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RATSASTUSSEURA SKARA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 

  

YLEISTÄ  

  

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää ratsastusharrastusta jäsentensä keskuudessa. 

Toiminnan painopisteitä ovat olleet ja edelleen ovat kilpailu- ja junioritoiminta sekä yhteistoiminnan 

kehittäminen seurassa. Vuoden 2016 aikana päivitetään seuran lähivuosien toiminnan tavoitteet ja 
tämän taustaksi kartoitetaan jäsenten mielipiteitä.  

  

JÄSENSUHTEET/VIESTINTÄ  

  

Jäsensuhteita hoidetaan aktiivisesti eri kanavien kautta ja jäseniä pyritään aktivoimaan osallistumaan 
seuran järjestämään toimintaan sekä vapaaehtoisena toimimiseen.     

Jäsenkirjeitä lähetään sähköisesti vähintään kahdesti vuodessa.  

Tärkeä kanava ovat seuran www-sivut. Seuran tapahtumista ilmoitetaan pääsääntöisesti seuran www-
sivuilla sekä tapauskohtaisesti tallien ilmoitustauluilla.  

Www-sivuilla julkaistaan myös hallituksen toimittama seuran katsaus, jossa kerrotaan hallituksen 

päätöksistä ja seuran toiminnasta. Katsauksia julkaistaan tarpeen mukaan muutaman kuukauden välein.  

Facebookissa seuralla on oma ryhmä ja Facebook-ryhmiä voidaan hyödyntää laajemminkin eri 
tarkoituksiin.  

   

KILPAILUTOIMINTA  

  

Seura järjestää yhteistyötallien kanssa tai muualla seura- ja/tai harjoituskilpailuja. 

Tavoitteena on myös järjestää Cup-kilpailu ja kenttäkisat.   

Yhteistyössä Ratsastuskeskus Viikin kanssa järjestetään koulu- ja esteratsastuskilpailuja Viikin ponitallilla. 
Seura järjestää myös hevostaitokilpailuja sekä keppihevoskisoja.    

Seuralta pyritään saamaan joukkueet joukkuemestaruuskilpailuihin koulu- ja esteratsastuksessa 2-
tasolla.  

Seura tulee kilpailevia ratsukoita.  

  

JUNIORITOIMINTA  

    

Seuran junioritoiminnan perusta ovat hevostaitokerhot, joita vetävät seuran nuoret. 

Suosittuja ponikerhoja jatketaan kevät- ja syyskaudella osallistujien tasojen mukaisilla ryhmillä.  

Keppihevoskerhoa jatketaan kysynnän mukaan.  

Ponikerhojen kauden päättäjäisissä järjestetään merkkisuorituskokeet. Seura kustantaa merkit omille 

jäsenilleen. 
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KOULUTUS/VALMENNUS    

  

Seura kannustaa valmentautumiseen ja järjestää myös itse valmennuksia. Seuran osaamispohjaa 
vahvistetaan mm. kilpailujen järjestämisessä, toiminnan organisoimisessa sekä hallitustyöskentelyssä.   

Valmennuksia järjestetään yhteistyössä ratsastuskeskusten kanssa sekä koulu- että esteratsastuksessa. 
Seura voi sponsoroida valmennuksia. 

Skara on SRL:n Talent-seura ja järjestää valmennusmahdollisuuksia nuorille ratsastajille 

yhteistyökumppanien avulla. 

Toimihenkilökoulutusta jatketaan osallistumalla Ratsastajainliiton ja Etelä-Suomen ratsastusjaoston 

koulutuspäiville sekä VALOn (Suomen Liikunta ja Urheilu) tai vastaavan järjestämiin erilaisiin 
yhdistystoimintakoulutuksiin. Myös uusia nuoriso-ohjaajia lähetetään koulutukseen.   

Uusia hallituksen jäseniä perehdytetään tehtäviinsä.  

Seura järjestää sääntökoulutuksen ja aluelupakokeen alkuvuoden aikana uusille aluelupaa hakeville sekä 
kertauksena vanhoille luvanhaltijoille.  

Kiinnostuneille kisa-avustajille/toimihenkilöille järjestetään perehdytys ja harjoittelumahdollisuus 
kisojen yhteydessä.   

      

TAPAHTUMAT JÄSENILLE  

    

Seura järjestää erilaisia ratsastukseen/hevosiin/hevosmiestaitoon liittyviä tapahtumia.  

Hallituksen nuorisojäsenet ideoivat tutoreiden kanssa tapahtuman hoitajille.  

Vuoden viimeisenä tapahtumana perinteisesti pikkujoulujuhlat, jossa luovutetaan vuoden aikana 
suoritetut ratsastusmerkit.  

      

ORGANISOINTI/RESURSSOINTI  

 

Seuran toiminnan laatuun ja laajuuteen vaikutetaan resurssointia vahvistamalla sekä organisointia ja 
vapaaehtoistoimintaa kehittämällä.  

Seura organisoi toimintaansa myös tiimien kautta. Seurassa toimii kisatiimi, nuorisotiimi sekä buffatiimi. 

Tiimien vetäjät ovat joko hallituksen jäseniä tai hallituksen valtuuttamia henkilöitä. Muut tiimiläiset 

voivat olla hallituksen ulkopuolelta. Seuran jäseniä aktivoidaan osallistumaan tiimeihin sekä 
vapaaehtoisina seuran toimintaan.   

 

  

HANKINNAT/KALUSTO  

  

Hankitaan seuran toimintaan tarvittavat laitteet ja kalusto. 
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