TOIMINTALINJA
Tawast Riders ry

YLEISTÄ TOIMINTALINJASTA
Tawast Riders ry:n toimintalinjan runko on työstetty hallituksen yhteistyönä. Lopullinen toimintalinja
koostettiin koko hallituksen tekemän työn perusteella. Toimintalinjasta ja sen työstämisestä on viestitty
jäsenistölle seurapostin kautta. Toimintalinja toimitetaan jäsenistölle tiedoksi aina, kun sitä on muokattu.
Myös jäsenistöllä on mahdollisuus esittää kehitysehdotuksia ja kommentoida toimintalinjan
RATSASTUSSEURAN VISIO
Tawast Riders ry on kannustava, innostava ja aktiivinen ratsastusseura. Seuran jäseniä kuunnellaan ja
toimintaa järjestetään heitä varten. Seura tuo yhteen ratsastusharrastuksesta kiinnostuneet ihmiset ja
auttaa heitä etenemään ratsastusharrastuksensa tavoitteita kohti.
RATSASTUSSEURAN ARVOT
Seurassamme kohdellaan kaikkia tasapuolisesti. Jokainen seuramme jäsen on yhtä tärkeä ikään,
sukupuoleen tai kokemukseen katsomatta. Jokaisen panos seuran toiminnassa on yhtä tärkeää, jokainen
saa osallistua osaamisensa, aikansa ja halunsa sallimissa puitteissa. Rohkaisemme kaikkia seuran jäseniä
osallistumaan seuran toimintaan ja annamme kaikille mahdollisuuden osallistua ja oppia. Ketään ei syrjitä ja
kaikki ovat tervetulleita seuraamme. Tärkeässä roolissa seurassamme onkin siis yhteistyö niin ihmisten ja
hevosten välillä, kuin myös ihmisten keskinäisissä toimissa.
Seuramme järjestämissä tapahtumissa on hevosen hyvinvointi aina etusijalla. Mikään toimintamme ei saa
vahingoittaa hevosta, ja toimintamme järjestetään hevosen ehdoilla. Mahdollisiin epäkohtiin puututaan ja
opastetaan hevosten oikeassa kohtelussa. Kannustamme hyviin hevosmiestaitoihin.
Hallitus näyttä omalla toiminnallaan esimerkkiä muille ja kannustamme kaikkia jäseniä toimimaan hyvänä
esimerkkinä kaikessa toiminnassa, jossa edustamme seuraamme. Tähän liittyy myös toisten kunnioittava
kohtelu ja avuliaisuus. Seurassamme ei myöskään käytetä päihteitä hevosten kanssa toimiessamme.
Koska ratsastus- ja hevosharrastus vaatii hyvää kuntoa, niin haluamme kannustaa jäseniämme
liikunnalliseen ja terveelliseen elämäntapaan. Seura pyrkii järjestämään jäsenilleen mahdollisuuksia
osallistua myös muuhun liikunnalliseen toimintaan kuin ratsastukseen, esimerkiksi SRL:n
kuntohaastekilpailun kautta.
RATSASTUSSEURAN TOIMINNAN TAVOITTEET
Seuran tavoitteena on saada jäsenet osallistumaan aktiivisesti seuran toimintaan ja tapahtumiin. Seuraa
pyritään tuomaan paremmin tunnetuksi toiminta-alueellaan järjestämällä aktiivisesti monipuolisia
tapahtumia ja tiedottamalla niistä. Seuran alaisuudessa toimii erilaisia toimikuntia, joihin kaikki jäsenet ovat
tervetulleita ja joissa he pääsevät vaikuttamaan tuleviin tapahtumiin. Toimikuntien avulla osallistuminen
seuran toimintaan on helppoa ja kannustavaa.

Seura järjestää vuosittain useita este- ja koulukilpailuja 1. tasolla, tavoitteena on järjestää myös 2. tason
kilpailut toiminnan vakiintuessa. Seura järjestää kilpailuja, joihin halutaan osallistua ja täten myös saada
uusia harrastajia kiinnostumaan kilpailutoiminnasta. Ratsukoille järjestetään mahdollisuus osallistua
laadukkaaseen valmennukseen sekä klinikoihin.
Seuran jäseniä kannustetaan myös muihin liikuntamuotoihin ratsastuksen lisäksi. Seura järjestää erilaisia
tutustumiskäyntejä liikuntatunneille tai yhteistä liikuntaa esimerkiksi pesäpallon parissa.
Seuran nuorisotoimintaa on lähdetty kehittämään eteenpäin vuoden 2013 aikana. Toiminnan tarkoituksena
on järjestää seuran nuorisojäsenille erilaisia aktiviteetteja ja tapahtumia sekä kannustaa heitä
osallistumaan seuran toimintaan. Pienemmille seuran jäsenille järjestetään koulutettujen ohjaajien vetämiä
Kaikessa seuran toiminnassa yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on opastaa ja ylläpitää hyviä hevostaitoja.
Hevosen hyvinvointi on koko lajin ja sitä kautta myös ratsastusseuratoiminnan pääasioita.
KÄYTÄNNÖN TOIMINTA JA PERIAATTEET
Ratsastuskilpailuja järjestetään yhdessä tekemisen tuoman ilon ja henkilökohtaisten saavutusten pohjalta.
Yhdessä osallistumalla opitaan myös kannustamaan muita. Kilpailuista saatavilla tuloilla pystytään myös
rahoittamaan osittain seuran toimintaa ja taas sitä kautta tukemaan seuran jäseniä. Seura pyrkii
järjestämään virkistystoimintaa myös alueen muiden seurojen kesken luodakseen yhteenkuuluvuutta.
Seura järjestää vuosittain kilpailuja, valmennusklinikoita, retkiä ja muuta yhteistä toimintaa. Vuosittain
järjestetään myös yhteishenkeä nostattava yhteinen tilaisuus, esimerkiksi vuosijuhla tai kauden päättäjäiset
tms. Seura pyrkii aktiivisesti järjestämään nuorisotoimintaa, mm. heppakerhoa ja säännöllistä
yhteistoimintaa, esim. liikunnan ja leikkimielisten kilpailujen parissa.
Suurimmalta osalta seuran toiminta on avointa myös seuraan kuulumattomille henkilöille. Maksullisissa
tapahtumissa seuran jäsenillä on usein pienempi osallistumismaksu. Seuraan voi liittyä seuran nettisivuilla
olevalla lomakkeella. Seuran jäsenet saavat alennuksia seuran omien kilpailuiden kilpailumaksuista,
Alaspään Ratsastuskeskuksen ratsastustunneista sekä erilaisia etuja yhteistyöyrityksiltä. Seuran jäseniksi
ovat kaikki tervetulleita. Seuran nimissä kilpailevia ja hyvin kilpailuissa pärjänneitä kilpailijoita seura voi
tukea esim. maksamalla kilpailumaksuja tms. tapauskohtaisesti.
Kilpailut ja tapahtumat järjestetään mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoisena talkootyönä. Seura tukee
vapaaehtoisia talkootyöläisiä ja muita aktiivisesti seuran toimintaan osallistuneita palkitsemalla heitä
vuosittain. Seura järjestää koulutuksia erityisesti kilpailujen vapaaehtoistoimintaan, jotta jokainen voi
halutessaan turvallisesti osallistua toimintaan.
Seura ilmoittaa tapahtumista pääasiassa seuran internet- ja Facebook-sivuilla sekä jäsenille sähköpostitse
lähetettävällä seurapostilla. Ilmoituskanavana käytetään myös yhteistyötallien ilmoitustauluja. Seuralla on
myös vain jäsenille avoin Facebook-keskusteluryhmä.
Seuran yhteistyötalleina toimivat Alaspään Ratsastuskeskus sekä Harvialan Hevostila, joiden tiloissa mm.
kilpailut ja valmennusklinikat pääosin järjestetään. Seuran toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla, kilpailu- ja
tapahtumatuloilla ja mahdollisilla toimintaan saaduilla tuilla. Seura tukee nuorten terveellisiä elämäntapoja
kehittämällä nuorisotoimintaansa ja järjestämällä nuorille toimintaa. Seuran nuorisotoiminnassa tuetaan
liikunnallista ja päihteetöntä elämäntapaa. Järjestämme nuorille säännöllistä toimintaa mm. liikunnan
parissa. Rohkaisemme nuoria ottamaan osaa seuran toimintaan ja kannustamme nuoria tuomaan esiin

ajatuksiaan. Ohjaamme nuoria toimimaan oikein sekä hevosten että ihmisten kanssa.
Nuorisotoiminnassamme kaikki ovat samanvertaisia ja kaikki tervetulleita.
RATSASTUSSEURAN ORGANISAATIO JA VASTUUNJAKO
Seuran hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja seitsemän hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan, jäsensihteerin, rahastonhoitajan ja nuorisovastaavan. Hallituksen jäsenillä on omat
vastuualueensa, joista kyseiset henkilöt ovat pääasiassa vastuussa. Vastuualueet määritellään aina uutta
hallitusta muodostettaessa ja ajankohtaiset tiedot löytyvät näistä vastuualueista seuran nettisivuilta.
Seuran hallituksen alaisuudessa toimii kolme toimikuntaa; nuoriso-, huvi- ja kilpailutoimikunnat.
Toimikuntien kokoukset ovat avoimia kaikille. Tarvittaessa perustetaan lisää toimikuntia.
Seuran tiedotus tapahtuu pääasiallisesti virallisten tiedotuskanaviensa, eli nettisivujen, jäsenille sähköisesti
lähetettävän seurapostin ja yhteistyötallien ilmoitustaulun kautta. Seuralla on myös Facebook-sivu sekä
Facebookissa vain jäsenille avoin keskusteluryhmä, jossa voidaan ideoida esimerkiksi tulevia tapahtumia.
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