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YLEISTÄ
Luhtajoen Ratsastajat ry on vuonna 2010 perustettu Suomen Ratsastajainliiton (SRL)
jäsenseura. Seura on yksi harvoista seuroista ratsastuksessa, joilla on tähtimerkki niin
lasten ja nuorten kuin aikuisten harrastamisessakin (vuonna 2021 7 seuraa). Seura
sijaitsee Nurmijärvellä ja toimii pääosin Luhtajoen Ratsutila-nimisen ratsastuskoulun
yhteydessä. Seuran tarkoituksena on edistää jäsentensä ratsastusharrastus- ja
kilpailutoimintaa järjestämällä koulutusta, kilpailuja ja yhteisiä tapahtumia. Hallituksen ja
seuralaisten tärkeä tehtävä on tukea ratsastusharrastusta reilun pelin periaattein. Seuran
tulee kohdella kaikkia jäseniään tasavertaisesti ja pyrkiä tuomaan jäsenille matalan
kynnyksen harrastusmahdollisuuksia. Seura toimii jäsentensä edunvalvojana ja pyrkii
siihen, että harrastamisen ja kilpailemisen maksut pysyvät kohtuullisina. Seuralle on tehty
toimintalinja, joka myös ohjaa toimintaa.
YHDISTYKSEN JÄSENET
Seuran jäsenmäärä ollut vuonna 2021, 197 hlöä. Tavoitteena pitää jäsenmäärää samana
tai jopa kasvattaa sitä järjestämällä mielekästä toimintaa ja etuja, jotka kiinnostavat
seuralaisia. Seuraan liitytään yleisimmin, kun aloitetaan ratsastaminen Luhtajoen
ratsutilalla ja seurasta erotaan yleisimmin, joko silloin kun vaihdetaan tallia tai silloin, kun
päätetään lopettaa harrastus.

JOHTOKUNTA
Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, 7 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Johtokunta
jakaa vastuualueet keskenään. Johtokunta kokoontuu kuukausittain tai tarpeen mukaan.
Johtokunnan tärkeimmät tehtävät ovat hoitaa seuran taloutta ja toimia
toimintasuunnitelman mukaan.
Johtokunnan jäsenet jaetaan kolmeen työryhmään, jotka järjestävät kyseiselle ryhmälle
toimintaa. Nämä ryhmät ovat:
-

Nuorisotoiminta
Sennutoiminta
Valmennus- ja kilpailutoiminta

Nämä ryhmät suunnittelevat ja järjestävät itsenäisesti toimintaa. He hoitavat oman
osionsa markkinoinnin, budjetin seurannan ja toiminnan järjestämisen.
Tämän lisäksi johtokunnan jäsenillä on omat tehtäväalueet, joista he vastaavat. Nämä
alueet ovat seuraavat: jäsensihteeri, taloudenhoitaja, nuorisovastaava, tiedotus,
sennuvastaava, kilpailuvastaava, varainhankinta, buffavastaava, varapuheenjohtaja,
tähtiseuravastaava, kalustevastaava.
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KOKOUKSET 2022
Hallitus pitää vuodessa noin 9 kokousta.
Lisäksi pidetään sääntömääräiset kevät ja syyskokous.
Nuorisohallitus pitää kokouksia n. 4-9 kpl

KILPAILUTOIMINTA
Pyritään järjestämään vähintään neljät kisat
(2 koulu ja 2 este). Lisäksi tavoitteena järjestää
hevostaitokilpailu, sekä kepparikisoja. Järjestetään
kisoja yhteistyössä Upseeriratsastajien kanssa.
Kisoissa tarjolla niin harjoitusluokkia kuin seuratason
Luokkiakin. Innostetaan ja tuetaan jäseniä
osallistumaan kilpailuihin. Jäsenet voivat hakea
kilpailemiseen tukea. Ollaan mukana tukemassa
Kuva: Riikka Lintunen
Luhtiksen kisatiimiä. Seura pyrkii kehittämään
kilpailutoimintaa ja ottamaan huomioon myös ne kilpailevat ratsukot, jotka eivät ratsasta
Luhtajoen ratsutilalla. LuhRan kisoihin osallistuvat automaattisesti myös LuhRa Cuppiin,
jossa lasketaan yhteen eri kilpailuiden pisteitä. Innostetaan vanhempia osallistumaan
kilpailuiden järjestämiseen. Kilpailutoiminnan järjestämisestä vastaa kilpailuvastaava.
Kilpailutyöryhmä itsenäisesti järjestää ja tiedottaa toiminnasta. Kepparikisojen ja
hevostaitokisojen järjestämisestä vastaa nuorisotoiminnan työryhmä. Pyritään
osallistuman ratsastuskoulujen välisiin kilpailuihin, sekä aluejoukkuemestaruuksiin. Seura
tukee yllä olevien kilpailuihin osallistumista.
KOULUTUSTOIMINTA
Koulutetaan jäseniä, johtokunnan jäseniä ja toimihenkilöitä koulutuksissa, jotka tukevat
toimintaa. Pyritään järjestämään koulutusta alan ammattilaisten vetäminä. Haluamme
seuramme jäsenten osaavan kilpailusäännöt ja pyrimme järjestämään sääntökoulutusta
vuosittain. Mahdollisesti järjestetään ensiapukoulutusta tai ainakin päivitetään kilpailujen
järjestäjien ensiaputaitoja. Tarvittaessa koulutetaan hevoskerho-ohjaajia lisää. Tarjotaan
jäsenille mahdollisuutta ottaa osaa SRL:n tarjoamiin koulutustilaisuuksiin. Perehdytetään
toimijoita tehtäviin suunnitelmallisesti. Annamme palautetta myös Luhtajoen Ratsutilan
opettajille, jotta voimme yhdessä Luhtajoen Ratsutilan kanssa kehittää valmentautumista
ja opetusta. Seura tarjoaa jäsenistölle mahdollisuutta kouluttautua esim. tuomariksi,
ratamestariksi, stewardiksi tms. ratsastusta ja kilpailua tukevaan toimintaan. Käytyään
koulutuksen ja hankittuaan toimilisenssin, maksaa seura koulutuksen hinnan takaisin.
SENIORITOIMINTA (AIKUISTOIMINTA)
Ratsastusharrastuksessa senioriksi lasketaan yli 18-vuotiaat Kehitetään senioritoimintaa
jäsenistöä kuunnellen. Järjestetään senioreille erilaisia lajitutustumisia ja retkiä, sekä
illanviettoja. Järjestetään ratsastusta tukevaa liikuntaan. Senioritoiminnasta vastaa
seniorivastaava oman työryhmänsä kanssa. Järjestetään senioreille kinkunsulatusleiri
Ruovedellä tammikuussa. Pyritään järjestämään matka Tallinna Horse-showhun.
Mennään yhdessä HIHS:iin. Käydään yhdessä kisoissa ja hevostapahtumissa. Jäsenistö
toivonut myös tallimummo toimintaa.
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TÄHTISEURAMERKIT
Seuralla on kaksi tähtiseuramerkki tunnustuksena siitä,
että seurassa tehdään laadukasta työtä. Olemme saaneet
merkit lasten ja nuorten toiminnasta, sekä aikuistoiminnasta. Hallituksen tehtävänä on huolehtia siitä, että seura
jatkossakin täyttää nämä kriteerit. Siksi seuralla
on tähtiseuravastaava, jonka tehtävänä on huolehtia,
että vuoden aikana täytämme vaaditut kriteerit.
Tähtiseuramerkki on meille tärkeä tunnustus
hyvin tehdystä työstä

NUORISOTOIMINTA
Järjestetään nuorille tallikokouksia/tapahtumia
ja järjestetään Heppakerho -toimintaa.
Merkkisuorituksia järjestetään heppakerhoissa
ja kisojen yhteydessä. Tuetaan nuorten hallituksen
toimintaa ja kannustetaan nuoria
omatoimisuuteen ja ideointiin. Seura tukee
nuortenhallituksen toimintaa rahallisesti.
Osallistutaan ESRA:n ja SRL:n nuorisopäiville.
Nuorisohallitus pitää noin 4-9 kokousta ja
tuo aikuisille tiedoksi nuoria koskevia tärkeitä
asioita, sekä toiveita ja ideoita siitä, millaisia
juttuja seura voisi järjestää. Nuorisohallitus
myös järjestää omia tapahtumia, joiden tuotto
suunnataan suoraan nuorison itse
päättämään toimintaan. Nuorten hallituksen
toiminnan tarkoitus on osallistaa nuoria ja
antaa nuorille vaikuttamismahdollisuuksia.
Jatketaan keppihevostoimintaa, järjestämällä
kepparikisoja ja muuta kepparitapahtumaa.
Järjestetään vanhempainilta ja pyritään saamaan
Kuva: Mari Lieskoski
vanhemmat myös mukaan harrastustoimintaan.
Pyritään järjestämään nuorille iltatalli toimintaa ja tallimummo toimintaa, joissa toimintaa
harjoitetaan sosiaalipedagogisista lähtökohdista, eikä toiminta tarkoita ratsastusta.
Haetaan rahoitusta hevoskerhon ja erityisryhmien toimintaan. Nuorisotoiminnan
suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa nuorisovastaava oman työryhmänsä kanssa.
Nuorisotoiminnan ryhmä järjestää myös vanhempainillan keväällä ja syksyllä.
YHTEISTYÖ
Seura tekee yhteistyötä Luhtajoen Ratsutilan kanssa. Tämän lisäksi muiden seurojen,
kuten Upseeriratsastajat ry:n kanssa. Osallistutaan ESRAn ja SRL:n kokouksiin ja pyritään
verkostoitumaan muiden lähiseurojen kanssa. Tehdään yhteistyötä ja järjestetään
tapahtumia mahdollisuuksien mukaan eri seurojen ja lähitallien kanssa. Seura tekee
yhteistyötä tilalla toimivien sosiaalipedagogisen toiminnan kanssa ja edesauttaa hevosen
hyvinvointipalveluiden toteuttamista. Tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä
myös muiden lajien seurojen kanssa.
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TIEDOTUSTOIMINTA
Tiedotetaan jäseniä ilmoitustauluilla,
Facebookin, WhatsAppin, Instagramin ja
kotisivun kautta. Viestintävastaava vastaa
nettisivujen ajan tasalla pitämisestä.
Uusille jäsenille lähetetään tiedotus- ja
tervetulopaketti, jonka lähettää jäsensihteeri.
Pyritään viestinnällä antamaan toiminnastamme
mahdollisimman kattava kuvan. SRL:n jäsenlehti
Hippos tulee jäsenille noin seitsemän kertaa
vuodessa. Kehitetään tiedottamista ulkopuolelle. Kuva: Riikka Lintunen
Tiedottamisesta vastaa jokainen työryhmä
erikseen, mutta yleiset tiedotteet, nettisivujen ylläpito, somen ylläpito, ovat
tiedotusvastaavan vastuulla. Tiedotusvastaava auttaa työryhmiä tiedottamisessa.
TALOUS
Tulot koostuvat pääosin jäsenmaksuista, kilpailumaksuista, tapahtumamaksuista, kerho/leirituloista, buffettuloista ja seuravaatemyynnistä. Lisäksi teemme varainhankintaa
erilaisilla myyntikampanjoilla. Pyritään ideoimaan uusia varainhankinnan muotoja ja
osallistamaan jäseniä varainhankintaan. Monilla ja mielekkäillä tapahtumilla pystymme
kasvattamaan jäsenmäärää ja kilpailijamäärää. Otetaan selvää erilaisista avustuksista ja
yhdistyksen mahdollisuuksista hakea niitä. Seuralla on taloudenhoitaja, jonka tehtävänä
on pitää huolta taloudesta ja oikeanlaisesta kirjaamisesta sekä raporttien toimittamisesta
muulle hallitukselle. Koko hallitus vastaa siitä, että talous hoidetaan nuhteettomasti.
HANKINNAT VUONNA 2022
ATK-laitteiston päivitys
Puhelin+ liittymä + mobilepay
Koulukirjaimia rikkoutuneiden tilalle
Suojapaloja sähköjohdon suojaksi
Uusi teltta
Estesuoja esteille
Koristeita kilpailuihin
Kuva: Riikka Lintunen
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