä 

kilpailuista ja toimii yhteistyössä ratsastuskoulun kanssa. Kilpailuja pyritään 

järjestämään 9-11 vuodessa ratsastuskoulutoiminnan suomien mahdollisuuk-

sien mukaan, mukaan lukien seuramestaruuskilpailut vuoden lopussa ja vain 

junnuille suunnatut Hevoshullu-estekisat isänpäivänä ja Hevoshullu-koulukisat 

äitienpäivänä.  Lisäksi seura tukee ratsastuskoulun ulkopuolella kilpailevia rat-

sukoita mahdollisuuksien mukaan. Hallitus nimeää kilpailutoiminnasta vastaa-

vat henkilöt. 

 

Suunniltellut kilpailut vuodelle 2017: 

Kevät 2017       1. avoimet estekisat (luokat: 40+60+80) 
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    2. avoimet koulukisat (luokat: HeC+HeB+HeA) 

    3. Junnujen koulukisa äitienpäivänä 

    4. avoimet estekisat (luokat: ristikko+50+70+90) 

    5. avoimet koulukisat (luokat: HeC+HeB+HeA) 

  

Kesä 2017       Maastoestekisat 

  

Syksy 2017       1. avoimet estekisat  

    2. avoimet koulukisat 

    3. Junnujen estekisa isänpäivänä 

    4. kouluseuramestaruudet  

    5. esteseuramestaruudet  
 

7. Nuorisotoiminta 

Seura jatkaa juniortoimintaa aktiivisena. Nuorisotoiminnan tehtävänä on 

suunnitella ja toteuttaa erityisesti junioriratsastajille suunnattua toimintaa. 

Heppakerho kokoontuu kerran viikossa lukukausien aikana ja heppakerhon 

tavoitteena on hoitomerkkien suorittaminen ja hevosenkäsittelytaitojen oppi-

minen. Seura järjestää kilpailuja ja leikkimielisiä kisailuja, jotka on suunnattu 

vain lapsille ja nuorille. Keväisin järjestetään retki sopivaan kohteeseen, kuten 

Horse Fair -messuille, joiden kustannuksissa seura tukee juniorijäseniään. 

 

Seura tulee jatkossa lisäämään nuorison vanhempien tietoutta harrastuksesta 

mm. heppakerhossa järjestettävissä info-tilaisuuksissa ja houkuttelee van-

hemmat enemmän mukaan toimintaan mm. toimimalla vapaaehtoisina kilpai-

lujärjestelyissä. Kannustamaan junnuja ratsastuksen oheisliikuntaan ja liikun-

tahaasteissa on omat sarjat senioreille ja junioreille. Hallitus nimeää nuoriso-

toiminnasta vastaavat henkilöt. 

 

Seura aloittaa Kiva talli-kamppanjan tammikuussa 2017, jolla edistetään junio-

reiden viihtyvyyttä ja yhteishenkeä tallissa ja sosiaalisessa mediassa. Hank-

keeseen nimetään vastuuhenkilöt. 

 

8. Harrastustoiminta 

Järjestetään tapahtumia ja tempauksia erilaisissa seuran jäseniä kiinnostavis-

ta aihepiireistä jäsenten toivomusten ja resurssien mukaan. 

 

Suunniteltu toiminta vuodelle 2017: 

Kevät 2017       Äitienpäivän talutusratsastus 

   Kevättalkoot yhteistyössä ratsastuskoulun kanssa 

    Laidunkauden avajaiset 

 

Syksy 2017       Vanhempien ja lasten puuhatapahtuma tallilla 

    Isänpäivän talutusratsastus 

    Pikkujoulut 
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Seura täyttää vuonna 2017 35 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi jotkut kisoista 

nimetään juhlakisoiksi, juodaan kakkukahvit ja juhlitaan myös virallisemmin. 
 

Vuoden 2016 seurakyselyn perusteella järjestetään myös muuta, jäsenten toi-

veista lähtevää ja seuran resurssien mukaan toteutettavaa toimintaa, jonka si-

sältö suunnitellaan yhdessä seuran jäsenten kanssa. 

 

9. Tiedotustoiminta 

Seura pyrkii tiedotustoiminnassaan tavoittamaan mahdollisimmat monet seu-

ran jäsenet sekä tiedottamaan aktiivisesti seuran tapahtumista ja kuulumisista. 

Seuran virallinen jäsenistön tiedotuskanava on ratsastuskoulun internetsivujen 

uutis- sekä seuraosio osoitteessa www.etelavantaanratsastuskoulu.com sekä 

ratsastuskoulun kerhotilan ilmoitustaulu, jonne viedään paperikopiot tiedotteis-

ta. Oma seuratiedote julkaistaan muutaman kerran vuodessa ja se toimitetaan 

jäsenille edellä mainittujen tiedotuskanavien lisäksi sähköpostilla. Lisäksi aktii-

vista tiedotusta suoritetaan vapaamuotoisesti ratsastuskoulun ja –seuran yh-

teisessä Facebook-ryhmässä. 
 

Seuralla on oma, julkinen edustussivu Facebookissa, Etelä-Vantaan Ratsasta-

jat EVR, jonka kautta myös seuran ulkopuoliset henkilöt saavat tietoa seuran 

järjestämistä kilpailuista, tapahtumista sekä muun muassa kisakuulumisista. 
 

Hallitus nimeää tiedotuksesta vastaavat henkilöt. 

 

10. Varainhankinta 

Toimintaa rahoitetaan pääsääntöisesti jäsenmaksuilla. Vantaan kaupungilta 

haetaan liikuntatoimintaan myönnettävää toiminta-avustusta. Kilpailuiden pal-

kinnot pyritään saamaan lahjoituksina. Lisäksi toiminnan tueksi voidaan järjes-

tää muuta varainhankintaa, esimerkiksi tilaisuuksien yhteydessä kahviomyyn-

nillä ja arpajaisilla sekä seuravaatetilauksilla. 

 

http://www.etelavantaanratsastuskoulu.com/

