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1. PERUSARVOT










Hevosen ja luonnon kunnioittaminen
Jokainen jasen on tarkea
Monipuolinen, suvaitsevainen ja tasa-arvoinen harrastus
Jasenen koskemattomuuden turvaaminen seka hyvaksyminen sukupuolesta, rodusta,
uskonnosta tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta
Nuorisotyo
Rehti kilpailuhenki, reilu peli
Avoin yhteistyo
Eettisesti kestava toiminta
Vapaaehtoisuus

2. JÄSENTOIMINTA
Tavoitteet











Kaikki Kangasalla ratsastusta harrastavat seuran jaseniksi.
Sailyttaa jasenmaara, joka on noin 550 henkiloa
Saada erityisesti juniori-ikaisia harrastajia seuran jaseniksi.
Jokainen seuran jasen kokee olevansa tarkea ja myos saavansa seuralta vastinetta.
Saada entista useampi seuran jasen perheineen myos aktiivisemmin mukaan
toimintaan.
Paikallisten ratsastuskoulujen ja tallien yhteistyon kehittaminen.
Kohdella kaikkia jasenia tasapuolisesti sijainnista riippumatta.
Tarjota seuran jasenille lisaa tietoa toiminnasta
Motivoida lisaa vapaaehtoisia mukaan toimintaan
Lisata yhteistyota Kangasalan kaupungin kanssa

Keinot





Yhdessa ratsastuskoulujen kanssa tarjotaan eri ikaisille jasenille toimintaa, tietoa seka
mahdollisuuksia osallistumiseen ratsastusharrastuksen parissa.
Tiedotetaan seuran toiminnasta ja tilaisuuksista laajasti, niin etta tavoitetaan kaikki,
myos potentiaaliset jasenet, seka tehdaan kynnys mukaan lahtemiseksi
mahdollisimman matalaksi.
Tiedottamista tehostetaan edelleen ratsastuskoulujen ja yksityistallien yhteyshenkiloiden seka mahdollisimman kattavan sahkopostiringin avulla.
Annetaan ratsastuskouluille ja talleille mahdollisuus mainostaa tapahtumiaan KaRan
facebook- tai nettisivuilla.
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Jaseniston tietotaitoa kehitetaan mm. koulutusten seka seuran sisaisen, etta seurojen
valisen tiedonsiirron avulla seka perehdytetaan henkilot (esim. kilpailujen
toimihenkilot) tehtaviinsa.
Jaetaan tehtavia niin, etta jokainen saa vastuuta ja haasteita, muttei toisaalta
kuormiteta ketaan liikaa (koskien niin kilpailuissa toimihenkilona toimimista kuin
myos hallituksen tyonjakoa).
Kiinnitetaan huomiota hyvan yhteishengen ja ilmapiirin luomiseen ja sailyttamiseen,
jotta jokainen mukana oleva kokisi yhteisen toiminnan mukavaksi ja mukanaolon
arvoiseksi.
Motivoidaan jasenia SRL:n jarjestamiin koulutuksiin.
Pyritaan aktivoimaan myos juniori-ikaisten jasenten vanhempia mukaan
seuratoimintaan.
Tuetaan mahdollisuuksien mukaan kilpailevia ratsukoita stipendien muodossa.
Osallistutaan aktiivisesti Kangasalan kaupungin hevosstrategian kehittamiseen

3. TIEDOTUSTOIMINTA
Tavoitteet






Seuran tarkein tiedotuskanava on seuran oma kotisivu www.kangasalanratsastajat.fi.
Tiedottamisessa hyodynnetaan myos sahkopostirinkia ja seuran facebook-sivuja.
Oman seuran sisaista tiedottamista (seuran tapahtumat, jasenten kilpailumenestys)
pyritaan parantamaan entisestaan.
Seuran suuremmista tapahtumista pyritaan tiedottamaan hevosmediaa hyodyntaen.
Lisaksi ratsastusharrastuksen nakyvyytta hoidetaan lehtien sivuilla (mm. Kangasalan
Sanomat, Aamulehti).

Keinot








Nimetaan toimikunta, katso toimikunnat.
Paivitetaan seuran nettisivuille entista paremmin ajankohtaista tietoa tapahtumista,
kilpailuista, valmennuksista ja muista jasenia koskevia asioista.
Nimetaan tapahtumiin oma some-vastaava, joka hoitaa kyseisen tapahtuman
reaaliaikaisen tiedottamisen
Kannustetaan seuran jasenia viela entista enemman lahettamaan kuvia ja kuulumisia
omista kisareissuistaan ja muista tapahtumista
Kirjoitetaan ja tarjotaan lehtiin juttuja seuran tapahtumista seka hevos- ja
ratsastusharrastuksesta.
Tarkeat ja ajankohtaiset tiedotteet valitetaan myos facebook-ryhman kautta
Materiaalin keraamiseen ja tiedottamiseen kaytetaan laaja-alaisesti koko jasenkuntaa.
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4. KILPAILUTOIMINTA
Tavoitteet


Jarjestaa laadukkaita kilpailuja niin oman seuran kuin muidenkin seurojen
kilpailijoille, ainakin este- ja koulu- ja kenttaratsastuksessa, SRL:n kilpailujarjestelman
mukaisesti.

Keinot
•

•
•
•

•
•
•
•

Saantokoulutuksen jarjestaminen kevaalla, kohderyhmana aloittelevat kilpailijat.
Kilpailija hankkii kilpailuluvan itse, mutta ennen luvan myontamista seura varmistuu
hakijan tiedoista ja taidoista (saantokoe seka suoritusvaatimus).
Seurassa toimivien seka uusien toimihenkiloiden kouluttaminen ja kannustaminen.
Kilpailujen jarjestamistaitojen yllapito ja lisaaminen seurassamme, jarjestamalla
kilpailuja riittavan usein ja eri tasoilla. Ensi vuodeksi suunnitteilla noin 10
kilpailupaivaa, sisaltaen kaksipaivaisen 3-tason koulukilpailun seka runsaasti este- ja
kouluratsastuskilpailuita 2- ja 1-tasoilla. Kenttakilpailuiden jarjestamisessa pidetaan
edelleen taukoa.
Seuralta mahdollisuus saada kalustoa, asiantuntemusta ja apua myos tallien
pienempiin kilpailuihin.
Pyritaan hankkimaan kilpailuihin yhteistyokumppaneita, mita kautta palkintotasoa ja
puitteita seka kilpailujen nakyvyytta kohotetaan.
Osallistutaan aluejoukkuekilpailuihin, seka pyritaan saamaan mahdollisuuksien
mukaan joukkue myos joukkue-SM-kilpailuihin.
Valintakriteerit mainittuihin kilpailuihin paatetaan kauden kuluessa.

5. POHTIOLAMMEN RATSASTUSKESKUS
Pohtiolampi tarjoaa seuran jasenille mahtavat puitteet harrastuksen harjoittamiseen,
kilpailutoimintaan, koulutukseen ym. toimintaan.

Tavoitteet









Turvallinen kilpailu-, valmennus- ja harrastuskeskus
Hevosautojen parkkipaikan suurentaminen
Ns. ylakentan kunnostaminen ja laajentaminen (mahdollisesti pidemmalla aikavalilla)
Rataestekaluston parantaminen entisestaan seka kilpailu- etta harjoituskaluston osalta
Koulukilpailukaluston uusiminen
Pohtiolammen ratsastuskeskuksen pelisaantojen tiedottaminen kaikille kayttajille
Pohjan saannollinen kunnostaminen myos kilpailutoiminnan ulkopuolella
Alueen ratsastuspolkujen kunnon yllapitaminen
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Keinot







Rataestekalustoa parannetaan edelleen rakentamalla uusia ja korjaamalla vanhoja
johteita. Kaudelle 2019 suunnitteilla on muutaman uuden kilpailuesteen hankinta,
jolloin vanhaa kilpailukalustoa vapautuu harjoittelukayttoon
Harjoittelukalusto pidetaan turvallisessa kayttokunnossa, ja harjoittelukayttoon
suunnatun kaluston maara riittavana.
Harkitaan toisten muovisten kouluaitojen hankintaa yhdelle 20x60m radalle
Kentan kayttoohjeiden tiedotusta tehostetaan, jotta kentta ja kalusto saadaan
pysymaan aiempaa paremmin kunnossa (lannan keraaminen, puomien nostaminen
maasta ylos)
Pohjan huolto saannollisemmaksi: Pyritaan keraamaan huoltorinki kentan viikoittaista
lanaamista varten, ja tekemaan sopimus kentan saannollisesta aestyksesta soveltuvan
kaluston omistavan tahon/tahojen kanssa.
Pohtiolammen alueen ratsastuspolut merkitaan uudelleen nakyvammin ja lisataan
myos muun liikenteen kieltavat merkit (turvallisuusnakokulma).

6. TOIMIKUNNAT
Seuran hallitus pyrkii saamaan seuraaviin toimikuntiin jaseniaan. Toimikunnat ovat suoraan
budjettivastuussa hallitukselle.

6.1. Kilpailutoimikunta, johon pyritaan valitsemaan vahintaan kolme jasenta
Toimikunnan tehtaviin kuuluu:
 Valmistella ja suunnitella kilpailut. Hallitus kuitenkin viime kadessa tekee paatokset
kilpailutoimikunnan esitysten perusteella.
 Huolehtia tarvittavien toimihenkiloiden hankkimisesta kilpailuihin ja tarvittaessa
kouluttaa heidat tehtaviinsa.
 Huolehtia kilpailukutsujen valmistelemisesta ajoissa, jotta ne ehtivat ensin
hallitukselle hyvaksyttaviksi ja sen SRL:n kilpailujarjestelmaan KIPAan ajoissa.
 Suunnitella kilpailujen tiedotus yhdessa tiedottajan (tiedottajien) kanssa, ja huolehtia
kilpailujen jalkeen tulosten toimittamisesta eteenpain.
 Vastata kilpailukaluston kunnosta, riittavyydesta seka tarvittaessa vuokrauksesta.
 Tehda hallitukselle esitykset tarvittavista kalustehankinnoista, puutteista ym.

6.2. Buffettitoimikunta , jossa toimii vastaava ja varavastaava
Toimikunnan tehtaviin kuuluu:
 Itsenaisesti hoitaa kilpailujen ja muiden tapahtumien buffetin pito.
 Tehda tarvittavat tarjouspyynnot, hankinnat ym. normaaleista ruoka-,
kertakayttoastia-, ym. tarvikkeista.
 Tehda hallitukselle esitykset isommista hankinnoista, puutteista seka periaatteista.
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Huolehtia toimihenkiloiden ruokailuista niin kilpailuissa, talkoissa kuin tarvittaessa
muissakin tapahtumissa.

6.3. Tiedotustoimikunta, johon kuuluu tiedotusvastaava ja riittava maara muita jasenia
Toimikunnan tehtaviin kuuluu:
 Yllapitaa seuran kotisivuja ja tehda sinne paivityksia tapahtumista ja tiedotteista.
 Yllapitaa seuran sahkopostirinkia ja facebook-sivuja seka muita some-kanavia.

6.4. Valmennustoimikunta, johon valitaan vahintaan kolme jasenta
Toimikunnan tehtaviin kuuluu:
 Jasenille suunnatun valmennustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta.
 Tekee valmentajien kanssa sopimuksen ja valmennuskalenterin.
 Ratsastajien kanssa tehdaan myos pelisaannot kirjallisesti.
 Suunnitelmien hyvaksyttaminen hallituksella.
 Jarjestaa SRL:n Talent-ohjelman mukaiset valmennukset seuran ratsastajille, huolehtii
yhteistyosta muiden seurojen suuntaan Talent-ohjelman osalta.
 Hoitaa seuran joukkueiden kokoamisen ja valinnat.

6.5. Nuorisotoimikunta
Tavoitteet:
 Saada nuoret mukaan seuran toimintaan myos ylemmille portaille.
 Jarjestaa vuosittainen HeppaHubaa-tapahtuma, seka muita lapsia ja nuorisoa
kiinnostavia tapahtumia.
 Tarjota tukea talleille heppakerhon jarjestamiseen
 Jarjestaa hevostaitokilpailuita yhteistyossa ratsastuskoulujen kanssa eri ryhmille.
 Jokainen seuran jasen kayttaa kyparaa aina ratsastaessaan, turvaliivia suositellaan
esteratsastuksessa.
Keinot:






Kootaan ”Nuorten paneeli”, joka aktiivisesti ideoi seuran toimintaa ja esittelee
ideoitaan hallitukselle. Mahdollisesti osallistuvat tai ainakin tutustuvat myos
hallituksen toimintaan.
Tarjotaan helppo polku innostuneelle nuorelle paasta mukaan seuran hallitukseen
Uusien heppakerho-ohjaajien kouluttaminen tallien tarpeen mukaan
Aktiivisten, osallistuvien nuorten huomioiminen, kannustaminen ja palkitseminen seka
haastavien tehtavien tarjoaminen heille riittavan ohjauksen tukemana.
HeppaHubaa-tapahtuman jarjestaminen myos vuonna 2019
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6.6. Oheisliikuntatoimikunta / oheisliikuntavastaava
Tavoitteet:
 Kartoittaa jaseniston toiveet, joiden pohjalta mahdollista jarjestaa seuran jasenistolle,
liikuntatapahtumia, retkia, matkoja ja illanviettoja.
 Tarjota jasenille mahdollisuus harrastaa monipuolisesti liikuntaa, minka on tarkoitus
yllapitaa ja kehittaa ratsastajan kuntoa.
Keinot:
 Seuran liikuntasalivuorojen tarjoaminen jasenistolle kayttoon.
 Pilates- ja kehonhallinta- ja muiden liikuntakurssien jarjestaminen jasenistolle.

6.7. Huvitoimikunta
Toimikunnan tehtaviin kuuluu:
 Jarjestaa vuosittainen pikkujoulutapahtuma ja mahdollisuuksien mukaan muita seuran
jasenia yhteen saattavia tapahtumia
 Jarjestaa hallituksen ja toimikuntien yhteinen seurakehityspaiva alkuvuodelle ja
kartoittaa ajankohtaisia aiheita kyseisen paivan aikana keskusteltavaksi.
 Ideoida ja jarjestaa jasenistoa kiinnostavia luentoja ja muita tapahtumia

6.8. Pohtiolampi-toimikunta
Toimikunnan tehtaviin kuuluu:
 Tehda Pohtiolammen kentalle yllapito-/huoltosuunnitelma ja yhdessa hallituksen
kanssa toteuttaa tarvittavat toimenpiteet ja hankinnat. Vuodelle 2019 pyritaan
saamaan kayttoon uusi kastelujarjestelma
 Huolehtia kentan lanaus/huoltoringin keraamisesta ja toteuttamisesta

