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HAMINAN RATSASTAJAT RY:N TOIMINTALINJA 

Haminan Ratsastajat ry on perustettu vuonna 1934 ja se on kuudenneksi vanhin ratsastusseura Suomessa. 

Ensimmäiset neljä vuosikymmentä seura toimi tiiviissä yhteistyössä Reserviupseerikoulun kanssa, kunnes 

Pampyölin tallin käydessä ahtaaksi seuran viiden hevosen ja varuskunnan hevosten tiet erkanivat vuonna 

1974 ja HamR:n toiminta siirtyi Summan kartanoon. 

 

Edelleen Summan kartanon valaistu kenttä on seuran tukikohta ja siellä järjestetään vähintäänkin seuran 

mestaruuskisat, mutta myös muita koulu- ja estekisoja. Talli on nykyisin tyhjillään, eikä seuralla ole omaa 

ratsastuskoulutoimintaa. 

Seuran kilpailevat ja harrastavat ratsukot ja ratsastajat ovat sijoittuneet usealle tallille Haminassa ja 

lähikunnissa. 

VISIO 

Haminan Ratsastajat ry on seura, jossa hevosten hyvinvointi ja ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen ovat 

keskeisellä sijalla. Seuraan ovat tervetulleita kaiken ikäiset ja tasoiset hevosharrastajat perheineen ja 

kaikkia kohdellaan samalla tavalla haluavatpa he kilpailla, valmentautua, harrastaa tai toimia muuten 

ratsastusseurassa. Lasten harrastustoiminta ja sen mahdollistaminen kaikille lapsille keppihevostoiminnan 

ja heppakerhojen kautta on tulevien vuosien tärkeimpiä tehtäviä.  

Haminan Ratsastajat ry on aktiivinen ja positiivinen seura, jossa on monenkirjava harrastajajoukko.  

Toimintamme mukana olevat ovat avarakatseisia, vastuuntuntoisia ja toiset huomioon ottavia vireitä 

ihmisiä, jotka harrastavat hevosurheilua haluamallaan tavalla ja tasolla.  

TAVOITTEET 

Toimintamme lyhyelle aikavälille asetettu tavoite on junioritoiminnan kehittäminen heppakerhojen ja 
kepparitoiminnan kautta ja siten myös nuorten jäsenten määrän kasvattaminen. Pitemmän tähtäimen 
tavoitteina ovat kasvanut joukko kisaavia junioreita ja senioreita seura-, alue- ja kansallisella tasolla,  
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Summan kentän toimintavarmuus vuokrakauden loppuun saakka sekä säännöllinen kilpailu- ja 
tapahtumatoiminta, jota alueen ratsukot ja yleisö osaavat odottaa 
 
Seuran jäsenet hevosineen ovat sijoittuneet eri talleille laajalle alueelle ja moni kokee olevansa yksin 

harrastuksensa kanssa. Toisaalta se, ettei seura ole sitoutunut mihinkään talliin tai toimijaan, koetaan 

eduksi.  Yhteenkuuluvaisuutta edistääksemme perustetaan tavoitteellisesta valmentautumisesta 

kiinnostuneille oman ryhmän, joka auttaa kisauran alkuun sekä tukee matkalla kohti itse asetettuja 

tavoitteita. Toiminta on urheilullista ja terveellisiä elämäntapoja edistävää. Sen tavoitteena on myös 

sosiaalisten taitojen kehittäminen, yksinäisyyden torjuminen, syrjäytymisen ehkäisy sekä 

yhteenkuuluvaisuuden tunne. 

Jäsenistöä kannustetaan kouluttautumaan erilaisiin seuratoiminnan tehtäviin.  Seura järjestää myös omia 

koulutuksia, joista säännöllinen on alkuvuoden sääntökoulutus. Koulutustilaisuudet ovat avoimia eli myös 

muiden seurojen jäsenet ovat niihin tervetulleita. 

Seuran talous pidetään tasapainossa ja varainhankinta sellaisella tasolla, että jäsenistön valmentautumista 

voidaan tukea stipendein. Omat haasteensa taloudelle asettaa Summan kentän ylläpito. 

YHTEISTYÖTAHOT 

Seuramme osallistuu Suomen Ratsastajainliiton ja Kaakkois-Suomen alueen toimintaan. Yhteistyö Etelä-
Kymenlaakson ratsastusseurojen ja -tallien kanssa on tärkeää ja sitä lisätään vastavuoroisuuden 
periaatteella. Tärkeitä yhteistyökumppaneitamme ovat myös Haminan kaupunki, Kymenlaakson Liikunta ry, 
Etelä-Kymenlaakson Urheiluakatemia sponsoreita eli paikallisia yrittäjiä unohtamatta. 
 

KÄYTÄNNÖN TOIMINTA 

Seurallamme ei ole omaa ratsastuskoulua, joten jäsenistöä kannustetaan osallistumaan 

valmentautumisryhmän lisäksi eri talleilla järjestettäviin valmennuksiin ja muuhun toimintaan. 

Järjestämme avoimia 1-tason ratsastuskilpailuja keväisin ja syksyisin. Kilpailujen määrää on mahdollista 

lisätä yhteistyössä muiden alueen seurojen ja tallien kanssa. 
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Lapsille suunnattua heppakerhotoimintaa Ratsastuskoulu SL Momentum -tallilla tuetaan eri tavoin. 

Suunnitelmissa on mm. merkkisuoritustilaisuuksia sekä kilpailijan starttikurssi keppihevosilla toteutettuna. 

Toiminnasta tiedotetaan sähköpostitse, www- ja Facebook-sivujen välityksellä sekä tekstiviestein. Viestintä 

on aktiivista. 

Seurallamme on yksi pelisääntö: kaikenlaiselle kiusaamiselle on nollatoleranssi ja se kerrotaan mm. kaikissa 

kilpailukutsuissa. 

SEURAN ORGANISAATIO 

Seuralle valitaan vuosittain puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, jäsensihteeri, taloudenhoitaja sekä 

nuorisotoiminnasta vastaava henkilö. Kilpailutapahtumien järjestelyvastuu on koko johtokunnalla. 

Johtokunnan tehtävänjako ja yhteystiedot 

 

Puheenjohtaja Sirpa Airaksinen  
sirpahelena1@luukku.com, puh. 050 467 0323 

Puheenjohtaja vastaa seuran toiminnasta. 

  

Varapuheenjohtaja ja viestintä Elina Harjama 
elina.harjama@steveco.fi, puh. 044 232 3215 
Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan varahenkilönä tämän ollessa estynyt. 
Viestinnästä vastaava päivittää seuran www- ja Facebook-sivuja sekä Twitter- ja Instagram-tilejä, tiedottaa 
seuran asioista jäsenistölle sähköpostitiedotteilla ja vastaa yhteydenpidosta mediaan. 

 

Sihteeri Susanna Koukkula  
susanna.haapiainen@gmail.com 
Sihteeri dokumentoi kokouksien kulun ja päätökset. 
 

Talous ja jäsenasiat Helena Ollilla  
helena.ollila@haminetti.net, puh. 040 507 2924 
Seuran rahaliikenne, kirjanpito ja tilinpäätös ovat taloudenhoitajan vastuulla. 
Kaikissa jäsenyyteen liittyvissä asioissa käännytään jäsensihteerin puoleen.  

 

Kilpailutoiminta Sari Ahmaskari  

sari.ahmaskari@kymp.net, puh. 040 770 7087 
Kilpailutoiminnasta vastaa koko johtokunta. Nimetty henkilö vastaa kilpailutoiminnan tilastoinnista. 

 
Nuorisoasiat Suvi Lahtinen  
suvi@slmomentum.fi, puh. 044 272 7540 
Lasten ja nuorten toiminta, heppakerhojen ja kepparitoiminnan kehittäminen, merkkisuoritukset 
 

Johtokunnan jäsenet 
Maria Räsänen, Synnöve Heinonen, Noora Metsänen, Tuuli Arola, Katja Heikkilä ja Weera Korpela 
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HAMINAN RATSASTAJAT RY:N VUOSIKELLO 

 

 

Syyskokous 

Pikkujoulu ja palkitsemiset 

Kevätkokous 

Este- ja koulukisat 

Summan kentällä 

Seuran mestaruudet 

Este- ja koulukisat 

Summan kentällä 

Match Show 

Kepparikisat 

Koulutustilaisuus 

Summan kentän 

kunnostustalkoot 

Kevätkunnostus 

Heppakerhokauden 

päätös  

ja info vanhemmille 

Sääntökoulutus 

Summan kentän 

kunnostustalkoot 

SRL:n ja alueen 

kevätkokoukset 

SRL:n ja alueen 

syyskokoukset 


