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1. Johdanto
Kauniaisten ratsastajien toimintalinja on laadittu vuosina 2017-2018 osana Suomen Ratsastajainliiton
seurakehittämisvalmennusta. Toimintalinja on seuran markkinointi- ja profilointikeino sekä kultaisen
käytöksen käsikirja. Tämä toimintalinja antaa kuvan jäsenistölle ja ulkopuolisille, että seura on miettinyt
toimintansa arvoperusteita sekä sen tarkoitusta. Toimintalinja tarkistetaan vuosittain ja se tehdään
yhdessä jäsenistön kanssa.
Seuran säännöt sanovat: ”Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ratsastusurheilua ja levittää
ratsastusurheilun harrastusta, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä, sekä herättää heissä
oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää ratsastusharrastusta.” Tämä toimintalinja kiteyttää seuramme arvoja ja
sitä, miten käytännössä toteutamme yhdistyksen tarkoitusta.
Toimintalinjan päivittämiseksi valitaan vuosittain yksi vastuuhenkilö, joka on vastuussa kirjallisesta
toteutuksesta ja ideoiden yhteen kokoamisesta. Vastuuhenkilö varmistaa, että pysymme aikataulussa.
Jäseniltä kysytään mielipiteet toimintalinjasta vuosittain syyskokouksessa ja sähköisessä kyselyssä.
Toimintalinja julkaistaan seuran kotisivuilla. Toimintalinja julkaistaan myös ruotsinkielellä.

2. Ratsastusseuran visio
Visio kertoo sen, millainen seura me haluamme olla. Haluamme olla paras seura Kauniaisten
Ratsastuskeskuksen tuntiratsastajille sekä harrastekilpailijoille. Haluamme olla tasapuolinen kaikille
jäsenille. Jokainen jäsen on yhtä arvokas. Seurassa on hyvä harrastaa omalla tasollaan ja tavallaan.
Haluamme edistää ratsastusharrastusta olemalla seura, jossa kaikkien on hyvä harrastaa ikään, tasoon
tai taustaan katsomatta. Seura koostuu pääasiassa ratsastuskouluoppilaista, mutta tuemme ja olemme
ylpeitä myös muilla tasoilla edustavista jäsenistä. Tarjoamme ohjelmaa jokaiselle harrastajalle. Tuemme
kilpaurheilun aloittamista ja kilpailemista.
Teemme seuraa tunnetuksi ja näkyväksi tapahtumilla, koulutuksilla, luennoilla, seuratuotteilla sekä
läsnäolollamme talliarjessa. Tarjoamme jäsenillemme myös maksutonta ohjelmaa, jotta osallistuminen
on kaikille mahdollista.
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3. Arvot ja eettiset linjaukset
Seuran toimintaa ohjaavat arvot ja eettiset linjaukset. Tärkeimmät arvot ovat hevosten hyvinvointi sekä
hyvä yhteishenki, avoimuus ja ihmisten hyvinvointi. Kaikki ratsastuksesta kiinnostuneet ovat
tervetulleita seuran toimintaan.
Huolehdimme hevosten hyvinvoinnista ja edistämme jäsenten hevosmiestaitoja.
Kannustamme kaikkia mukaan seuran toimintaan ja tsemppaamme jokaista harrastuksen parissa tasaarvoisesti, iästä, osaamisesta ja taustasta riippumatta. Noudatamme hyviä käytöstapoja, toimimme
reilusti ja ystävällisesti toisia kohtaan. Jäsenet auttavat ja opastavat muita mielellään.
Haluamme olla avoimia seuran päätöksenteossa. Tiedotamme jäsenistölle, mitä päätetään ja mihin
suuntaan toimintaa viedään. Kaikilla jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa; hakea hallitukseen tai osallistua
kokoukseen ja antaa palautetta tai kehitysehdotuksia. Seuran toimintaan toivottaisiin lisää aktiivisia
jäseniä ja ymmärrystä siihen, että hallitus- ja seuratoiminta on vapaaehtoista ja tarvitsee seuralaiset
tuekseen, jotta mahdollistetaan mahdollisimman paljon jäsenille.

4. Seuratoiminnan tavoitteet
Tavoitteenamme on ylläpitää ja kehittää hyvää yhteishenkeä, kannustaa kaikkia oppimaan ja
osallistumaan. Näin turvataan seuran jatkuvuus, kun aktiivisten jäsenten joukko on mahdollisimman
laaja. Tarjoamme kaikille jäsenille sopivaa toimintaa. Huomioimme tunti- ja kilparatsastajat sekä muut
harrastajat.
Haluamme tarjota jäsenillemme mahdollisuuksia kehittyä ratsastajana, hevosen käsittelijänä ja
urheilijana. Tarjoamme oheisliikuntaa ja luentoja. Autamme kiinnittämään huomiota ratsastajan
terveyteen ja fysiikkaan sekä kehittää harrastajissa oikeanlaista urheiluhenkeä ja tiimityötä.
Lisäämme jäsenten tietoa hevosmiestaidoista ja hevosten hyvinvoinnista. Hevosia ja ympäristöä
kohdellaan aina kunnioittavasti.
Tavoitteenamme on tarjota laadukasta junioritoimintaa esimerkiksi hevoskerhon ja hoitomerkkien
avulla. Junioritoiminnan kautta pyrimme myös innostamaan nuorisojäseniä seuratoimintaan.
Tavoitteena on kehittää yhteistyötä ratsastuskoulun kanssa siten, että sekä seura että ratsastuskoulu
tästä hyötyy. Toisaalta selvennämme jäsenistölle eron seuran ja tallin toiminnan välillä.
Kannustamme kilpaurheilun aloittamiseen tallin harjoituskilpailuissa ja ulkopuolisissa kisoissa.
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5. Käytännön toiminta ja periaatteet
Vaalimme hyvää henkeä esimerkillisellä käyttäytymisellä tallilla, tervehtimällä ja auttamalla muita.
Seuran aktiivit toimivat merkittävänä esimerkkinä ja hyvän yhteishengen edistäjinä. Hallitus on
huolellinen seuran talouden hoidossa ja muissa lakisääteisissä tehtävissä.
Kannustamme vapaaehtoisuuteen seuratoiminnassa tarjoamalla esimerkiksi virkistystoimintaa
aktiiveille, ei vain hallituksen jäsenille. Luomme virkistystoiminnalle selkeät säännöt, jotka hyväksytetään
jäsenistöllä kevät- ja/tai syyskokouksessa. Tuomme esille sen, että toimintaan voi osallistua, vaikka ei
kuuluisikaan halitukseen. Hallitus pyytää selvemmin apua, kun esimerkiksi talkoolaisia tarvitaan.
Palkitsemme vapaaehtoisia ja aktiiveja vuosittain pikkujouluissa.
Kehitämme nuorisotoimintaa aktivoimalla hevoskerhon ja/tai kepparikerhon. Tarjoamme jäsenille
mahdollisuuden merkkisuorituksiin, joihin myös seniorijäsenet ovat tervetulleita. Pyrimme saamaan
aktiivisia nuoria mukaan hallituksen toimintaan nuorisojäseninä. Koulutamme hevoskerhon ohjaajat ja
tuemme koulutuksessa.
Järjestämme jäsenille avoimia luentoja ja workshopeja ratsastajan fysiikkaan, terveyteen ja
ravitsemukseen liittyen. Lisäksi järjestämme luentoja/tapahtumia kehittääksemme jäsenten osaamista
hevosten käyttäytymisestä ja käsittelystä. Pyrimme saamaan jäsenille etuja paikallisiin
oheisliikuntamahdollisuuksiin.
Järjestämme kilpaileville jäsenille koulutuksia muun muassa sääntömuutoksista. Lisäksi tuemme
kilpailijoita kilpailulupien osalta. Seura järjestää vuosittain seuramestaruuskilpailut eritasoisille
ratsastajille.
Tarjoamme seuralaisille jäsenetuja, esimerkiksi seuratuotteita tai HIHS-lippuja alennuksella. Myös
seuran järjestämät tapahtumat ovat jäsenille halvempia tai ilmaisia.
Kehitämme tiedotusta. Pyrimme aikaansaamaan sellaiset kanavat, joilla tavoittaisimme kaikki seuran
jäsenet helposti. Tuomme seuran vastuunjaon selvemmin esille esimerkiksi tämän toimintalinjan
muodossa. Tuomme seuraa paremmin tutuksi myös niille, jotka ovat jäsenenä, koska ratsastavat
ratsastuskoulun tunneilla. Tämän voi toteuttaa esimerkiksi ”Seura tutuksi”-illalla ja tarjoamalla lasten
vanhemmille tutustumisilta. Seuramme on esillä sosiaalisessa mediassa positiivisesti, esimerkiksi
Facebookissa ja Instagamissa, jossa järjestetään ”kuukauden kuva”-kilpailu.
Huolehdimme suhteista Ratsastajainliittoon ja muihin lähialueen ratsastusseuroihin.
Keräämme seuralle varoja esimerkiksi tiistaikilpailuiden yhteydessä järjestetyllä buffetilla. Pyrimme
saamaan mukaan yhteistyökumppaneita.
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6. Organisaatio ja vastuunjako
Seuran jäsenillä on ylin päätösvalta. Jäsenet pystyvät käyttämään tätä päätösvaltaansa seuran
yleiskokouksissa, eli kevät- ja syyskokouksissa. Syyskokous valitsee hallituksen ja määrittää
toimintasuunnitelman ja talousarvion, joita hallitus toteuttaa. Kevätkokouksessa hyväksytään edellisen
toimintavuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä annetaan hallitukselle vastuuvapaus. Jokaisella
jäsenellä on ääni- ja puheoikeus yleiskokouksissa.

Kuva 1. Päätösvalta yhdistyksessä.

Hallituksen päätökset tehdään enemmistöpäätöksin. Toisin sanoen yksikään yksittäinen hallituksen
jäsen tai puheenjohtaja ei voi tehdä itsenäisiä päätöksiä seuran toiminnasta. Hallitus on myös
kollektiivisessa vastuussa yhdistyksen taloudenhoidosta. Hallitus on viimekädessä se, joka vastaa, että
seuran talous on hoidettu asianmukaisesti.
Hallitukseen kuuluu myös nuorisojäseniä, jotta nuoret pääsevät mukaan toimintaan, vaikka eivät vielä
ole samanlaisessa vastuussa kuin muu hallitus.
Hallituksen kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenille ja kokouksiin saa tuoda omia toimintaehdotuksia.
Toiminnan vastuuta on jaettu eri toimihenkilöille, jotka on listattu kuvassa 2. Puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja ovat myös hallituksen jäseniä. Muut toimihenkilöt voivat olla myös hallituksen
ulkopuolisia.
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Puheenjohtaja
Hallitus
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Jäsensihteeri
Tiedottaja

•Edustaa yhdistystä
•Kutsuu hallituksen kokoukset
• Yhteyshenkilö Ratsastajainliittooon

•Edustaa yhdistystä
•Vastaa seuran taloudesta ja kirjanpidosta

•Auttaa puheenjohtajaa
•Yhteyshenkilö Ratsastajainliittoon
•Oltava hallituksen jäsen

•Kirjoittaa kokousten pöytäkirjat

•Vastaa seuran rahaliikenteestä ja tileistä

•Hoitaa jäsenanomukset
•Neuvoo kilpailulupien verkko-ostojen kanssa

•Tiedotus päätöksistä ja tapahtumista jäsenistölle
•Facebook-kanavien ylläpito

Nuorisovastaava

•Toimii yhteyshenkilönä hallituksen ja nuorten välillä

Tapahtumavastaava

•vastaa kunkin tapahtuman käytännön järjestelystä
•osana kunkin tapahtuman toimikuntaa
•nimetään kuhunkin tapahtumaan erikseen

Buffa-vastaava
Seuratuotevastaava

•Kukin hallituksen jäsen vuorollaan
•Huolehtii käteiskassasta ja myytävistä tuotteista

•Huolehtii seuratuotteiden tarjousten pyytämisestä ja tilaamisesta
•Jakaa seuratuotteet niitä tilanneille

Kuva 2. Ratsastusseuran hallinnon organisaatiokaavio ja vastuualueet
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7. Seuran yhteystiedot
Seuran internetsivuilla www.krg.fi julkaistaan kutsut eri tapahtumiin ja kokouksiin. Hallituksen yhteinen
sähköposti on krg@krg.fi. Hallituslaisten omat sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi@krg.fi.
Hallitus 2017
Sanna Aspholm, puheenjohtaja
Outi Nummi, varapuheenjohtaja
Hanna Okkonen, tiedottaja
Tiia Harki, sihteeri
Arja Liimatainen, nuorisovastaava
Lotta Huisman
Ellen Portin
Amanda Stenius
Maija-Kerttu Toskala

Varajäsenet
Henna Heinisuo, rahastonhoitaja
Minna Jutila
Samantha Roos-Tegengren

Nuorisojäsenet
Eeva-Liina Luukkanen
Reetta Rajaste
Adele Kujala
Iida Liimatainen
Sandra Stenroos

Jäsensihteerinä vuonna 2017 toimii Oili kotiranta, vuonna 2018 Arja Liimatainen, jasensihteeri@krg.fi
Seuralla on myös postistuslista, johon voi liittyä lähettämällä pyyntö osoitteeseen krg@krg.fi. Seuralla on
Facebook-ryhmä nimeltä ”KRG Kauniaisten Ratsastajat - Grankulla Ryttare”, jossa julkaistaan
ajankohtaisia asioita, tuloksia ja tapahtumia. Tähän ryhmään voi liittyä vaikka ei olisi seuran jäsen.
Seuralla on myös Facebook-ryhmä ”KRG crew”, jossa hallitus etsii vapaaehtoisia talkoolaisia
tapahtumiin.
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