
                                                                                    

                                                                                                                                                        

 

ALAVUDEN RATSASTAJAT RY 

TOIMINTASUUNNITELMA 2022 
 

TOIMINNAN TARKOITUS JA STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ 

Alavuden Ratsastajat ry:n toiminnan tarkoitus on edistää ja ylläpitää ratsastusharrastusta ja 

hevostoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni jäsen osallistuisi 

harraste- ja/tai kilpaurheiluun edellytystensä ja kiinnostuksen mukaisesti. 

Tarkoituksena on tarjota monipuolisia ja laadukkaita ratsastusurheiluun ja hevostaitoihin liittyviä 

palveluita, puitteita ja toimintaa jäsenistölle. 

Toiminnan kautta halutaan varmistaa, että hevosta kohdellaan hyvin sen kaikissa 

käyttötarkoituksissa. 

Alavuden Ratsastajat Ry kuuluu Tähtiseura-laatuohjelmaan. Tähtiseura on Olympiakomitean, 

lajiliittojen ja aluejärjestöjen seurojen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä 

vahvuutta: seuratoimintaa. Laatuohjelma auttaa seuroja kehittämään sen itse valitsemia osa-

alueita modernien työkalujen ja toimintatapojen avulla yhdessä muiden laatuseurojen kanssa. 

Seuralla on julkaistuna Alavuden Ratsastajat ry:n toimintalinja, jossa esiteltynä strategisten 

valintojen lähtökohdat ja strategiset valinnat.  

 

TOIMINTAA 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. 
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VUODEN 2022 PAINOPISTEET: 

1. Tuurin Hevospuisto toimivaksi kisapaikaksi sekä järjestäjille että kilpailijoille 

2. 2-3 aluetason kilpailut (2 koulu, 1 este) 

3. Toimintaa enemmän muullekin jäsenistölle 

 

 

Tuurin Hevospuistolla on hyvät puitteet järjestää kilpailuja, mutta sieltä puuttuu esim. äänentoisto 
ja estekaluston puomeille hyvä säilytyspaikka. Maneesi ja kisakenttä ovat sen verran kaukana 
toisistaan, että niiden välille pyrimme miettimään jonkin ratkaisun, jotta kisapäivistä saadaan 
mahdollisimman sujuvia.  
 
Kesälle 2022 suunnitellaan kesä- ja heinäkuulle aluekoulukilpailuja, ja elokuulle estekilpailut. 
 
Meillä on hyvin toimintaa kilpailijoille, mutta muille jäsenille pyrimme järjestämään enemmän 
toimintaa, kuten vikellystä ja hevoskerhoa pienimmille. Avointen ovien päivä järjestetään 
Laskiaisriehana , jossa talutusratsastusta ja näytöksiä, sekä pulkkamäki ja makkaratarjoilu. Näillä 
saisimme paikan vielä tutummaksi isommallekin porukalle. 
 
Loppukeväästä järjestetään maastoestetalkoot, joiden päätteeksi illanvietto. 
 
TOIMINNAN TOTEUTTAMINEN 
 

JOHTOKUNTA 

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu 

puheenjohtaja sekä jäsenet. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Uusi 

johtokunta valitaan syyskokouksessa.  

VARAINHANKINTA 

Alavuden kaupungilta haetaan toiminta-avustusta liikunta, nuoriso ja kulttuurin saroilta. 

Seuran osuudet SRL:n jäsenmaksuista päätetään syyskokouksessa. 

Kannatusjäsenmaksu 10 € ja ratakausimaksu 30 € tilittyvät seuralle kokonaisuudessaan. 

 

KALUSTO JA RATSASTUSPOHJAT 

Seuran omistuksessa on mm. este- ja kouluratsastuskalustoa, toimisto- sekä puffetti- välineistöä 

toimintaa varten. Puffetti välineistä perkolaattorin vuokraus on jäsenille 10 € ja muille 15 €. 

Seuralla on vuonna 2018 kunnostettu maastoesterata. Maastoesteradan käytöstä peritään Ala-

vuden Ratsastajat ry:n kuulumattomilta 10 € korvaus käyttökertaa kohden tai ratakausimaksu 30 €. 

Kannatusjäsenelle ratakausimaksu 20€. 
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TIEDOTTAMINEN 

 

Seuran Internet sivut toimivat osoitteessa http://alavudenratsastajat.sporttisaitti.com/ ja niiden 

ylläpidosta ja päivityksestä vastaa Sanna Lavila. Foorumi löytyy alavudenratsastajat.palstani.com -

sivustolta. Seuralla on Facebookissa sivusto, jolla on tällä hetkellä n. 310 seuraajaa. Seuralla on 

myös Instagram – profiili (690 seuraajaa), jossa julkaisemme kuvia mm. kisoissa edustaneista 

ratsukoista, jokaiselle tapahtumalle nimetään erikseen somevastaava, joka postailee tapahtumista. 

Seuran merkittäviin tapahtumiin kutsutaan lehdistön edustajia. 

 

 

YHTEISTYÖ 

Seuran pääyhteistyökumppani on Tuurin Hevospuisto Oy. Muita tärkeitä yhteistyökumppaneita 

ovat mm. Alavuden yrittäjät, ASMPK (moottoripyörälijät) sekä Alavuden Hevosjalostusyhdistys. AR 

on avoin ja aktiivinen luomaan yhteistyömalleja eri toimijoiden kanssa. 

Seuran järjestämät koulutukset ja retket ovat avoimia myös muiden seurojen jäsenille. 
 

YHTEISKUNNALLINEN TOIMINTA 

Seura on mukana Ystävä – kortti Toiminnassa, joka mahdollistaa kehitysvammaisen avustajan 

ilmaisen osallistumisen seuran maksullisiin tapahtumiin. 

Seura haluaa pitää huolta ympäristöstä. Turvallisuussuunnitelmassa ympäristöasiat on huomioitu. 

Turvallisuussuunnitelma tarkistetaan ja päivitetään kisojen alla. 
 

KILPAILUTOIMINTA 

Vuonna 2022 järjestetään sekä harjoitus- että seuratason koulu-, este- ja maastoestekilpailuja 

kesän aluekilpailuiden lisäksi. 

Seura maksaa jäsenistön kilpailijalupa- ja sääntökoulutuksen. Seura myöntää ja maksaa 2. tason 

kilpailuluvat (a 30 €) ja 3. tason kilpailuluvat (a 150 €).  

Harjoitus/seuratason kilpailumaksut määritellään kilpailujen luokkien mukaan. Pienimmät luokat 

5€/lähtö, muut 7-12€/lähtö, riippuen ovatko kyseessä este vai koulukilpailut. Seuran omat jäsenet 

saavat pienemmät lähtömaksut. Tuurin Hevospuisto ottaa vuokraa tiloista koulukilpailuissa 15€/h ja 

estekilpailuista 20€/h. 
 

VALMENNUSTOIMINTA 
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Seuran aktiivisia valmentautujia tuetaan rahallisesti. Valmentautumisesta tulee tehdä suunnitelma 

etukäteen, sekä kevät- että syyskaudelle. Rahallinen korvaus 5€/valmennus/2 kertaa 

kuukaudessa. Ratsastaja saa itse päättää valmentajan. Korvaus maksetaan jälkikäteen, kaksi 

kertaa vuodessa, eli kevät- ja syyskauden päätteeksi, toteuman mukaan. 
 

 

KOULUTUSTOIMINTA 

Seura lähettää tarpeen mukaan osallistujia alueen/SRL:n järjestämiin koulutuksiin. Seura osallistuu 

jäsentensä koulutuskustannuksiin hakemusten perusteella maksamalla kohtuulliset 

osallistumismaksut sekä SRL:n matkalaskulomaketta vastaan kilometrikorvausta, jonka suuruus 

määritetään vuoden 1. kokouksessa. Jos seura on maksanut jäsenen kouluttamisen, tehdään 

kirjallinen sopimus siitä, että henkilö on velvoitettu olemaan toimihenkilönä seuraavan kauden 

kouluttautumisestaan. Vuonna 2022 pyrimme saada koulutettua seuran jäsenistöstä stewardin ja 

estetuomarin, mahdollisesti myös ratamestarin. 

 

Vuonna 2022 järjestetään kilpailijalupa- ja sääntökoulutus (2. taso). Koulutus on pakollinen 

ensimmäistä kertaa kilpailulupaa anoville. 
 

 
 
HARRASTUS- JA VIRKISTYSTOIMINTA 
 

 

Lapset:  Omat luokat joka kilpailuihin, jotta kaiken ikäiset pääsevät mukaan. 
Aloitetaan hevoskerhotoiminta. 

Nuoret / aikuiset: Illanvietto kesällä ja tarjotaan seuran tukemia valmennuksia muutaman 
kerran vuoden aikana. 

 Hevosmiestaidot: Hevostaidot ja hevosen hyvä kohtelu ovat seuran toiminnan keskiössä. 
Hevostaitoja opetellaan ja/tai välitetään kaikenikäisille seurassa 
toimijoille. Seura kannustaa suorittamaan harraste- ja hoitomerkkejä.  

Vikellys: Vikellystoiminta pyörii läpi vuoden. 
 

 
 

Perinteinen Hubertusjuhla vietetään lauantai – iltana 8.10.2022 ja kettujahti sunnuntaina 

9.10.2022. 
 

 

PALKITSEMISET 

 

Kevätkokouksessa jaetaan vuoden 2021 Ranking – pisteiden perusteella stipendit hakemuksensa 

ajoissa palauttaneille. Myös vuoden nousukas palkitaan. 
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Vuonna 2022 myönnetään sekä virallisia että humoristisia kunniamainintoja. Hubertusjuhlassa 

jaetaan kunniakirjat. 

 

Valkoisen hevosen ristin ritarikunnan ensimmäisen luokan ansioristi voidaan myöntää 

ansioituneesta toiminnasta seuran hyväksi seuran ulkopuoliselle henkilölle. 

 

Puheenjohtaja voi myöntää puheenjohtajan maljan (v. 2013 lahjoitettu kiertopalkinto) henkilölle, 

joka on merkittävällä tavalla jättänyt jälkensä seuran toimintaan tai muutoin ansioitunut. 
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