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1. Johdanto

Ratsastusseura Jazz T ry:n johtokunta on laatinut seuralle koko seuran
toimintalinjan. Seuran toimintalinjan tarkoitus on selkiyttää seuran toimintaa ja toimia
eräänlaisen kultaisen käytöksen käsikirjana. Se selvittää jäsenille ja muille
toiminnasta kiinnostuneille, miksi seura on olemassa, millaisille arvoille seuran
toiminta perustuu ja miten käytännön asiat seurassa hoidetaan. Toimintasäännöt on
tarkoitettu kaikille seuran toimintaan osallistuville henkilöille.

Toimintalinjaa päivitetään vuosittain. Päivitys on tärkeää, koska käytännöt, toiminnan
luonne, sekä toimialueet voivat vaihdella vuodesta toiseen. Toimintalinja
hyväksytään aina syyskokouksessa. Näin jäsenistö halutessaan pääsee
vaikuttamaan toimintalinjan sisältöön, vaikka vastuuhenkilönä toimii aina sen
hetkinen johtokunta ja puheenjohtaja. Toimintalinja on aina esillä seuran kotisivuilla.

Lyhyesti seurasta: Ratsastusseura Jazz T on vuonna 2008 perustettu
ratsastusseura. Tavoitteemme on tarjota laadukasta ja mielekästä toimintaa kaikille
seuralaisille. Seurassa on vuonna 2021 ollut 114 ratsastuksen harrastajaa sekä 13
hallituksen jäsentä, joista 2 on nuorisojäseniä. Vuodessa on n. 500 tuntia ratsastusta
ja 4 seuran järjestämää kilpailua.
Seurassa tehdään vuosittain huima määrä vapaaehtoistyötä, joka on meidän
seuramme suurin tukimuoto. Seuran talous on terveellä pohjalla ja haluamme
kehittää niin nuorisotoiminta kuin lajitoimintaa

2. Ratsastusseuran visio

”Visio on unelma siitä millainen seura haluaisi tulevaisuudessa olla”

Meidän visiossa:

Ratsastusseura Jazz T ry on houkutteleva ja jäsenilleen hyödyllinen seura, joka
huolehtii jäsentensä eduista ja viihtyvyydestä. Seura kehittää jatkuvasti omaa
toimintaansa pystyäkseen tarjoamaan jäsenilleen entistä laadukkaampaa toimintaa.
Toiminnan peruskivenä on turvallinen ja laadukas seuratyö, erityisesti nuorisotyö on
lähellä sydäntämme. Seurana haluamme olla aktiivinen, ulospäinsuuntautunut,
tasapuolinen ja ennen kaikkea hyvämaineinen ratsastusseura.
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Seuramme jäsenet ovat taitavia, ahkeria, vastuullisia ja hevosta kunnioittavia
hevosihmisiä, joiden osaaminen tunnetaan hevosväen keskuudessa. Seurassamme
on hyväksyvä kulttuuri, jossa kaikki saavat olla sellaisia kuin ovat. Yhteistyö Tupunan
Ratsupihan kanssa on kitkatonta ja seuran jäsenillä on hyvä yhteishenki.

Toiminnan tausta-ajatuksena on urheiluharrastuksen lisäksi sosiaalipedagogiikka.
Kasvatamme aktiivisia ja taitavia seuratoimijoita ja hevosharrastajia. Toiminnan
ansiosta ihmiset saavat taitoja normaaliarkeen ja oppivat erilaisia kansalaisen taitoja.
Seuratoiminta on avointa niin, että mukaantulo toimintaan on helppoa.
Seurassamme arvostetaan aitoa yhdessä tekemisen meininkiä. Seuramme
tapahtuma- ja työmäärää on jakamassa lukumääräisesti ja laadullisesti mahtava
joukko vapaaehtoisia, joiden seuralle antama aika pystytään palkitsemaan heille
mielekkäällä tavalla. Jokainen pystyy vaikuttamaan siihen, mitä seurassa tapahtuu,
tapahtumakirjo on monipuolinen ja tapahtumiin osallistuminen on edullista.

Jäsenet ja ratsastuskoulun asiakkaat erottavat, mitkä tallilla tapahtuvista asioista
kuuluvat ratsastuskoululle, mitkä ratsastusseuralle.

3. Arvot ja eettiset linjaukset

Kehittyminen ja oppimisen ilo

Meille on tärkeää, että seuran jäsenillä on mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan
niin hevostenkäsittelytaidoissa, ratsastuksessa kuin kilpailuissakin. Seura haluaa
myös ylläpitää kehittävää toimintatapaa kaikessa toiminnassaan. Kannustamme
jokaista taitotasosta riippumatta. Ratsastuksessa ilo on osa harjoittelua. Innostamme
seuralaisia uuden oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Autamme kehittämään
taitoja, joista on hyötyä myös tallitoiminnan ulkopuolella. Olemme iloisia toistemme
onnistumisista, sillä jaettu ilo on suurempi ilo. Pyrimme kehittämään kaikkia
ratsastajia tasapuolisesti ottaen huomioon ratsastajan oman tahto- ja taitotilan.

Avoimuus

Toimintamme on avointa ja helposti lähestyttävää. Kunnioitamme jäsentemme
mielipiteitä ja näkemyksiä seuran toiminnasta ja otamme huomioon ne kaikessa
päätöksenteossa.
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Yhdessä tekeminen ja toisten auttaminen

Seuramme perusta on yhdessä tekeminen. Haluamme, että jokainen tuntee iloa ja
ylpeyttä ollessaan seuramme jäsen. Vaalimme hyvää yhteishenkeä, innostavaa
ilmapiiriä sekä yhdessä tekemistä ja toimimista. Tervehdimme aina toisiamme.
Kannustamme mukaan toimintaan ja kehittämään itseään ratsastajana ja
seuratoimijana. Kokeneemmat neuvovat ja opastavat kokemattomampia kaikissa
seuran toimintaan ja hevosharrastukseen liittyvissä asioissa kuten esim. hevosen ja
varusteiden hoidossa ja kilpailutoiminnassa

Tasapuolisuus

Jokainen seuramme jäsen on tärkeä omana itsenään. Kaikilla jäsenillä on yhtäläinen
mahdollisuus osallistua seuran toimintaan ja tapahtumiin. Kannustamme
jäseniämme osallistumaan seuran järjestämään toimintaan kaikilla taitotasoilla.

Turvallisuus

Seuran toiminnassa korostetaan turvallisuutta. Hevosten kanssa toimiessa ja
liikuttaessa tulee aina käyttää SRL:n suosittelemia ratsastustarvikkeita.
Kannustamme jäseniämme käymään ensiapu- ja turvallisuuskoulutuksia.

Ympäristön ja eläinten kunnioittaminen

Toimintamme lähtökohtana on tietenkin hevosten, mutta myös muiden eläinten
hyvinvointi, arvostus ja hyvä kohtelu. Eläinten hyvinvointi on kaikkien asia.
Kunnioitamme ympäristöä ja pyrimme ekologisuuteen. Pidämme huolta ympäristön
siisteydestä.

Perhe mukaan harrastukseen

Koko perhe voi osallistua harrastukseen. Seuran toimintaan saavat kaikki tulla
mukaan. Osallistua voi monella tapaa.

Terveellisyys

Kannustamme terveellisiin elämäntapoihin. Tallin alueella ja nuorisotapahtumissa
noudatetaan savutonta ja päihteetöntä toimintamallia. Seurassa kannustetaan
urheilulliseen elämäntapaan. Järjestämme vapaaehtoista oheistoimintaa
ratsastusurheilun tueksi.
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4. Seuratoiminnan tavoitteet

Ratsastusseura Jazz T ry:n toiminnan tarkoituksena on ratsastusurheilun
edistäminen Suomen Ratsastajainliiton hyväksymien periaatteiden mukaan.
Tarkoituksena on edistää ratsastusurheilua, kohottaa jäsentensä ratsastustaitoa ja
-tietoutta sekä laajentaa harrastajien piiriä. Seuran toiminta-ajatuksena on tarjota
jäsenilleen liikunnallista ja toiminnallista harrastustoimintaa hevosurheilun parissa ja
edistää jäsentensä hevosmiestaitoja ja -tietoutta iloisessa ja reilussa ilmapiirissä.
Tavoitteenamme on järjestää monipuolista ja edullisista toimintaa, valmennuksia ja
kilpailuja, johon jokaisella seuran jäsenellä olisi mahdollisuus osallistua ikään,
kokoon tai taitotasoon katsomatta. Lisätä liikunnallisuutta ja yhteenkuuluvuuden
tunnetta. Tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia oppia taitaviksi, ahkeriksi ja
vastuullisiksi, hevosta kunnioittaviksi hevosihmisiksi. Yhteistyössä Tupunan
Ratsupihan kanssa järjestettäviin tapahtumiin on mukava tulla ja viettää aikaa
yhdessä samanhenkisten ihmisten kanssa. Tapahtumia ja käytäntöjä kehitetään
vuosittain yhdessä, jäsenten toiveita kuunnellen. Vapaaehtoisten ahkerointia
arvostetaan seurassamme.

Kasvatuksellinen tavoite:

Olemme hyvä kasvattajaseura. Seuran toiminta on monipuolista ja antaa eväitä
lapsen ja nuoren kokonaisvaltaiseen kehittymiseen ihmisenä. Seuratoiminta opettaa
nuorille tunnetaitoja, sosiaalista kanssakäymistä, erityisyyden ymmärtämistä, sekä
pettymysten sietotaitoa. Hevosen avulla voimme opettaa tärkeitä asioita ravinnosta,
unesta ja liikunnasta.

Urheilullinen tavoite:

Seura tarjoaa laadukasta valmennusta ja onnistumisia, jokaiselle harrastajalle
taitotasosta riippumatta. Seura pyrkii kauden aikana järjestämään harjoitus-, 1- ja
2-tason ratsastajille sopivia kilpailuja niin este- kuin kouluratsastuksessakin. Seura
järjestää ratsastusta tukevaa oheisliikuntaa. Ohjataan jäseniä kotiharjoitteluun ja
alku- ja loppuverryttelyyn.

Terveydellinen tavoite:

Seuran toiminta ohjaa ratsastajaa huolehtimaan monipuolisesta ruokavaliosta ja
riittävän levon saamisesta. Ratsastusharrastukseen ei kuulu päihteet. Ohjataan
jäseniä riittävään unensaantiin, terveellisiin ja urheilullisiin elämäntapoihin. Ryhmään
kuuluminen ja arjen taidot auttavat myös ehkäisemään mielenterveyden ongelmia.
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Seuratoiminnan kehittymisen tavoite:

Seura pyrkii kehittämään omaa toimintaansa jatkuvasti ja ylläpitää kehittävää
toimintatapaa kaikessa toiminnassaan. Seuran jäseniltä tulevia ehdotuksia
seurataan aktiivisesti viestintäkanavissa ja niihin pyritään myös vastaamaan. Seura
tarkistaa omia toimintatapojaan säännöllisesti ja pyrkii kehittämään toimintaansa
vastaamaan paremmin jäsentensä tarpeita. Seura kannustaa yhteistyössä Tupunan
Ratsupihan kanssa jäseniään kehittämään osaamistaan muuan muassa erilaisten
hevoskurssien, toimihenkilökurssien, kerho-ohjaajakoulutusten ja tuomarikurssien
muodossa. Seuralaisia kannustetaan kokeilemaan erilaisia toimihenkilötehtäviä
oman osaamisensa lisäämiseksi. Johtokunta perehdyttää toimihenkilöt tehtäviinsä ja
vastaavat kilpailujen järjestämisestä ja sujuvuudesta. Seuratoiminta on
matalankynnyksen toimintaa, johon kaikki voivat osallistua. Perehdytämme,
koulutamme ja ohjaamme jäseniämme seuratoimintaan. Kannustamme
osallistumaan toiminnan suunnitteluun ja järjestämiseen. Johtokunta on sitoutunutta
ja haluaa kehittää toimintaa ja ovat valmiita käyttämään vapaa-aikaansa toiminnan
edistämiseksi.

Yhteistyötavoitteet:

Teemme yhteistyötä Tupunan Ratsupihan ja muiden ratsastusseurojen kanssa.
Tavoitteena on lisätä yhteistyötä erilaisten yritysten, seurojen ja
yhteistyökumppaneiden kanssa.

Taloudelliset tavoitteet:

Toimintansa tukemiseksi seura hankkii varoja keräämällä jäsenmaksuja ja
järjestämällä hevosaiheisia tapahtumia, joiden pääasiallinen tuotto koostuu
buffet-myynnistä sekä osallistumismaksuista. Seuran tavoitteena on pitää
harrastusmaksut kilpailukykyisinä. Seuran talous hoidetaan vastuullisesti ja tarkasti.
Oikea-aikainen jäsenmaksujen maksu on edellytys seuran talouden suunnittelulle ja
vakaana ylläpitämiselle. Seuran saama taloudellinen tuki sekä tuotot käytetään
kokonaisuudessaan seuran toimintaan.

Koulutukselliset tavoitteet:

Seuran tavoitteena on laadukas työ ja siksi seura kouluttaa jäseniään, valmentajiaan
ja toimijoitaan.
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Perehdyttäminen: Seura perehdyttää johtokunnan ja muut toimijat tehtäviinsä.
Tavoitteena olisi, että tehtävässä lopettava ja tehtävässä aloittava voisivat toimia
hetken päällekkäin, jolloin ns. ”hiljainen tieto voisi siirtyä”. Pyrimme järjestämään
omien kisojen toimihenkilöille perehdytyksen tehtäviin.

Koulutukset ja tapaamiset: Hevoskerhosta vastaavat koulutetaan SRL:n
hevoskerho-ohjaajakoulutuksissa. Seura kannustaa siihen, että kaikilla kilpailuluvan
hankkineilla on käytynä sääntökoulutus 2 vuoden sisään. Kannustamme ja tuemme
myös rahallisesti jäsenistömme kouluttautumista toimihenkilötehtäviin ja tuomareiksi
valmentautumista. Pyrimme mahdollisuuksien rajoissa järjestämään myös erilaisia
luentoja.

5. Seuran toimintamuodot

• Johtokunta
• Kilpailutoiminta
• Valmennus- ja harjoitustoiminta
• Koulutustoiminta
• Nuorisotoiminta
• Senioritoiminta
• Tiedotus- ja suhdetoiminta
• Yhteistyötoiminta
• Talkootoiminta
• Muu ratsastusta tukeva urheilutoiminta

Johtokunta

Seuran johtokunnan toiminta perustuu seuran yhdistyssääntöihin. Seuran johtokunta
päättää, koordinoi ja vastaa kaikesta seuran toiminnasta. Johtokunta kokoontuu
n. 5 krt vuodessa, joista tehdään pöytäkirjat. Seuran johtokunta voi antaa valtuuksia
erilaisiin tehtäviin johtokunnan ulkopuoliselle henkilölle. Seuran toimintaa ohjaa
yhdistyslaki, vuosikokouksessa hyväksytty toimintasuunnitelma ja talousarvio ja
SRL:n säännöt. Seuran johtokunta toteuttaa vuosikokouksessa tehdyt linjaukset ja
ohjaa seuran toimintaa sekä toiminnallisesta, että urheilullisesta näkökulmasta.

Kilpailutoiminta

Seura järjestää yhteistyössä ratsastuskoulun kanssa useita kilpailuja vuodessa.
Lajeina ovat olleet este- ja kouluratsastus, joita on toteutettu ratspihan ja seuran
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sisäisinä kilpailuina ja kilpailuharjoituksina. Nuorisoratsastajat on huomioitu
järjestämällä harjoituskilpailuita. Lisäksi järjestämme kepparikilpailuita ja
mahdollisesti hevostaitokilpailuita. Kilpailut järjestetään aina talkootyönä.

Koulutustoiminta

Seura pohtii vuosittain, millaista osaamista ja koulutusta seurassa tarvitaan ja tukee
jäsentensä kouluttautumista. Seuran jäsenet voivat myös osallistua muiden
yhdistysten järjestämään koulutukseen, mitä seura pyrkii mahdollisuuksien mukaan
tukemaan. Jäsenet voivat kouluttautua halutessaan toimihenkilöiksi, saatuaan
lisenssin, voi kouluttautumisen hinnan hakea seuralta takaisin.

Nuorisotoiminta

Nuorisotoiminnan toimintaa ohjaavat paitsi seuran arvot myös kasvatukselliset
periaatteet. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen lasten ja nuorten ohjaajana toimija
tuntee ja tietää kasvatuksellisen vastuunsa ja näyttää omalla toiminnallaan hyvää
esimerkkiä lapsille ja nuorille. Kaikessa seuran nuorisotoiminnassa harjoitellaan
hevosten kanssa toimimisen ohella muun muassa vuorovaikutusta, tunnetaitoja ja
sosiaalisia taitoja, ryhmässä olemisen taitoja, vastuunkantoa sekä eläinten ja toisten
ihmisten kunnioittamista. Nuorisotoiminnassa opetellaan hevosen perushoitoa,
varusteiden putsausta, erilaisten varusteiden laittoa hevosille ja muita hyödyllisiä
hevostaitoja. Ohjelmassa on myös erilaisia hevosaiheisia leikkejä ja askarteluja sekä
kerholaisille suunnattuja kilpailuja. Hevoskerho-ohjaajat ovat SRL:n
hevoskerho-ohjaaja kurssin käyneitä. Harjoituskisat on suunnattu nuorille
ratsastajille, jotka haluavat harjoitella kisaamista ja kehittää kilpailutaitojaan.
Harjoituskisat ovat matalankynnyksen kisatoimintaa.

Senioritoiminta/Aikuistoiminta

Ratsastusharrastuksessa sennuja ovat yli 18-vuotiaat. Senioritoiminnan toimintaa
ohjaavat seuran arvot. Näin pyritään tukemaan myös aikuisten ratsastajien
toimintaa. Pyritään tukemaan aikuisten liikkumista ja terveellisiä elämäntapoja.

Tiedotus- ja suhdetoiminta

Seuran viestintäkanavina toimivat internetsivut löytyvät osoitteesta:
https://ratsastusseurajazzt.sporttisaitti.com

Facebookissa oma ryhmämme on osoitteessa:
https://www.facebook.com/groups/176557011406/about
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Seuralla on WhatsApp-ryhmä:
Mukaan pääsee laittamalla pyynnön ja oman nimen numeroon 0407077720

Lisäksi seuralla on oma Instagram-sivusto:
https://www.instagram.com/ratsastusseurajazz/

Internetsivuiltamme löytyy esimerkiksi hallituksen yhteystiedot, sääntöjä, tietoja
jäsenyydestä, kuvia sekä muuta tietoa toiminnasta. Kivitallin seinällä on seuramme
ilmoitustaulu. Tiedotusta hoidetaan seuran viestintäkanavien kautta sekä virallisesti
että epävirallisesti. Seura pyrkii tiedottamaan jäseniään hyvissä ajoin ajankohtaisista
asioista ja huolehtii siitä, että viestit kulkevat seuran hallitukselta jäsenille ja
ratsastuskoululle sekä päinvastoin.

Talkootoiminta

Seuran tapahtumat järjestetään aina talkoilla. Talkoolaisille on tapahtumissa tarjolla
jotain juomaa ja purtavaa. Lisäksi järjestämme tallitalkoita, maalaustalkoita tms.

Muu urheilutoiminta

Seura kannustaa jäseniään osallistumaan ratsastusharrastusta tukevaan muuhun
urheilutoimintaan. Seura järjestää oheisliikuntaa Euran urheilutalon peilisalissa
säännöllisesti, joka on kaikille seuralaisille ja vanhemmille avoin.

8. Organisaatio ja vastuunjako

Seuran jäsenillä on ylin päätösvalta. Jäsenet pystyvät käyttämään tätä
päätösvaltaansa seuran yleiskokouksissa, eli kevät- ja syyskokouksissa. Syyskokous
valitsee hallituksen ja määrittää toimintasuunnitelman ja talousarvion, joita hallitus
toteuttaa. Kevätkokouksessa hyväksytään edellisen toimintavuoden
toimintakertomus ja tilinpäätös sekä annetaan hallitukselle vastuuvapaus.
Yleiskokouksissa jokaisella yli 18-vuotiaalla jäsenellä on äänioikeus ja kaikilla on
puheoikeus.
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Hallituksen päätökset tehdään enemmistöpäätöksin. Toisin sanoen yksikään
yksittäinen hallituksen jäsen tai puheenjohtaja ei voi tehdä itsenäisiä päätöksiä
seuran toiminnasta.

Puheenjohtaja johtaa seuraa ja sen johtokuntaa. Puheenjohtaja edustaa seuraa ja
hoitaa suhteita yhdistyksestä ulospäin. Puheenjohtaja valvoo taloutta, valmistelee ja
kutsuu koolle johtokunnan kokoukset sekä tekee yhteistyötä muiden toimijoiden
kanssa. Hän valmistelee sääntömääräiset syys- ja kevätkokoukset. Puheenjohtajalla
on seuran nimenkirjoitusoikeus ja tilinkäyttöoikeus. Puheenjohtaja ja hallitus on viime
kädessä vastuussa seuran toiminnasta. Puheenjohtaja valmistelee budjetit
taloudenhoitajan kanssa ja toimintasuunnitelmat

Varapuheenjohtajalla on nimenkirjoitusoikeus, tilinkäyttöoikeus, jos pj ei paikalla
niin hoitaa pj:n tehtävät

Jäsensihteeri hoitaa jäsenasiat, jäsenrekisterin, kilpailulupa-asiat, toimii
kokouksissa sihteerinä, huolehtii pöytäkirjoihin allekirjoitukset ja niiden toimituksen
taloudenhoitajalle ja sporttisaitille, täyttää toimintakertomukseen tietoja läpi vuoden.

Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen raha- ja pankkiasiat, taloudenhoito ja kirjanpito,
tilinkäyttöoikeus, nimenkirjoitusoikeus, auttaa tukianomuksissa.

Tiedotusvastaava huolehtii, että markkinointi tapahtuu oikea-aikaisesti, päivittää
nettisivut ja somesivut, pitää ne ajan tasalla. Tekee mainoksia tms. Pitää yllä
positiivista henkeä sosiaalisessa mediassa.

Nuorisovastaava on nuorten hallituksen ja hallituksen välinen yhteyshenkilö,
heppakerho-ohjaajien yhteyshenkilö. Heppakerhon toiminnan varmistaminen.
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Kilpailuvastaava johtaa kilpailutyöryhmää, vastaa siitä, että kilpailut toteutuvat.
Aktivoi kilpailujen järjestämisryhmän ja vastaa siitä, että tehtävät on hoidettu
ajallaan.

10. Seuran yhteystiedot

Puheenjohtaja Tupuna Kangas-
Männistö

+358407077720 finsuvi@aol.com

Varapuheenjohtaja Jari Salminen +358503132269 jari313.s@live.com

Jäsensihteeri Mari Peltonen +358406801488 mari.peltonen@hotmail.com

Sihteeri Santra Peltonen +358451227738 santra.peltonen@outlook.com

Rahastonhoitaja Tilitoimisto
Tiliniitty

Tiedotusvastaava Viivi Salminen
Venla Ollila

+358445894143

+358445030607

v.salminen8@icloud.com

venlaollila00@gmail.com

Nuorisovastaava Venla Ollila +358445030607 venlaollila00@gmail.com

Kilpailuvastaava Santra Peltonen +358451227738 santra.peltonen@outlook.com
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Nuorisojäsen Viivi Salminen
Julia Aro

Muut jäsenet Miina Peltonen
Kristiina Hellsten
Jaana Jawada
Tuija Jussila
Anni Kovanen
Eveliina Elo

12


