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SEURAN YHTEYSTIEDOT
Seuran nimi
Imatran Ratsastajat ry

Y-tunnus
0607023-7

Yhteyshenkilö/puheenjohtaja
Kikka Makkonen

Puhelin
050 5050 269

Postiosoite
Maneesikuja 4
55420 Imatra
Sähköpostiosoite
kikka.makkonen@osmoscosmos.com

Kotisivut
www.imatranratsastajat.fi

1. JOHDANTO
Yhdistyksen nimi on Imatran Ratsastajat ry, epävirallinen lyhenne IRa. Yhdistyksen
kotipaikka on Imatran kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on Imatra ympäristöineen.
Yhdistys on perustettu syyskuun 9 p:nä 1982. Seuran tarkoituksena on edistää
ratsastusharrastusta seuran toiminta-alueella, järjestää ratsastuksenopetusta, innostaa
jäseniään pysyvään harrastukseen ratsastusurheilun parissa sekä parantaa heidän
hevosenkäsittelytaitojaan. Tavoitteena on parantaa hevosharrastajien välistä
yhteistyötä sekä vuorovaikutusta ympäröivään yhteiskuntaan.
Tarkoitustaan seura toteuttaa:
Tarjoamalla jäsenilleen
 kilpailutoimintaa
 koulutustoimintaa
 valmennus- ja harjoitustoimintaa
 nuorisotoimintaa
 tiedotus- ja suhdetoimintaa
 valistus- ja kasvatustoimintaa
 kuntoliikuntaa sekä
 teematapahtumia ja
 muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan omatoimisen ja ryhmäliikunnan
kehittäminen
 hankkimalla ja hoitamalla tarpeellisia harjoituspaikkoja ja –välineitä yhdistyksen
käyttöön
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2. SEURAN VISIO 2016




Imatran ratsastajat ry tarjoaa mukavan harrastuspaikan lapsille, nuorille ja
aikuisille, jossa on hyvä olla. Siellä tervehditään, neuvotellaan, autetaan,
kysellään ja jutellaan ja siellä on myös hyvä yhteishenki.
Imatran Ratsastajat ry:llä on yhteiset ohjeet, sen tilat ovat siistit, turvalliset, siellä
on hyvin koulutetut ja toimivat hevoset ja aktiivinen nuorisojaosto
Imatran Ratsastajat ry:llä on yhteisiä tapahtumia niin oman jäsenistön kuin myös
muiden lähialueen ratsastusseurojen kanssa.

3. SEURAN EETTISET LINJAUKSET










Kaikki ovat tervetulleita seuran toimintaan.
Ratsastuslajien yleisten periaatteiden mukaisesti jokaisella harjoituskerralla
ratsastajat toimivat sopusoinnussa keskenään siten, että kaikki hyötyvät
tasapuolisesti harjoituksesta turvallisuusasiat huomioiden.
Seuratoiminnassa toteutetaan koko seuran visiota eikä yksittäisten jäsenten tai
toimijoiden tavoitteita. Seuratoiminta on avointa ja yhteisistä harrastustiloista
huolehditaan yhdessä.
Lasten ja nuorten sosiaalista ja henkistä kasvua tuetaan toimimalla yhteistyössä
huoltajien kanssa, luomalla ratsastustunneille iloinen, kannustava ja suvaitseva
ilmapiiri sekä kannustamalla terveellisiin ja päihteettömiin elämäntapoihin.
Kaikki harrastajamme otetaan huomioon yksilöinä ja siirtyminen omaa tasoa
vastaavaan ratsastusryhmään pyritään tekemään mahdollisimman helpoksi.
Jokainen seuran jäsen on yhtä arvokas ja kaikkia kannustetaan iästä ja
taitotasosta riippumatta. Kilpailemiseen kannustetaan, mutta harjoittelussa
tärkeintä ei ole kilpaileminen, vaan monipuolinen ja innostava liikkuminen
hyvässä seurassa. Toisaalta kilpailemisesta innostuneita tuetaan saavuttamaan
kilpailulliset tavoitteensa ja menestymään kilpaurallaan.
Toiminnassamme noudatetaan yhdessä luotuja pelisääntöjä. Kaikkia seuran
jäseniä kannustetaan toimimaan seurassa aktiivisesti omien resurssiensa
puitteissa. Kaikilla opettajilla, ohjaajilla ja seuratoimijoilla on tasavertaiset
mahdollisuudet kehittää itseään ja osallistua tarjottaviin koulutuksiin.
Toiminnan tulee olla turvallista ja terveellisiä elämäntapoja korostavaa.

4. SEURAN TAVOITTEET
Imatran Ratsastajat ry:n lyhyen tähtäimen tavoitteita ovat:
 edistää jäsenistön/työntekijöiden/muiden keskeisten toimijoiden
mahdollisuuksia onnistua heidän perustehtävissään ohjeistamalla seuran
sisäiset toimintatavat ja lisäämällä kouluttautumismahdollisuuksia sekä
hyödyntämällä asiakaspalautteita toiminnan kehittämisessä.
 saada lapset ja nuoret innostumaan monipuolisesta liikunnasta
 tukea lasten ja nuorten kasvatusta vastuullisiksi ja toiset huomioon ottaviksi
 rohkaista ja kannustaa lapsia ja nuoria terveellisiin elämäntapoihin
 varmistaa lapsille ja nuorille turvallinen ja avoin ympäristö, jossa jokaisella on
mahdollisuus kokea onnistumisia liikunnan parissa
 edistää ratsastusharrastusta ja hevosenkäsittelytaitoja järjestämällä erilaisia
valmennuksia ja kursseja sekä kummihevostoiminnalla
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 edistää turvallisuus- ja ympäristötietoisuutta jäsenistön keskuudessa
 edistää yhteistyön organisointia järjestämällä erilaisia talkoita, kerhotoiminnalla
ja perustamalla erilaisia puuharyhmiä
 aktivoida myös aikuisjäseniä enemmän mukaan seuran toimintaan
 kiinnittää eritystä huomiota talliympäristön ja ratsastusalueiden kohentamiseen
Imatran Ratsastajien pitkän tähtäimen tavoitteita ovat:
 laatia Imatran Ratsastajat ry:lle koko toiminnan kattava laatukäsikirja, joka
sisältää myös ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset
 kehittää Imatran Ratsastajat ry:n toimintaa niin, että seura täyttää jatkossakin
uudistuvat Sinettiseurakriteerit
 lisätä yhteistoimintaa muiden seurojen ja alueen muiden toimijoiden kanssa
(ml. retket ja koulutukset)
 järjestää ratsastuskilpailuja muiden seurojen kanssa yhteistyössä
 kunnostaa ja kehittää tallia ja tallialuetta vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin
 tasapainottaa seuran taloudellinen tilanne tulevia investointeja varten
 kehittää hallituksen henkilöstöjohtamista, organisointikykyä ja taloustietämystä
erilaisilla valmennuksilla
5. SEURAN KÄYTÄNNÖN TOIMINTAPERIAATTEET
Imatran Ratsastajat ry:n varainhankinnan perustan luovat jäsenmaksut,
ratsastustuntimaksut, yksityishevosten tallimaksut sekä avustukset. Seuran
toimintaperiaatteina ovat:
 ratsastustuntitoiminta on suunnitelmallista ottaen huomioon harrastajien iän ja
tason
 kaikille harrastajille turvataan hyvät ja tasapuoliset harjoittelumahdollisuudet
 kaikkia ratsastustuntiryhmiä tuetaan käytettävissä olevin resurssein
 kullakin ryhmällä on ammattitaitoiset opettajat tai ohjaajat
 jokainen lapsi, nuori tai aikuinen hyväksytään sellaisenaan seuran jäseneksi ja
ratsastuskoulun oppilaaksi taustastaan riippumatta
 kilpailullista etenemistä tuetaan tavoitteellisesti
 jokaista harrastajaa kannustetaan osallistumaan seuratoimintaan
 kesäisin järjestetään erilaisia ja eritasoisia opetusjaksoja
6. TOIMINTAMUODOT
Ratsastusoppilaat jaetaan ryhmiin osittain iän ja osittain taitotason mukaan. Lapset
aloittavat ratsastuksen puolen tunnin talutusryhmästä ja siirtyvät taitojen karttuessa
tunnin ryhmään, jossa taluttajaa ei enää vakituisesti tarvita. Tästä eteenpäin ryhmät
jaetaan lähinnä taitojen mukaan mahdollisimman tasaisesti. Juniorit ja nuoret
ratsastajat ovat samoissa ryhmissä senioreiden kanssa, sillä näissä ryhmissä
taidolla on enemmän merkitystä kuin iällä. Näidenkin ryhmien osallistujien taso
pyritään pitämään melko homogeenisenä, jotta kehitys on tehokkainta.
Niin sanottujen yleisryhmien (tuntirunko sisältää este-, koulu ja maastoratsastusta)
lisäksi tarjoamme muutamia erityisryhmiä, kuten pelkkään koulu- tai
esteratsastukseen painottuvan ryhmän. Lisäksi tarjolla on erityinen lady-ryhmä
aamuisin.
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Tunnit hinnoitellaan osallistujamäärän ja keston mukaan. Koko hinnasto löytyy
muun muassa nettisivuilta ja tallin ilmoitustaululta.
Ratsastuskoulun kausi on jaettu syys-, kevät- ja kesäkauteen. Syys- ja
kevätkaudesta poiketen kesäkaudella tarjotaan pääasiassa erilaisia päiväleirejä ja
lyhytjaksoisia erityisvalmennuksia. Kesäkausi sisältää myös kuukauden mittaisen
työntekijöiden ja hevosten loman.
Erilaisia tapahtumia, koulutuksia, valmennuksia ja kilpailuja järjestetään ympäri
vuoden.
Seuralla on oma internet-sivustonsa, jonka kautta suurin osa viestinnästä tapahtuu.
Sporttisaitin nettisivusto kattaa myös hallituksen työtilat, mikä helpottaa toimintaan
liittyvien asiakirjojen työstämistä ja käsittelyä. Nettisivun kautta lähetetään
tiedotteita seuran eri jäsenryhmille tai usein koko sidosryhmälle. Seuralla on myös
oma julkinen Facebook –ryhmänsä, jossa on jäsenenä hyvin monenlaisia käyttäjiä.
Lisäksi ratsastuksenopettajat ovat tiiviissä yhteydessä lasten vanhempiin
ratsastustunteihin liittyvissä asioissa.
Seuralla on omat pelisäännöt 6-9 –vuotiaille lapsille, 10-13 –vuotiaille
varhaisnuorille ja 14-17 -vuotiaille nuorille sekä aikuisille.
Seuralla on tallia ja tallialuetta koskevat toimintasäännöt, joissa opastetaan
käyttäytymistä niin ratsastustunneilla, tallin sisällä kuin tallialueellakin. Seuralla on
myös turvallisuusasiakirja, jota päivitetään neljä kertaa vuodessa.
Seuran järjestämät ratsastuskilpailut hoidetaan vapaaehtoistoimijoiden toimesta.
Kilpailutoimikunta kutsuu toimijoita seuran FB-ryhmän ja nettisivujen sekä tallin
ilmoitustaulun avulla. Erilaisiin talkoisiin kutsutaan talkooväkeä samalla tavalla sekä
myös nettisivujen suorilla sähköpostitiedotteilla.
Seuran pikkujoulun, jouluvesperin tai syyskokouksen yhteydessä palkitaan
ratsastusharrastuksessa menestyneiden lisäksi myös vapaaehtoistoimijoita.
Seuralla on paljon yhteistyökumppaneita, mm. erilaisiä toimittajia ja viranomaisia,
joiden kanssa toimitaan rehellisesti ja avoimesti kaikki velvoitteet täyttäen.
7. ORGANISAATIO JA VASTUUHENKILÖT
Imatran Ratsastajat ry:n hallitus vastaa seuran tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen laadinnasta, varainhoidon valvonnasta sekä seuran toiminnan
kehittämisestä, jossa myös opettajilla on keskeinen rooli. Kirjanpito on ulkoistettu. .
Hallituksessa toimii puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja, sihteeri,
rahastonhoitaja, tiedottaja, jäsensihteeri, nuorisovastaava ja kaksi muuta hallituksen
jäsentä. Hallituksen jäsenten vastuualueet on lueteltu seuran netti-sivuilla.
Hallituksen puheenjohtaja valitaan vuosittain ja muut hallituksen jäsenet kahden
vuoden välein seuran sääntömääräisessä syyskokouksessa. Hallitus kokoontuu
kaikille jäsenille avointen sääntömääräisten kokousten lisäksi aina tarpeen
vaatiessa, noin 10 - 14 kertaa vuodessa.
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Hallituksen vastuuhenkilöiden tehtävät:
Puheenjohtaja
 Hallitustyöskentely
 Seuran toiminnan kehittäminen
 Sidosryhmäyhteistyö
 Vuosianomukset
 Liiketoimintasuunnitelma
 Toimintalinja
 Henkilöstöasiat
 Talouden valvonta
 Esittelee hallitukselle seuran rahankäyttöön liittyvät hakemukset ja hankkeet
Varapuheenjohtaja
 Seuran hevosten hyvinvointi
 Kilpailutoiminta
 Opetustoiminnan kehittäminen
 Seuran kehittäminen
Rahastonhoitaja
 Vastaa seuran tileistä ja maksuliikenteestä
 Budjetin ja toteutuman raportointi
 Seuran taloudellisen tilanteen raportointi
 Valvoo tallimaksu- ja tuntimaksusaatavia
Sihteeri
 Pöytäkirjan pito hallituksen kokouksissa
 Toimintasuunnitelma
 Vuosikertomus
 Seuran hevosten tuntikirjanpito
 Seuran arkiston ylläpito
Tiedottaja
 Yhteydenpito tiedotusvälineisiin
 www –sivujen koordinointi ja ylläpito
 Pitää yllä ilmoitustaulua tallilla ja seuran nettisivuilla
 Tiedottaa hallituksen päätöksistä asianosaisille
Jäsensihteeri
 uusien jäsenten lisääminen rekisteriin
 Jäsenten tietojen päivittäminen
 lisenssien teko ja jäsenhintojen kirjaaminen
 Yhteyshenkilö jäsenasioissa
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Kiinteistövastaava
 Kiinteistönhuolto
Turvallisuusvastaava
 Turvallisuusasiat
 Läheltä piti –tilanteiden seuranta
Nuorisovastaava
 Toimii yhteyshenkilönä hallituksen ja nuorisojäsenten välillä
 Vastaa nuorisotoiminnan kehittämisestä
 Nuorisokoulutusten, retkien ja nuorisotapahtumien järjestäminen
Hallituksen muut varsinaiset ja varajäsenet
 Osallistuminen hallitustyöskentelyyn
 Vastaa hänelle määritetyistä arkirutiineihin liittyvistä vastuualueista

