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1. Tawast Riders ry nyt
Tawast Riders ry on ollut toiminnassa vuodesta 2011 alkaen. Seuran tarkoitus on edistää
liikuntaharrastusta, erityisesti ratsastusharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että
mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua
edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.
Seura järjestää vuosittain useita seuratason este- ja koulukilpailua sekä monipuolisesti muita
tapahtumia, mm. klinikoita ja matkoja hevostapahtumiin. Yhtenä tärkeimmistä tavoitteista
seuran toiminnassa on opastaa ja ylläpitää hyviä hevostaitoja. Hevosen hyvinvointi on koko
lajin ja sitä kautta myös ratsastusseuratoiminnan pääasioita.
Seura valittiin vuonna 2012 Suomen Ratsastajainliitto ry:n vuoden ratsastusseuraksi: ”Tawast
Riders on reilun sadan jäsenen seura Hämeenlinnasta. Se on perustettu vasta kaksi vuotta
sitten, mutta onnistunut lyhyessä ajassa nousemaan kärkikastiin. Seura on järjestänyt
aktiivisesti monipuolista toimintaa, kuten koulutuksia, valmennuksia ja tapahtumia ja
osallistunut myös naapuriseurojen ja tallien kilpailuihin talkoohengessä. Seura kehittää
toimintaansa jatkuvasti ja sen työskentely on hyvin organisoitua.”
2. Jäsenhankinta
Seura pyrkii kasvattamaan jäsenmääräänsä sekä kasvattamaan jäsenten aktiivisuutta
seuratoiminnassa. Jäseneksi voi liittyä seuran nettisivuilla olevalla lomakkeella. Seuraa
pyritään tekemään aktiivisesti tunnetuksi toiminta-alueella ja jäsenille hankitaan jäsenetuja
paikallisilta yrityksiltä.
3. Kilpailutoiminta
Seura järjestää aktiivisesti seuratason kilpailuja sekä mahdollisuuksien mukaan myös
aluekilpailuita. Seuran jäsenten mahdollisuuksia osallistua alueella tapahtuviin kilpailuihin mm.
alueen joukkuekilpailut pyritään lisäämään.
4. Valmennustoiminta
Eritasoisille ratsukoille pyritään järjestämään tasokasta ja monipuolista valmennusta seuran
toiminta-alueella. Seura pyrkii jatkamaan sekä koulu-, että esteratsastuksessa suosituksi
osoittautuneiden klinikoiden järjestämistä.
5. Kerhot, koulutukset, muu toiminta
Seura järjestää monipuolisesti jäseniään kiinnostavia kursseja sekä koulutuksia. Seura pyrkii
järjestämään vuosittain nuoremmille hevosharrastajille suunnattuja hevoskerhoja. Seuran

jäseniä koulutetaan mahdollisuuksien mukaan uusiin tehtäviin, kuten ratamestareiksi,
tuomareiksi ja hevoskerhonohjaajiksi. Seurassa toimii kilpailu- sekä huvitoimikunta. Seura
pyrkii pitämään toimikunnat toiminnassa ja saamaan kokouksiin lisää osallistujia seuran
erilaisista jäsenistä. Tarpeen mukaan perustetaan myös uusia toimikuntia.
6. Tapahtumat
Seura pyrkii järjestämään jäsenilleen suunnattua virkistystoimintaa vuosittain.
Tavoitteena on järjestää vuosittain seuran tukema retki tai tapahtuma jäsenille. Myös
pienimuotoisempia tapahtumia järjestetään aina mahdollisuuksien ja toiveiden mukaan.
7. Tiedotus- ja suhdetoiminta
Seuran tiedotus tapahtuu pääasiallisesti virallisten tiedotuskanavien, eli nettisivujen, jäsenille
sähköisesti lähetettävän seurapostin ja Alaspään Ratsastuskeskuksen ilmoitustaulun kautta.
Seuralla on myös Facebook-sivu sekä Facebookissa vain jäsenille avoin keskusteluryhmä, jossa
voidaan ideoida esimerkiksi tulevia tapahtumia. Näitä tiedotuskanavia muokataan tarvittaessa
tarpeiden sekä esimerkiksi muuttuvien sosiaalisen median trendien mukaan.
Seuraa pyritään tuomaan paremmin tunnetuksi toiminta-alueellaan järjestämällä aktiivisesti
monipuolisia tapahtumia ja tiedottamalla niistä. Seura pyrkii järjestämään toimintaa myös
alueen muiden seurojen kanssa yhteistyössä. Seuran yhteistyötallina toimii Alaspään
Ratsastuskeskus, jonka tiloissa mm. kilpailut ja valmennusklinikat pääosin järjestetään.
Yhteistyötä tehdään myös Suomen Ratsastajainliiton, sekä Hämeen ratsastusjaoksen kanssa.
8. Varainhankinta ja talous
Seuran taloustilanne on hyvä ja se pyritään myös pitämään vastaavana. Pääasiallisina
tulonlähteinä toimivat jäsenmaksut, seurakilpailuiden lähtömaksut sekä mahdolliset tuet ja
palkinnot.

