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STRATEGISTEN VALINTOJEN LÄHTÖKOHDAT  

 

TOIMINTAAMME OHJAAVAT ARVOT  

Perinteiden kunnioittaminen:  

Historian tunteminen antaa näkökulmaa sekä menneeseen että tulevaan. Perinteet luovat turvallisen 
pohjan uudistumiselle.  

Erilaisuuden hyväksyminen ja arvostaminen:  

Jokaisella on oikeus osallistua toimintaan omien kykyjensä ja mieltymystensä mukaisesti. Myös 
erilaisille mielipiteille annetaan tilaa ja arvoa.  

Hevosen ja luonnon kunnioittaminen:  

Hevonen on toimintamme ydin. Vaalimme hyviä hevosmiestaitoja ja huolehdimme ympäristöstä 
kaikissa tapahtumissamme. Haluamme tarjota jäsenillemme onnistumisen elämyksiä, sosiaalista 
kanssakäymistä, mukavaa yhdessäoloa sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Haluamme tarjota 
ihmisenä kasvamisen sekä tietojen ja taitojen kehittymisen paikkoja. Näiden kautta toivomme, että 
jokainen harrastuksen piiriin itsensä löytänyt kokisi itsensä tärkeäksi. Toivomme myös, että 
jäsenemme ymmärtäisivät harrastuksen luomat monipuoliset mahdollisuudet järjestötoiminnalle ja 
siinä mukana olemiselle.  

 

TOIMINTAMME TARKOITUS  

Alavuden Ratsastajat ry:n toiminnan tarkoitus on edistää ja ylläpitää ratsastusharrastusta ja 
hevostoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni jäsen osallistuisi harraste- 
ja kilpaurheiluun edellytystensä ja kiinnostuksensa mukaisesti.  

Tarkoituksenamme on tarjota monipuolisia ja laadukkaita ratsastusurheiluun ja hevostaitoihin 
liittyviä palveluja, puitteita ja toimintaa jäsenistöllemme.  

Toimintamme kautta haluamme varmistaa, että hevosta kohdellaan hyvin sen kaikissa 
käyttötarkoituksissa.  

Haluamme ylläpitää ja toteuttaa toiminnassamme Suomen Olympiakomitean Tähtiseuran 
laatukriteerejä. Olemme saaneet lasten ja nuorten osa-alueen tähtimerkin. Se viestii siitä, että seura 
luo lapsille ja nuorille turvallisen, kehittävän ja innostavan ympäristön harrastaa ja urheilla. 
Tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille.  

 



STRATEGISET VALINNAT VISIO 2022  

Alavuden Ratsastajat ry on merkittävä urheiluseura, joka tarjoaa monipuolista ja laadukasta 
toimintaa kaiken ikäisille. Tänä vuonna satsaamme kilpailutoimintaan, jota oma jäsenistömme sekä 
alueen muutkin kilpailijat ovat meiltä toivoneet. Puitteet kilpailuiden järjestämiseen ovat mainiot. 

 

PÄÄMÄÄRÄMME VUOTEEN 2022  

Alavuden Ratsastajat ry on aktiivisesti kilpaurheilussa mukana ja järjestää alueellisia cup-
osakilpailuja. 

Seura järjestää kilpailuja monipuolisesti eri tasoilla ja kaikissa ratsastuksen olympialajeissa.  

Jäsenistömme kilpailee kaiken tason kilpailuissa harjoituskilpailuista kansalliseen tasoon.  

Alavuden Ratsastajat ry:n hallitus haluaa tuoda seuraa näkyville uusille harrastajille.  

Alavuden Ratsastajat ry:n jäsenistö on aktiivista. Alavuden Ratsastajat ry:n jäsenet osallistuvat 
aktiivisesti toimintaan mahdollistaen monipuolisen toiminnan niin harraste- kuin kilpaurheilun 
tasolla.  

Alavuden Ratsastajat ry tekee monipuolista ja vakiintunutta yhteistyötä. Alavuden Ratsastajat ry 
ylläpitää hyviä yhteistyösuhteita urheiluseuroihin, talleihin, yrityksiin, maanomistajiin sekä muihin 
yhteisöihin.  

 

ALAVUDEN RATSASTAJAT RY:N ORGANISAATIO  

Alavuden Ratsastajat ry on ratsastusseura, joka toimii Suomen Ratsastajainliitto ry:n alaisuudessa. 
Seuran organisaatiossa ylimpänä on hallitus, joka vastaa juridisesti seuran toiminnasta ja taloudesta. 
Syyskokouksessa valitaan seuran johtokunta eli seuran hallitus, jonka jäsenten toimintakausi kestää 
kaksi vuotta. Syyskokouksessa hyväksytään toimintasuunnitelma sekä talousarvio. Kevätkokous 
hyväksyy toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä myöntää vastuuvapauden hallitukselle. 
Hallituksen vastuulla on suunnitella, kehittää ja luoda edellytyksiä toteuttaa seuran toimintaa. 
Hallitus kokoontuu vuoden aikana 4-8 kertaa.  

Hallitus eli johtokunta nimeää keskuudestaan eri alueille vastuuhenkilöt:  

- puheenjohtajan  

- varapuheenjohtajan 

- sihteerin  

- jäsensihteeri  

- rahastonhoitajan  

- kanttiinivastaavan  

- tiedotusvastaavan  

- hevoskerhovastaavan  



- nuorisotoimintavastaavan  

- kilpailu- ja valmennusvastaavan 

Johtokuntaan nimetään harkinnan varaisesti nuorisojäseniä ja johtokunta voi nimetä 
vastuuhenkilöiksi myös johtokunnan ulkopuolisia henkilöitä ja kokouksiin voidaan kutsua myös 
muista toiminnan avainhenkilöitä.  

Johtokunta voi nimetä ja koota johtokunnan alaisena toimivia työryhmiä.  

 

 

SEURAN TOIMINTAMUODOT  

 

VUONNA 2022  

Alavuden Ratsastajat ry toimii kiinteässä yhteistyössä Tuurin Hevospuiston kanssa.  

Alle 13-vuotiaat  

• Hevoskerho-ohjaajat koulutetaan, ja heppakerho startataan. 

• Kilpailuissa omat pikkujunnu-luokat. 

13─18-vuotiaat  

• Kesällä oma illanvietto nuorisolle 

 Kilpailuissa omat seuracup-luokat 

Seniorijäsenet  

• Kesällä oma illanvietto aikuisille 

• Kilpailuissa omat seuracup-luokat 

 

Muu toiminta  

• Kilpailutoiminta  

Kilpailuharjoituksia järjestetään koulu-, este- ja maastoratsastuksessa. Kilpailuharjoituksista saa 
myös pikkujuniori-, harraste- ja kilparatsastaja-cuppisteitä joiden mukaan palkitaan stipendein 
seuraavan vuoden kevätkokouksessa.  

• Hubertus-illalliset ja kettujahti  

Koko perheen illanvietto lokakuussa, seuraavana päivänä kettujahdit junioreille ja senioreille. 
Pienimmille osallistujille järjestetään osallistujamäärän mukaan mahdollisesti oma keppihevosjahti.  

• Retket ja tapahtumat 

Vuonna 2022 järjestetään retki Tampereen Hevosmessuille. Retkistä tiedotetaan seuran nettisivuilla, 
facebook-ryhmässä ja instagramissa. 



• Kurssit  

Vuoden 2022 alussa järjestetään kilpailijakoulutus ja psyykkisen valmennuksen luento. 

• Vapaaehtoistyö  

Tutustutetaan ja koulutetaan uusia vapaaehtoisia seuran eri tehtäviin.  

 

LISÄTIETOA TOIMINNASTA  

Seuran internet-sivuilta www.alavudenratsastajat.sporttisaitti.com  

Seuran puheenjohtajalta  

Hillevi Huttunen, 0400895563, hillevi.huttunen@gmail.com  

 

TOIMINTALINJAN ARVIOINTI  

Toimintalinjan toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista seurataan vuosittain. Toimintalinja toimii 
pohjana vuosittaisen toimintasuunnitelman laadinnalle. Toimintasuunnitelmissa ja 
toimintakertomuksissa viitataan strategian tavoitteisiin. Toimintalinja tarkastetaan joka toinen 
vuosi. Seuraava toimintalinjan tarkastus tehdään vuonna 2024.  


