
 

 

  

Toimintalinjassa määritetään seuran ar-

vot, käytännön toimintamallit sekä seuran 

tarjoamat palvelut. 

Luhtajoen 
Ratsastajat ry 
TOIMINTALINJA 

Luhtajoen Ratsastajat ry /Mari Lieskoski 



 

Yleistä toimintalinjauksesta  

Luhtajoen Ratsastajat ry:n johtokunta on laatinut seuralle koko seuran toimintalinjan. 

Seuran toimintalinjan tarkoitus on selkiyttää seuran toimintaa ja toimia eräänlaisen kul-

taisen käytöksen käsikirjana. Se selvittää jäsenille ja muille toiminnasta kiinnostuneille, 

miksi seura on olemassa, millaisille arvoille seuran toiminta perustuu ja miten käytän-

nön asiat seurassa hoidetaan. Toimintasäännöt on tarkoitettu kaikille seuran toimin-

taan 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 johtokunnan puheenjohtaja. 

Toimintalinja on aina esillä seuran kotisivuilla.   

  

Lyhyesti seurasta:   

Luhtajoen Ratsastajat ry eli LuhRa, on vuonna 2010 perustettu ratsastusseura.  

Tavoitteemme on tarjota laadukasta ja mielekästä toimintaa kaikille seuralaisille.  

Seurassa on vuonna 2021 ollut noin 160 ratsastuksen harrastajaa ja 10 nimettyä toimi-

henkilöä ja nuorisohallituksessa 5 hlöä. Tämän lisäksi 4 hevoskerhon ohjaajaa.  

Vuodessa n. 14 000 tuntia ratsastusta vuodessa ja 4 seuran järjestämää kilpailua.   

Seurassa tehdään vuosittain huima määrä vapaaehtoistyötä.  Vapaaehtoistyö on mei-

dän seuramme suurin tukimuoto. Seuran talous on terveellä pohjalla ja haluamme ke-

hittää niin nuorisotoiminta kuin lajitoimintaa.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Visio  

 

”Visio on unelma siitä millainen seura haluaisi tulevaisuudessa olla”.   

Meidän visiossa:  

Luhtajoen ratsastajat ry on houkutteleva ja jäsenilleen hyödyllinen seura, joka huolehtii 

jäsentensä eduista ja viihtyvyydestä. Seura kehittää jatkuvasti omaa toimintaansa pys-

tyäkseen tarjoamaan jäsenilleen entistä laadukkaampaa toimintaa. Toiminnan peruski-

venä on turvallinen ja laadukas seuratyö, erityisesti nuorisotyö on lähellä sydäntämme. 

Seurana haluamme olla aktiivinen, ulospäinsuuntautunut, tasapuolinen ja ennen kaik-

kea hyvämaineinen ratsastusseura.   

Seuramme jäsenet ovat taitavia, ahkeria, vastuullisia ja hevosta kunnioittavia hevosih-

misiä, joiden osaaminen tunnetaan hevosväen keskuudessa.  Seurassamme on hyväk-

syvä kulttuuri, jossa kaikki saavat olla sellaisia kuin ovat. Yhteistyö Luhtajoen ratsutilan 

kanssa on kitkatonta ja seuran jäsenillä on hyvä yhteishenki. Kerran seuraamme liitty-

neet eivät enää haluasi vaihtaa seuraa.   

Toiminnan tausta-ajastuksena on urheiluharrastuksen lisäksi sosiaalipedagogiikka. Kas-

vatamme aktiivisia ja taitavia seuratoimijoita ja hevosharrastajia. Toiminnan ansiosta ih-

miset saavat taitoja normaaliarkeen ja oppivat erilaisia kansalaisen taitoja. Seuratoi-

minta on avointa niin, että mukaan tulo toimintaan on helppoa. Seurassamme arvoste-

taan aitoa yhdessä tekemisen meininkiä. Seuramme tapahtuma- ja työmäärää on jaka-

massa lukumääräisesti ja laadullisesti mahtava joukko vapaaehtoisia, joiden seuralle 

antama aika pystytään palkitsemaan heille mielekkäällä tavalla. Jokainen pystyy vaikut-

tamaan siihen, mitä seurassa tapahtuu, tapahtumakirjo on monipuolinen ja tapahtu-

miin osallistuminen edullista.   

Jäsenet ja ratsastuskoulun asiakkaat erottavat, mitkä tallilla tapahtuvista asioista kuulu-

vat ratsastuskoululle, mitkä ratsastusseuralle.  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

Seuran 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 tai-

tostasosta 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 ot-

taen huomioon ratsastajan oman tahto- ja taitotilan.   

 

Avoimuus  

Toimintamme on avointa ja helposti lähestyttävää. Kunnioitamme jäsentemme mielipi-

teitä ja näkemyksiä seuran toiminnasta.  

 

Yhdessä tekeminen ja toisten auttaminen  

Seuramme perusta on yhdessä tekeminen. Haluamme, että jokainen tuntee iloa ja yl-

peyttä 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. Kokeneem-

mat neuvovat ja opastavat kokemattomampia kaikissa seuran toimintaan ja hevoshar-

rastukseen liittyvissä asioissa kuten esim. hevosen ja varusteiden hoidossa ja kilpailu-

toiminnassa  

 

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 liikutta-

essa tulee aina käyttää SRL:n suosittelemia ratsastustarvikkeita. Kannustamme jäse-

niämme käymään ensiapu- ja turvallisuuskoulutuksia.  

 

Ympäristön ja eläinten kunnioittaminen  

Toimintamme lähtökohtana on tietenkin hevosten, mutta myös muiden eläinten hyvin-

vointi, 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 nou-

datetaan savutonta ja päihteetöntä toimintamallia. Seurassa kannustetaan urheilulli-

seen elämäntapaan.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Seuran tarkoitus ja toiminnan tavoitteet  

 

Luhtajoen Ratsastajat ry:n toiminnan tarkoituksena on ratsastusurheilun edistäminen 

Suomen Ratsastajainliiton hyväksymien periaatteiden mukaan. Tarkoituksena on edis-

tää ratsastusurheilua, kohottaa jäsentensä ratsastustaitoa ja –tietoutta sekä laajentaa 

harrastajien piiriä. Seuran toiminta-ajatuksena on tarjota jäsenilleen liikunnallista ja toi-

minnallista harrastustoimintaa hevosurheilun parissa ja edistää jäsentensä hevosmies-

taitoja ja -tietoutta iloisessa ja reilussa ilmapiirissä. Tavoitteenamme on järjestää moni-

puolista ja edullisista toimintaa, valmennuksia ja kilpailuja, johon jokaisella seuran jäse-

nellä olisi mahdollisuus osallistua ikään, kokoon tai taitotasoon katsomatta. Lisätä lii-

kunnallisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksia op-

pia taitaviksi ahkeriksi ja vastuullisiksi, hevosta kunnioittaviksi hevosihmisiksi. Yhteis-

työssä Luhtajoen Ratsutilan kanssa järjestettäviin tapahtumiin on mukava tulla ja viet-

tää aikaa yhdessä saman henkisten ihmisten kanssa. Tapahtumia ja käytäntöjä kehite-

tään vuosittain yhdessä, jäsenten toiveita kuunnellen. Vapaaehtoisten ahkerointia ar-

vostetaan 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 liikun-

nasta.  

 

Urheilullinen tavoite:   

Seura tarjoaa laadukasta valmennusta ja onnistumisia, jokaiselle harrastajalle taitota-

sosta riippumatta. Seura pyrkii kauden aikana järjestämään harjoitus- ja 1-tason ratsas-

tajille sopivia kilpailuja niin este- kuin kouluratsastuksessakin.  Seura ohjaa jäseniään 

harrastamaan ratsastusta tukevaa liikuntaa ja miettii keinoja, miten voisi seurana lisätä 

jäsentensä liikkumista. Ohjataan jäseniä kotiharjoitteluun ja alku- ja loppuverryttelyyn. 

 



 

 

 

Terveydellinen tavoite:   

Seuran toiminta ohjaa ratsastajaa huolehtimaan monipuolisesta ruokavaliosta ja riittä-

vän levon saamisesta. Ratsastusharrastukseen ei kuulu päihteet. Ohjataan jäseniä riittä-

vään unensaantiin, terveellisiin ja urheilullisiin elämäntapoihin. Ryhmään kuuluminen ja 

arjen taidot auttavat myös ehkäisemään mielenterveyden ongelmia.  

 

Seuratoiminnan kehittymisen tavoite:   

Seura pyrkii kehittämään omaa toimintaansa jatkuvasti ja ylläpitää kehittävää toiminta-

tapaa kaikessa toiminnassaan. Seuran toiminnasta teetetään kerran vuodessa tyytyväi-

syys- ja kehittämiskysely, jonka kautta jokaisella seuran jäsenellä on mahdollisuus ni-

mettömästi tuoda esiin kehittämisideansa ja ajatuksensa seuran toiminnasta. Seuran 

jäseniltä tulevia ehdotuksia seurataan aktiivisesti viestintäkanavissa ja niihin pyritään 

myös vastaamaan. Seura tarkistaa omia toimintatapojaan säännöllisesti ja pyrkii kehit-

tämään toimintaansa vastaamaan paremmin jäsentensä tarpeita. Seura kannustaa yh-

teistyössä Luhtajoen Ratsutilan kanssa jäseniään kehittämään osaamistaan muuan mu-

assa erilaisten hevoskurssien, toimihenkilökurssien, kerho-ohjaajakoulutusten ja tuo-

marikurssien muodossa. Seuralaisia kannustetaan kokeilemaan erilaisia toimihenkilö-

tehtäviä oman osaamisensa lisäämiseksi. Johtokunta perehdyttää toimihenkilöt tehtä-

viinsä ja vastaavat kilpailujen järjestämisestä ja sujuvuudesta. Seuratoiminta on mata-

lankynnyksen toimintaa, johon kaikki voivat osallistua. Perehdytämme, koulutamme ja 

ohjaamme jäseniämme seuratoimintaan. Kannustamme osallistumaan toiminnan suun-

nitteluun ja järjestämiseen. Johtokunta on sitoutunutta ja haluaa kehittää toimintaa ja 

ovat valmiita käyttämään vapaa-aikaansa toiminnan edistämiseksi.   

 

Yhteistyötavoitteet:   

Teemme yhteistyötä Luhtajoen ratsastustilan, tallilla toimivien Sosiaalipedagogisen he-

vostoiminnan ohjaajien sekä Upseeriratsastajien kanssa. Tavoitteena on lisätä yhteis-

työtä myös erilaisten yritysten, seurojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa.  

 

 



 

Taloudelliset tavoitteet:   

Toimintansa tukemiseksi seura hankkii varoja keräämällä jäsenmaksuja ja järjestämällä 

hevosaiheisia tapahtumia, joiden pääasiallinen tuotto koostuu buffetmyynnistä sekä 

osallistumismaksuista. Seuran tavoitteena on pitää harrastusmaksut kilpailukykyisinä. 

Myös vanhempien aktiivisuus varainhankintaprojekteissa, mainossopimusten hankkimi-

sessa ja konkreettinen auttaminen tapahtumien järjestämisessä on keskeinen keino 

kohtuuhintojen ylläpitämiseen. Seuran talous hoidetaan vastuullisesti ja tarkasti. Oikea-

aikainen jäsenmaksujen maksu on edellytys seuran talouden suunnittelulle ja vakaana 

ylläpitämiselle.  

Seura hakee toiminnalleen ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alu-

eensa viranomaisilta ja muilta yhteisöiltä avustuksia, joiden avulla pyritään liikunnan 

kehittämiseen ja seuralle tarpeellisten harjoitusvälineiden hankkimiseen ja hoitamiseen. 

Seura voi järjestää myyjäisiä ja arpajaisia, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja 

sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. 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.   

Perehdyttäminen: Seura perehdyttää johtokunnan ja muut toimijat tehtäviinsä. Pereh-

dytystä varten ja esimerkiksi taloudenhoitoa varten on laadittu erilaisia kuvauksia ja 

toimintamanuaaleja. Puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja pitävät perehdytyspäivän 

uudelle johtokunnalle. Tavoitteena olisi, että tehtävässä lopettava ja tehtävässä aloit-

tava voisivat toimia hetken päällekkäin, jolloin ns. ”hiljainen tieto voisi siirtyä”. Järjes-

tämme oman kisojen toimihenkilöiden perehdytyksen kevään aikana.   

Koulutukset ja tapaamiset: Hevoskerhosta vastaavat koulutetaan hevoskerho-ohjaaja-

koulutuksissa. Nuorisovastaava käy SRL:n  ja ESRA:n nuorisotapaamisissa. Seura kan-

nustaa siihen, että kaikilla kilpailuluvan hankkineilla on käytynä sääntökoulutus 2 vuo-

den sisään. Kannustamme ja tuemme myös rahallisesti jäsenistömme kouluttautumista 

toimihenkilötehtäviin ja tuomareiksi valmentautumista. Pyrimme mahdollisuuksien ra-

joissa järjestämään myös erilaisia luentoja. 

   

 

 



 

 

 

 

Seuran toimintaperiaatteet   

Seuran toimintamuodot  

• Johtokunta  

• Kilpailutoiminta  

• Valmennus – ja harjoitustoiminta  

• Koulutustoiminta  

• Nuorisotoiminta  

• Senioritoiminta  

• Tiedotus- ja suhdetoimintaa  

• Yhteistyötoiminta  

• Valmennus- ja kilpailutuet  

• Talkoot  

• Retket, matkat ja tapahtumat  

• Muu ratsastusta tukeva urheilutoiminta  

• Monipuolisen hevosharrastuksen esiintuominen ja yleiseen tietoisuuteen vaikut-

taminen.  

• Jäsenistön edunvalvonta  

• Tarkoituksena on järjestää monipuolista matalankynnyksen toimintaa jäsenille.   

 

 

Johtokunta  

Seuran johtokunnan toiminta perustuu seuran yhdistyssääntöihin. Seuran johtokunta 

päättää, koordinoi ja vastaa kaikesta seuran toiminnasta. Johtokunta kokoontuu n. 10 

krt vuodessa, joista tehdään pöytäkirjat. Seuran johtokunta voi antaa valtuuksia erilai-

siin tehtäviin johtokunnan ulkopuoliselle henkilölle. Seuran toimintaa ohjaa yhdistys-

laki, vuosikokouksessa hyväksytty toimintasuunnitelma ja talousarvio ja SRL:n säännöt. 

Seuran johtokunta toteuttaa vuosikokouksessa tehdyt linjaukset ja ohjaa seuran toi-

mintaa sekä toiminnallisesta että urheilullisesta näkökulmasta.  

 

 



 

 

Kilpailutoiminta  

Seura järjestää yhteistyössä ratsastuskoulun kanssa useita kilpailuja vuodessa. Lajeina 

ovat olleet este- ja kouluratsastus, joita on toteutettu ratsutilan ja seuran sisäisinä kil-

pailuina ja kilpailuharjoituksina. Nuorisoratsastajat on huomioitu järjestämällä harjoi-

tuskilpailuita. Lisäksi järjestämme kepparikilpailuita ja mahdollisesti hevostaitokilpai-

luita. Kilpailut järjestetään aina talkootyönä.  

 

Koulutustoiminta  

Seura pohtii vuosittain, millaista osaamista ja koulutusta seurassa tarvitaan ja tukee jä-

sentensä kouluttautumista. Seuran jäsenet voivat myös osallistua muiden yhdistysten 

järjestämään koulutukseen, mitä seura pyrkii mahdollisuuksien mukaan tukemaan. 

Seura kannustaa jäseniään kouluttautumaan ratamestareiksi ja estetuomareiksi seuran 

kilpailutoiminnan ylläpitämiseksi. Jäsenet voivat kouluttautua halutessaan toimihenki-

löiksi, saatuaan lisenssin, voi kouluttautumisen hinnan hakea seuralta takaisin.  

 

Nuorisotoiminta  

Nuorisotoiminnan toimintaa ohjaavat paitsi seuran arvot myös kasvatukselliset periaat-

teet. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen lasten ja nuorten ohjaajana toimija tuntee ja 

tietää kasvatuksellisen vastuunsa ja näyttää omalla toiminnallaan hyvää esimerkkiä lap-

sille ja nuorille. Kaikessa seuran nuorisotoiminnassa harjoitellaan hevosten kanssa toi-

mimisen ohella muun muassa vuorovaikutusta, tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja, ryh-

mässä olemisen taitoja, vastuunkantoa sekä eläinten ja toisten ihmisten kunnioitta-

mista. Nuorisotoiminnassa opetellaan hevosen perushoitoa, varusteiden putsausta, eri-

laisten varusteiden laittoa hevosille ja muita hyödyllisiä hevostaitoja. Ohjelmassa on 

myös erilaisia hevosaiheisia leikkejä ja askarteluja sekä kerholaisille suunnattuja kilpai-

luja. Hevoskerho-ohjaajat ovat SRL:n hevoskerho-ohjaaja kurssin käyneitä. Lisäksi 

ponikerholaiset auttavat mm. kilpailujen järjestämisessä ja muussa toiminnassa. Harjoi-

tuskisat on suunnattu nuorille ratsastajille, jotka haluavat harjoitella kisaamista ja kehit-

tää kilpailutaitojaan. Harjoituskisat ovat matalankynnyksen kisatoimintaa.  

 

 

 



 

Senioritoiminta/Aikuistoiminta 

Ratsastusharrastuksessa sennuja ovat yli 18-vuotiaat. Senioritoiminnan toimintaa oh-

jaavat seuran arvot. Näin pyritään tukemaan myös aikuisten ratsastajien toimintaa. Py-

ritään tukemaan aikuisten liikkumista ja terveellisiä elämäntapoja. Senioritoiminta to-

teutuu seurassa pääasiassa aikuistenilta toimintana, sennuleirinä ja lajikokeiluina. Kehi-

tetään myös aikuisten taitoja toimia hevosten kanssa. Järjestetään erilaisia retkiä, mat-

koja, ratsastusleirejä. Lisäksi erilaisia lajikokeiluja ja oheisliikuntaa.  

 

Tiedotus- ja suhdetoiminta  

Seuran viestintäkanavina toimivat  

Internetsivut löytyvät osoitteesta:   

https://luhtajoenratsastajat.sporttisaitti.com/    

Facebookissa oma ryhmämme on osoitteessa:   

https://www.facebook.com/luhtajoenratsastajat  

Seuralla on WhatsApp-ryhmä:   

mukaan pääsee laittamalla pyynnön ja oman nimen numeroon 050-5926133  

Lisäksi seuralla on oma Instagram-sivusto:   

https://www.instagram.com/luhtajoenratsastajat  

Internetsivujemme kautta voi antaa palautetta, sieltä löytyy esimerkiksi tapahtumaka-

lenteri, hallituksen yhteystiedot, sääntöjä, tietoja jäsenyydestä, vinkkejä, tuloksia, kuvia 

sekä muuta tietoa toiminnasta. Ylätallin ulkoseinässä on seuramme ilmoitustaulu. Tie-

dotusta 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 päinvas-

toin.   

 

Yhteistyötoiminta  

Seura ylläpitää hyviä suhteita yhteistyötahoihinsa. Seura tekee tiivistä yhteistyötä Luh-

tajoen ratsutilan kanssa. Tämän lisäksi yhteistyötä tehdään Upseeriratsastajat Ry:n, 

SRL:n, ESRA:n, Olympiakomitean, Horzen, Nurmijärven kunnan ja mahdollisten muiden 

yhteistyökumppaneiden kanssa.   

  

https://luhtajoenratsastajat.sporttisaitti.com/
https://www.facebook.com/luhtajoenratsastajat
https://www.instagram.com/luhtajoenratsastajat


 

Valmennus- ja kilpailutuet  

Seura jakaa vuosittain jäsenilleen valmennus- ja kilpailutukea. Valmennus- ja kilpailutu-

kea haetaan erikseen seuralta. Tuen saaminen edellyttää, että jäsen tuo johtokunnan 

tietoon omat talkoopassipisteensä tai tiedon kilpailujärjestelyiden tekemisestä, tiedon 

valmennuksista ja kilpailuista, joihin jäsen on osallistunut. Johtokunta päättää miten kil-

pailutuki haetaan.  

 

Talkootoiminta  

Seuran tapahtumat järjestetään aina talkoilla. Seura on lanseerannut talkoopassin, jo-

hon jäsenistö voi kerätä talkoopisteitä. Talkoolaisille on yli 3 tunnin tapahtumissa tar-

jolla jotain juomaa ja purtavaa. Lisäksi järjestämme tallitalkoita, maalaustalkoita tms.  

  

Retket, matkat ja tapahtumat  

Seura järjestää mahdollisuuksien mukaan erilaisia tapahtumia, kuten ystävänpäiväta-

pahtumaa, laskiaisriehaa, LuhtisExpo. Lisäksi vuosittain on tehty jonkinlaisia retkiä tai 

matkoja, järjestetty viikonlopun mittaisin ratsastusleirejä, muulla Suomessa.  

  

Muu urheilutoiminta  

Seura kannustaa jäseniään osallistumaan ratsastusharrastusta tukevaan muuhun urhei-

lutoimintaan. Seura pyrkii järjestämään jotain lajia tukevia urheilutoiminta tempauksia.   

  

Jäsenistön edunvalvonta  

Seura valvoo jäsenistönsä etua ja toimii jäsenistönsä äänitorvena. Käymme mahdolli-

suuksien mukaan SRL:n ja ESRA:n jäsenkokouksissa. Lisäksi seura neuvottelee jäsenis-

tölleen kilpailupalkintoja ja alennuksia mm. valmennuksista.  

  

 

 

 



 

 

Palkitseminen ja kannustaminen LuhRassa  

  

SRL Ansiomerkit  

Anotaan tarvittaessa ratsastajainliitolta ansiomerkkejä ansioituneille ja aktiivisille seuran 

jäsenille, jotka toiminnallaan ovat edistäneet seuran toimintaa ja ratsastusurheilua. 

Seuran jäsen voi ehdottaa saajaa, anomuksen liitolle tekee seuran hallitus. Ansiomer-

kistä päättää SRL:n hallitus ohjeistuksensa mukaan.  

 

Diplomit  

Seura palkitsee vuosittain ansioituneita jäseniään diplomein. Seuralaiset ovat vuosittain 

saaneet äänestää ansioituneita seuralaisia.    

  

LuhRa cup  

Seuramestaruuksien voittajat este- ja koulumestaruuksissa palkitaan mitaleilla ja/tai 

pokaaleilla.  

  

Erityinen muistaminen  
Seura huomioi vuosittain aktiivisesti seuran tapahtumissa työpanoksellaan mukana ol-

leet seuran jäsenet harkitsemallaan tavalla. Käytössä on ollut mm. muistaminen joulu-

lahjalla, joulujuhlaan kutsuminen illalliskortilla, joulujuhlan illalliskortista osan kustanta-

minen jne. Seuran hallitus päättää vuosittain palkitsemisen tavasta.  

  

Seuran hallinto-organisaatio ja vastuualueet  

  

Vuosikokous= jäsenistö  

Yhdistyssääntöjen mukaisesti seuran ylintä päätösvaltaa käyttää kevät- ja syyskokous ja 

mahdollinen ylimääräinen kokous. Vuosikokouksessa tärkeimmät päätettävät asiat 

ovat:   

• seuran puheenjohtajan ja johtokunnan valinta   

• tilinpäätöksen vahvistaminen, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen   



 

• toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen ja koko seuran toimintaa koskevien 

linjausten ja päätösten tekeminen   

• vahvistetaan seuraavan kauden toiminta- ja jäsenmaksujen suuruus   

  

Johtokunta  

Seuralle valitaan johtokunta, joka koordinoi seuran toimintaa. Hallitus kokoontuu noin 

6-12 kertaa vuodessa sisältäen sääntömääräiset kokoukset kevät- ja syyskaudella. Joh-

tokunta vastaa seuran kaikesta toiminnasta. Suunnittelee tapahtumat ja kilpailut, sekä 

vastaa niiden toteutuksesta.  

Johtokuntaan valitaan jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosittain kerrallaan puo-

let johtokunnan jäsenistä on erovuorossa. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapu-

heenjohtaja, sihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja ovat sääntöjen 

mukaan mahdollista valita myös hallituksen ulkopuolelta.   

Johtokunta jakaa seuran vastuualueet vuosittain. Näihin rooleihin valitaan vuodeksi 

kerrallaan yksi tai useampi nimetty henkilö. Lisäksi seuran jäsenet ja vapaaehtoiset toi-

mivat toimihenkilöinä ja muissa täydentävissä rooleissa toimintaa järjestettäessä. Kaikki 

johtokunnan jäsenet osallistuvat aktiivisesti erilaisten tapahtumien järjestämiseen ja 

seuran kehittämistoimintaan.   

Luhran hallitus muodostaa keskuudestaan kolme työryhmää:  

1. Kilpailu- ja valmennustyöryhmä 

2. Junnutyöryhmä 

3. Sennutyöryhmä 

 



 

 

 

Nuorten hallitus 

Seura valitsee syyskokouksessa nuorten hallituksen, joka ajaa nuorten asioita seurassa. 

Hallituksessa voi olla 3-10 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 

haluamansa toimihenkilöt. Nuorten hallitus voi järjestää itsenäisesti tapahtumia ja voi 

suunnata omista tapahtumista kertyneet rahat nuorten toimintaan lain puitteissa. 

Nuorten hallituksen edustaja tuo johtokunnan kokoukseen tiedot nuorten hallituksen 

asioista. Tarkoituksen on kehittää nuorten toimintaa ja nuorten kansalaistoimintaan.  

 

Puheenjohtaja   

Puheenjohtaja johtaa seuraa ja sen johtokuntaa.  Puheenjohtaja edustaa seuraa ja hoi-

taa suhteita yhdistyksestä ulospäin. Puheenjohtaja valvoo taloutta, valmistelee ja kut-

suu koolle johtokunnan kokoukset, hoitaa edunvalvontaa sekä tekee yhteistyötä mui-

den toimijoiden kanssa. Hän valmistelee sääntömääräiset syys- ja kevätkokoukset. Pu-

heenjohtajalla on seuran nimenkirjoitusoikeus ja tilin käyttöoikeus. Puheenjohtaja on 

viime kädessä vastuussa seuran toiminnasta. Puheenjohtaja valmistelee budjetit talou-

den hoitajan kanssa ja toimintasuunnitelmat.  

 



 

Varapuheenjohtaja 

Nimenkirjoitusoikeus, tilinkäyttöoikeus, hyväksyy PJ:n laskut, jos pj ei paikalla niin Pj:n 

tehtävät 

Jäsensihteeri 

Hoitaa jäsenasiat, jäsenrekisterin, kilpailulupa-asiat, toimii kokouksissa sihteerinä, huo-

lehtii pöytäkirjoihin allekirjoitukset ja niiden toimituksen taloudenhoitajalle ja sportti-

saitille, täyttää toimintakertomukseen tietoja läpi vuoden. Toimikausi päättyy tammi-

kuun lopussa.  

Taloudenhoitaja 

Hoitaa yhdistyksen raha- ja pankkiasiat, taloudenhoito ja kirjanpito, tilinkäyttöoikeus, 

nimenkirjoitusoikeus, auttaa tukianomuksissa. Toteuttaa taloudenhoidon ohjesääntöä. 

Viestintävastaava 

Huolehtii, että markkinointi tapahtuu oikea-aikaisesti, päivittää nettisivut ja somesivut, 

pitää ne ajan tasalla. Tekee mainoksia tms. Pitää yllä positiivista henkeä sosiaalisessa 

mediassa. Tallin ilmoitustaulujen täyttö. 

Nuorisovastaava 

Johtaa, junnutyöryhmää, on nuorten hallituksen ja hallituksen välinen yhteishenkilö, 

heppakerho-ohjaajien yhteyshenkilö. pitää huolen siitä, että tähtimerkin vaatimuksen 

nuorisomerkin osalta täyttyy. Heppakerhon toiminnan varmistaminen.  

Sennuvastaava 

Johtaa sennutyöryhmää, vastaa sennujen laatumerkin vaatimukset täyttyy.  

Kilpailu-ja valmennusvastaava 

Johtaa kilpailutyöryhmää, vastaa siitä, että kilpailut toteutuvat. Kilpailuvastaava aktivoi 

kilpailujen järjestämisryhmän ja vastaa siitä, että tehtävät on hoidettu ajallaan. Mm. 

kipa tms. 

Buffetvastaava  

Pitää huolen siitä, että buffa tarvikkeita on tarpeeksi tapahtumia/kisoja varten, pyytää 

ihmisiä leipomaan. Huolehtii kokoustilojen varaamisesta ja kokoustarjoiluista.   

 



 

Kalustevastaava 

Pitää huolta seuran kalustosta ja sen riittävyydestä.  

Varataloudenhoitaja  

Jos taloudenhoitaja estynyt hoitaa talouden hoitajan tehtäviä.  

Hevoskerho-ohjaaja  

Hevoskerhon ohjaajien tehtävänä on suunnitella kerhotoimintaa yhdessä seuran nuori-

sovastaavan kanssa. Kerho-ohjaajat saavat ohjata kerhoa mahdollisimman itsenäisesti 

kuitenkin niin, että seuran nuorisovastaava on aina kerhon asioista ajan tasalla ja tukee 

ja auttaa tarvittaessa kerho-ohjaajia toiminnan vetämisessä. Toimii lasten ja nuorten 

kerhonohjaajana ja opettaa heille hevostaitoja. Ohjaaja on hyvänä esimerkkinä hyvistä 

tavoista ja käytöksestä sekä talliympäristössä että muualla. Pitää yhteyttä vanhempien, 

ratsastusseuran ja Nuorten kerhon välillä. Auttaa kilpailujen ja tapahtumien järjestämi-

sessä, toimii organisoijana. Kannustaa lapsia ja nuoria toimimaan vastuullisesti ja hy-

vässä yhteishengessä. Huomioi lapsia ja nuoria, antaa heidän olla yksilöitä omassa har-

rastuksessaan. Edustaa lapsia ja nuoria (kerholaisia) Nuorten hallituksessa. Ajaa lasten 

ja nuorten asiaa ratsastusseurassa.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Seuran pelisäännöt  

 

• seurassamme on lämmin ja mukava ilmapiiri, kun tervehdimme toisiamme  

• autamme toisia tarvittaessa ja otamme mukaan ne, jotka vasta aloittavat hevos-

harrastuksen.    

• neuvomme ja opastamme   

• tulemme toimeen keskenämme ja kannustamme kaikkia onnistumaan hevoshar-

rastuksen parissa  

• kaikki ovat yhtä tärkeitä ja olemme hyviä esimerkkejä toisillemme    

• keskitymme siihen mitä teemme ja otamme myös muut huomioon    

• emme hyväksy kiusaamista ja kunnioitamme toisten yksityisyyttä    

• muistamme hyvät käytöstavat myös sosiaalisessa mediassa   

• kysymme ratsastustunnin kuvaamiseen ja kuvan jakamiseen luvan   

• muistamme, että talli on hevosten koti ja suomme niille rauhaa    

• toimimme hevosten kanssa rauhallisesti ja vältämme vaaratilanteita  

• pyydämme apua, jos olemme epävarmoja  

• pidämme tallit siisteinä ja turvallisina    

• tupakointi ja päihteet eivät kuulu hevosharrastukseen   

• siivoamme jälkemme ja palautamme tavarat omille paikoilleen    

• emme lainaa ilman lupaa ja palautamme lainaamamme puhtaana ja ehjänä    

• harjaamme hevosen ennen ratsastusta ja ratsastuksen jälkeen. Hoidamme ensin 

hevosen varusteet paikoilleen, sitten vasta itsemme.    

• muistamme, ettei makupaloja saa antaa    

• kunnioitamme ja suojelemme luontoa. Kierrätämme jätteet mahdollisuuksien 

mukaan ja itselle ylimääräiset varusteet voimme lahjoittaa tai myydä eteen-

päin.    

• tiedämme, että edustamme aina seuraa ja käyttäydymme sen mukaan. Saamme 

ja meidän pitääkin huomauttaa, jos joku rikkoo pelisääntöjä.    

• noudatamme tallin sääntöjä.   

  

  

  

 

  



 

  

 Ratsastajan ohjeet   

 

• ratsastan, koska MINÄ haluan ratsastaa ja se on minusta kivaa.   

• noudatan tallin, seuran ja liiton sääntöjä ja reilun pelin henkeä   

• kunnioitan seuraani – olen LuhRalainen ja olen siitä ylpeä!   

• kunnioitan valmentajaani ja toimihenkilöitä, kilpakumppaneita ja tuomareita   

• Pidän huolta terveellisestä ruokavaliosta ja nukun riittävästi.   

• ymmärrän, että opiskelu on kaikesta huolimatta harrastuksen edellä  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VANHEMPIEN PELISÄÄNNÖT  

Me vanhemmat/huoltajat:  

- Toimimme esimerkkinä nuorille niin käyttäytymisessä kuin  

liikunnan harrastamisessa 

- Kannustamme nuoria monipuoliseen ratsastusta tukevaan liikuntaan, erityisesti 

lihaskuntoharjoituksiin, näin nuoren lihaksisto vahvistuu ja vältytään turhilta 

loukkaantumisilta. 

- Kannustamme nuoria hyötyliikuntaan. (koulumatkat, matkat tallille) 

- Osallistumme mahdollisuuksien mukaan nuoren harrastukseen, olemme mu-

kana, teemme yhdessä 

- Tallilla ollessamme pyrimme ohjaamaan nuoria tekemään tallin seinältä löytyvän 

alku- ja loppuverryttelyn 

- Opettelemme kilpailujen kulun ja kilpailujen sääntöjä, jotta pystyisivät paremmin 

tukemaan lasta kilpailuissa.  

- Autamme nuoria käsittelemään jännitystä mm. kilpailutilanteessa 

- Pidämme huolta, että emme itse pura tai anna nuoren purkaa pettymystä hevo-

siin/poneihin tai tuomariin tai toimihenkilöihin. Tuemme pettymysten käsitte-

lyssä.  

- Päätämme jääkaapin sisällöstä eli ruoan terveellisyydestä ja ruoka-ajoista.  

- Tuomme esiin heti, jos havaitsemme kiusaamista. Siihen saa ja pitää puuttua. 

- Keskustelemme nuorten kanssa päihteiden käytön vaarallisuudesta, ja mitä hait-

taa siitä on harrastukselle. 

- Sovimme nuoren kanssa säännöt netistä ja somesta, joihin nuori pystyy itse si-

toutumaan. Olemme kiinnostuneita siitä, millä sivustoilla nuori käy ja mitä so-

messa puuhailee.  

- Olemme vastuussa siitä, että nuori saa riittävän unen, jotta pystyy palautumaan  

- Opetamme nuoria toimimaan sääntöjen mukaan ja ratkaisemaan riidat puhu-

malla  

- Opetan lapselleni, että riittää, kun yrittää parhaansa. Muistutan, että kilpakump-

pani on elävä ja voi säikähtää auringon säteitä tai nähdä krokotiilejä vesilätä-

kössä ja niille ei voi mitään.  

- Olen aidosti iloinen ja ylpeä nuoren hienoista suorituksista. Muistan, että en li-

sää perään sitä MUTTA sanaa. Onnistuminen on onnistuminen! Jaan nuoren 

kanssa ilon.  

 


