Kangasalan Ratsastajat ry
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

1. Perusarvot
- Hevosen ja luonnon kunnioittaminen
- Jokainen jäsen on tärkeä
- Monipuolinen, suvaitsevainen ja tasa-arvoinen harrastus
- Nuorisokasvatus
- Rehti kilpailuhenki
- Avoin yhteistyö
- Eettisesti kestävää toimintaa
- Vapaaehtoisuus

2. Jäsentoiminta
Tavoitteet:
- Saada kaikki Kangasalla ratsastusta harrastavat seuran jäseniksi.
- Säilyttää jäsenmäärä (tällä hetkellä 555 henkilöä)
- Jokainen seuran jäsen kokee olevansa tärkeä ja myös saavansa seuralta vastinetta.
- Saada entistä useampi seuran jäsen perheineen myös aktiivisemmin mukaan toimintaan.
- Paikallisten ratsastuskoulujen ja tallien yhteistyön kehittäminen.
- Kohdella kaikkia jäseniä tasapuolisesti sijainnista riippumatta.
- Tarjota seuran jäsenille entistä enemmän tietoa toiminnasta
- Motivoida lisää vapaaehtoisia mukaan toimintaan.
Keinot:
- Yhdessä ratsastuskoulujen kanssa tarjotaan eri ikäisille jäsenille toimintaa, tietoa sekä
mahdollisuuksia osallistumiseen ratsastusharrastuksen parissa.
- Tiedotetaan seuran toiminnasta ja tilaisuuksista laajasti, niin että tavoitetaan kaikki, myös
potentiaaliset jäsenet sekä tehdään kynnys mukaan lähtemiseksi mahdollisimman matalaksi.
Tiedottamista tehostetaan edelleen ratsastuskoulujen (Herttualan ratsastuskoulu, Kaupin
ratsastuskoulu/Tavela, Mekun talli, Pollen Potku, Wääksyn ratsastuskoulu) ja yksityistallien
yhteyshenkilöiden sekä mahdollisimman kattavan sähköpostiringin avulla.
- Annetaan ratsastuskouluille ja talleille mahdollisuus mainostaa tapahtumiaan KaRan
nettisivuilla tai KaRan nettisivuilla olisi linkki heidän omille nettisivuilleen.
- Jäsenistön tietotaitoa kehitetään mm. koulutusten sekä seuran sisäisen, että seurojen välisen
tiedonsiirron avulla sekä perehdytetään henkilöt (esim. kilpailujen toimihenkilöt) tehtäviinsä.
- Jaetaan tehtäviä niin, että jokainen saa vastuuta ja haasteita, muttei toisaalta kuormiteta
ketään liikaa (koskien niin kilpailuissa toimihenkilönä toimimista kuin myös hallituksen
työnjakoa).
- Kiinnitetään huomiota hyvän yhteishengen ja ilmapiirin luomiseen ja säilyttämiseen, jotta
jokainen mukana oleva kokisi yhteisen toiminnan mukavaksi ja mukanaolon arvoiseksi.
- Motivoidaan jäseniä SRL:n järjestämiin koulutuksiin
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- Pyritään aktivoimaan myös juniori-ikäisten jäsenten vanhempia mukaan seuratoimintaan.
- Seura tukee mahdollisuuksien mukaan aktiivisesti kilpailevia ratsukoita valmennus- ja
kilpailumaksujen muodossa.

3. Tiedotustoiminta
Tavoitteet:
- Seuran tärkein tiedotuskanava on seuran nettisivu www.kangasalanratsastajat.fi.
- Lisäksi seuran tiedottamista hoidetaan lehtien sivuilla (Kangasalan Sanomat, Aamulehti) ja
sähköpostiringin avulla.
Keinot:
- Nimetään toimikunta, katso toimikunnat.
- Päivitetään seuran nettisivuille ajankohtaista tietoa tapahtumista, kilpailuista, valmennuksista
ja muista jäseniä koskevia asioista.
- Materiaalin keräämiseen ja tiedottamiseen käytetään laaja-alaisesti koko jäsenkuntaa.
- Pyritään tekemään kirjoituksia ja lähettämään juttuideoita lehtiin.
- Seuran nettisivuilla on mahdollisuus liittyä sähköpostilistalle. Sähköpostilistalle lähetetään
tietoa tärkeimmistä ajankohtaisista jäseniä koskevista asioista.

4. Kilpailutoiminta
Tavoitteet:
- Järjestää laadukkaita kilpailuja niin oman seuran kuin muidenkin seurojen kilpailijoille, ainakin
rataeste- ja kouluratsastuksessa, SRL:n kilpailujärjestelmän mukaisesti.
Keinot:
- Kilpailulupakoulutuksen järjestäminen alkuvuodesta.
- Kilpailuluvat anotaan seuralta, ja ennen luvan myöntämistä varmistutaan hakijan tiedoista ja
taidoista (sääntökoe sekä suoritusvaatimus).
- Seurassa toimivien sekä uusien toimihenkilöiden kouluttaminen ja kannustaminen.
- Kilpailujen järjestämistaitojen ylläpito ja lisääminen seurassamme, järjestämällä kilpailuja
riittävän usein ja eri tasoilla. Ensi vuodeksi suunnitteilla on noin 10 kilpailupäivää, sisältäen
kahdet kansalliset rataestekilpailut, kansalliset kenttäkilpailut, sekä alue- ja seurakilpailuja.
- Seuralta mahdollisuus saada kalustoa, asiantuntemusta ja apua myös tallien pienempiin
kilpailuihin.
- Pyritään hankkimaan kilpailuihin yhteistyökumppaneita, mitä kautta palkintotasoa ja puitteita
sekä kilpailujen näkyvyyttä kohotetaan.
- Osallistutaan aluejoukkuekilpailuihin, sekä joukkue SM-kilpailuihin (ainakin esteratsastus).
Karsintakilpailut mainittuihin kilpailuihin päätetään keväällä.
.

5. Pohtiolammen Ratsastuskeskus
Pohtiolampi tarjoaa jäsenilleen mahtavat puitteet harrastuksen harjoittamiseen, kilpailutoimintaan, koulutukseen ym. toimintaan. Selvittelemme oman maneesin rakentamismahdollisuutta
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Tavoite:
- Turvallinen kilpailu-, valmennus- ja harrastuskeskus
- Hevosautojen parkkipaikan suurentaminen
- Maastoesteharjoittelumahdollisuuksien parantaminen
Keinot:
- Kentän aitaan pyritään myymään uusia mainoksia sekä uudistamaan vanhojen mainostajien
mainossopimuksia ja tämä rahoitus käytetään seuran valmennus-, kentän- sekä toimitilarakennuksen ylläpitotöihin.
- Seura pyrkii säästämään rahaa maneesin rakentamiseen ja tekee selvityksiä asian suhteen.
- Pohtiolammen alueen olemassa olevia maastoesteitä kunnostetaan ja mahdollisuuksien
mukaan myös uusia pyritään rakentamaan

6. Toimikunnat
Seuran hallitus pyrkii saamaan seuraaviin toimikuntiin jäseniään. Toimikunnat ovat suoraan
budjettivastuussa hallitukselle:
6.1. Kilpailutoimikunta, johon pyritään valitsemaan vähintään kolme jäsentä
Toimikunnan tehtäviin kuuluu:
- Valmistella ja suunnitella kilpailut. Hallitus kuitenkin viime kädessä tekee päätökset
kilpailutoimikunnan esitysten perusteella.
- Huolehtia tarvittavien toimihenkilöiden hankkimisesta kilpailuihin ja tarvittaessa kouluttaa
heidät tehtäviinsä.
- Huolehtia kilpailukutsujen valmistelemisesta ajoissa, jotta ne ehtivät ensin hallitukselle
hyväksyttäviksi ja sen jälkeen nettiin KaRan kotisivuille, SRL:nkilpailujärjestelmään KIPAan
ajoissa.
- Suunnitella kilpailujen tiedotus yhdessä tiedottajan (tiedottajien) kanssa, ja huolehtia
kilpailujen jälkeen tulosten toimittamisesta eteenpäin.
- Vastata kilpailukaluston kunnosta, riittävyydestä sekä tarvittaessa vuokrauksesta.
- Tehdä hallitukselle esitykset tarvittavista kalustehankinnoista, puutteista ym.
6.2. Buffettitoimikunta, jossa toimii vastaava ja varavastaava
Toimikunnan tehtäviin kuuluu:
- Itsenäisesti hoitaa kilpailujen buffetin pito.
- Tehdä tarvittavat tarjouspyynnöt, hankinnat ym. normaaleista ruoka-, kertakäyttöastia, ym.
tarvikkeista.
- Tehdä hallitukselle esitykset isommista hankinnoista, puutteista sekä periaatteista.
- Huolehtia toimihenkilöiden ruokailuista niin kilpailuissa, talkoissa kuin tarvittaessa muissakin
tapahtumissa.
6.3. Tiedotustoimikunta, johon kuuluu tiedotusvastaava ja riittävä määrä muita jäseniä
Toimikunta vastaa:
- Ylläpitää seuran kotisivuja ja tekee sinne päivityksiä tapahtumista ja tiedotteista.
- Sisällöstä on vastuussa päivityksien tekijät. Sisällöstä vastaa tiedotusvastaava.
- Nettilehden mainosmyynti on yhteistyössä muuta mainosmyyntiä suorittavien kanssa.
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6.4. Valmennustoimikunta, johon valitaan vähintään kolme jäsentä
Toimikunta vastaa:
- Jäsenille suunnatun valmennustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta.
- Tekee valmentajien kanssa sopimuksen ja valmennuskalenterin.
- Ratsastajien kanssa tehdään myös pelisäännöt kirjallisesti.
- Suunnitelmien hyväksyttäminen johtokunnalla.
- Valmennustoimikunta hoitaa myös seuran joukkueeseen haluavien valmennuksen
6.5. Nuorisotoimikunta
Tavoitteet:
- Nuoret voivat opiskella hevosmiestaitoja heppakerhossa.
- Järjestää hevostaitokilpailuita yhteistyössä ratsastuskoulujen kanssa eri ikäisille ryhmille.
- Kaikilla ratsastuksen harrastajilla on ainakin perustiedot hevosen luonteesta ja
käyttäytymisestä.
- Hyvät hevosmiestaidot ja hevosten hyvä kohtelu ovat ensiarvoisen tärkeässä osassa
kaikessa seuran toiminnassa ja tapahtumissa.
- Terveet elämäntavat sekä rehti ja puhdas urheilu kuuluvat ratsastusurheiluun.
- Jokainen seuran jäsen käyttää kypärää aina ratsastaessaan, turvaliiviä suositellaan
esteratsastuksessa.
- Nuorison aktivoiminen mukaan seuran toimintaan ja heitä kiinnostavien tapahtumien
järjestäminen.
Keinot:
- Heppakerhon toiminnan jatkaminen, mahdollisesti kahden uuden ohjaajan kouluttaminen
Nuori Suomi-ohjaajiksi.
- Aktiivisten, osallistuvien nuorten huomioiminen, kannustaminen ja palkitseminen sekä
haastavien tehtävien tarjoaminen heille riittävän ohjauksen tukemana.
- Neuvotaan, ohjataan ja kannustetaan muita, hevosten oikeassa ja turvallisessa käsittelyssä
ja kohtelussa.
- Järjestetään hevosen hyvinvoinnista oma koulutus.
6.6. Harraste- ja aikuisliikuntatoimikunta
Kangasalla toimivat ratsastuskoulut tarjoavat hyvät mahdollisuudet ratsastuksen
harrastamiseen kaiken ikäisille. Koulun hevosilla on mahdollisuus kokeilla kilpailemista joko
talli- tai seurakilpailuissa. Seuramme järjestää myös muutamia pelkästään aikuisratsastajille
suunnattuja luokkia, jotta kynnys mukaan lähtemiseen madaltuu. Harjoitteluun saa lisäintoa,
kun tavoitteena on esimerkiksi aikuisliikunnan aluemestaruuskilpailuihin osallistuminen
syksyllä.
Tavoitteet:
- Kartoittaa jäsenistön toiveet, jonka pohjalta mahdollista järjestää seuran jäsenistölle,
liikuntatapahtumia, retkiä, matkoja ja illanviettoja.
- Tarjota jäsenilleen mahdollisuus harrastaa monipuolisesti liikuntaan, minkä on tarkoitus
ylläpitää ja kehittää ratsastajan lihaskuntoa.
Keinot:
- Seuran liikuntasalivuorojen tarjoaminen jäsenistölle käyttöön.
- Pilates-, jooga-, kehonhallinta- ja muiden liikuntakurssien järjestäminen jäsenistölle.
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