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RATSASTUSSEURAN TOIMINTALINJA  

SUOVARIN VISIO  

Ratsastusseura haluaa olla jäsentensä käytettävissä nyt ja aina muuttuvissa oloissa. Ratsastusseura pyrkii 

seuraamaan uusimpia väyliä viestiä jäsentensä kanssa. Ratsastusseura yrittää pysyä ajan hermolla 

kehittäessään toimintaansa. Seura on tulevaisuudessa moderni, mutta muistaa kuitenkin perusasiat, 

ratsastus ja hevoset yhdistää seuran jäseniä yhteiseen toimintaan ja tapahtumien, kilpailuiden ym. 

järjestämiseen. Seura toimii yhteisen hyvän eteen ja pyrkii myös kehittämään Suonenjoen kaupungin 

liikuntamahdollisuuksia. Seura tarjoaa toimintaa kaikenikäisille ja kaiken tasoisille seuran jäsenille. Seura 

järjestää koko seuran tapaamisia 2-3 x vuodessa (seurameeting, vuosikokous sekä pikkujoulut), lisäksi 

tapaamisten yhteydessä päivitetään seuran yhteiset pelisäännöt, tämän lisäksi seuran kaikilla 

toimintaryhmillä on omat pelisääntönsä.  

 

SUOVARIN ARVOT JA EETTISET LINJAUKSET  

Millaisiin arvoihin seuran toiminta perustuu?  

o Hevosten ja ratsastajien kehittäminen (koko ratsastuksen kehittäminen urheiluna/lajina) ja hyvinvointi sekä 

näiden arvojen edistäminen, Fair Play ja tasa-arvo. Hevonen ei syrji, myöskään SuoVaRilaiset eivät syrji. Seura 

ottaa jäsenikseen kaikki ikään. sukupuoleen, etniseen taustaan, uskontoon tms. katsomatta. Kaikki ovat 

tervetulleita mukaan. Hevosia kohdellaan hyvien hevosmiestaitojen mukaisesti ja eläinsuojelulain puitteissa. 

 

Mitkä asiat seurassa ovat tärkeitä ja miksi?  

o Erilaisten tapahtumien (valmennukset ja luennot), koulutusten ja kilpailujen järjestäminen osana seuran 

toimintaperiaatteita ja arvoja. Seuran arvojen, joihin toiminta perustuu tukemiseksi: Lasten ja nuorten ja 

aikuisten tiimitoimintaa, joiden ansiosta hyvä yhteishenki ja yhdessä tekemisen meininki on saatu aikaan. 

Lasten ja nuorten tiimit kilpailusuuntautuneille, lisäksi heppakerho, hoitajaklubi ja nuorisoklubi ihan kaikille 

hevostaitojen kehittämisestä ja yhdessäolosta kiinnostuneille lapsille, nuorille ja aikuisille. Aikuisten 

tiimitoiminta kaikille yli 18-vuotiaille seuran jäsenille, virkistystoimintaa ja puffettien ym. järjestämistä. Tiimit 

suunnittelevat omaa toimintaa sekä järjestävät muille seuran jäsenille toimintaa: Discot, kirppis, kilpailut jne. 

Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä, myös nuorilla on mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa 

tapahtumia.  

o Virkistystoiminnan järjestäminen: Sennutiimi on keskittynyt kokeilemaan eri urheilulajeja yhdessä (mm. 

mäkihyppy, pesäpallo, jalkapallo, baletti), sennutiimin lajikokeiluihin ovat kuitenkin tervetulleita myös kaikki 

muut seuran jäsenet. Sennutiimi kerää myös varoja aluevalmennusten puffeteilla ja käyttää niitä sennujen 

virkistystoimintaan. Junnutiimi kerää varoja mm. tiimivaatteiden. tiimihuopien ja tiimiloimien hankkimiseen. 

o Terveyden edistäminen, seuralla on mahdollisuus käyttää kuntosalia (Vanhamäki) ja lisäksi seuran jäsenet 

ovat innostuneet tekemään yhdessä erilaisia lajikokeiluja. Seurassa hyödynnetään seuran jäsenten 
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ammattitaitoa muilla aloilla seuran toiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä (liikunnanohjaaja, 

fysioterapeutti, opettaja, sairaanhoitaja, spr jne.)  

 

Mikä on oikein/väärin seuran jokapäiväisessä toiminnassa?  

 

Seura pyrkii tiedottamaan jäseniään toiminnasta ajoissa ja hyvin, seuran jäsenet eivät aina muista 

ilmoittautua sovittuun päivään mennessä, mutta silti kaikki pyritään ottamaan mukaan toimintaan. 

 

o Yllä mainittu hyvän yhteishengen vaaliminen monin eri tavoin  

o Seuran periaatteet ja tavat “ovat ajassa mukana” toimintaperiaatteita yms.  

o Uudistetaan muuttuvan ajan hengessä. Toimintaperiaatteita käydään läpi kuukausittain ja pyritään 

säilyttämään punainen lanka alkuperäisessä toiminta-ajatuksessa. Kuitenkin ollaan avoimia uusille ideoille ja 

kokeillaan rohkeasti uusia keinoja saada yhteys seuran jäseniin: Seura on Facebookissa ja Instagramissa, sekä 

jakaa kaikille avoimesti erilaisia asioita.  

o SuoVaRi ry on ns. “Uusiutuva luonnonvara” joka lähtee hyvin kokeilemaan uusia asioita ja tekee hyvää 

yhteistyötä alueen muiden ratsastusseurojen kanssa (ITR, KuoR, MEHE). Lisäksi teemme yhteistyötä myös 

oman emoseuramme muiden jaosten kanssa (Suunnistus, mäkihyppy, yleisurheilu, hiihto, 

lentopallo,pesäpallo). Käymme auttamassa alueellamme toimihenkilötehtävissä muissa seuroissa ja aina 

käydessämme muualla kilpailuissa pyrimme mahdollisuuksien mukaan auttamaan myös toimihenkilöitä 

siellä. Lisäksi olemme mukana Itiksen toiminnassa (hallituksessa kaksi jäsentä), aluevalmennukset (koulu ja 

kenttä) järjestetään meillä.  

 

Miten oikeudenmukaisuus toteutuu seurassa? (Esim. tiimeillä on säännöt, hakukriteerit yms., jotka kaikille 

samat)  

o Seurassamme eri alaryhmittymillä on säännöt, ja tiimien hakukriteerit ovat kaikkien nähtävillä nettisivuilla, 

hakukriteerit ovat kaikille samat. Kilpailuluvat hyväksytetään alueluvasta ylöspäin seuran johtokunnalla.  

 

Kuinka seuran pitäisi toimia? Kuinka muita yksilöitä tulisi kohdella?  

 

o Seuran arvot määrittelevät kaikkea tekemistä ja ohjaavat seuran toimintaa. Arvot ja eettiset linjaukset 

toimivat myös toiminnan turvana. Seuralle tehdään joka vuosi pelisäännöt, joita ihan jokaisen SuoVaRilaisen 

ja Vanhamäen tallilaisen tulisi noudattaa. Säännöt ovat nähtävillä tallissa sekä seuran nettisivuilla.  
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SUOVARIN TOIMINNAN TAVOITTEET 

 

Kasvatukselliset tavoitteet  

o Lapsista ja nuorista kasvaa terveitä elämäntapoja noudattavia, hyvillä asenteilla varustettuja sekä hyvät 

hevosmiestaidot omaavia urheilijoita/hevosharrastajia. Lapset ja nuoret tervehtivät kaikkia ja he kasvavat 

suvaitsevaisuuteen, eläinten oikeaoppiseen kohteluun   

 

Urheilulliset tavoitteet  

o SM- ja PM- edustusta koulu-, este- kenttä- ja pararatsastuksessa. 

o Merkittävien kansallisen tason kilpailuiden järjestäminen ulkokentällä.  

o Ratsastajien urheilukunnon kehittyminen kokonaisvaltaisesti, kilparatsastuksen kehittyminen urheiluksi 

seurassa, kilpailijat ovat urheilijoita. Lajin kehittämiseen liittyvät tavoitteet  

o Enemmän positiivista mainetta lajille eri kampanjoin/tapahtumin. Pyritään tekemään ratsastus- ja 

hevosurheilua tutuksi sidosryhmille mm. kouluille tekemällä tietoiskuja hevosista, hevosten hoidosta ja 

ratsastuksesta.  

o Matalampi kynnys lajin aloittamiselle, yhteistyö Vanhamäen tallin kanssa, alkeiskurssit/Drive In (tule 

kokeilemaan tiettyyn aikaan ratsastusta aikaa varaamatta) tunnit.  

 

Hevosen hyvinvointiin liittyvät tavoitteet  

o Hevosmiestaitojen edistäminen kokonaisvaltaisesti lasten ja aikuisten joukossa: Lasten ja aikuisten 

heppakerhot. Tallin järjestämät erilaiset hevosen maastakäsittelyyn liittyvät kurssit. Alkeiskurssilla 

harjoitellaan jo hevosmiestaitoja; Hevosten varustamista ja hoitamista. Heppakerhoissa pienemmät seuran 

jäsenet opettelevat isompien avustuksella hevosten hoitoa ja käsittelyä. Aikuisten heppakerhoissa 

harjoitellaan samoja taitoja kuin lasten kanssa, mutta vielä teoriatietoon syventyen (huomioitu ikä ja 

oppimistavat). Painotetaan hyviä hevosmiestaitoja kaikessa toiminnassa. Opetetaan lapset ja nuoret alusta 

alkaen myös kilpaurheilussa hyviin hevosmiestaitoihin.  

 

Talli yhteistyöhön liittyvät tavoitteet (Vanhamäki/SuoVaRi)  

o Jatketaan yhteistyötä seuran ja tallin välillä, erilaiset jäsenedut tallilla käyville seuran jäsenille, tapahtumat 

ja kilpailut toteutetaan yhteistyössä seuran ja tallin kanssa. Kumpikin tukee toinen toistaan.  

Terveellisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet  

o Seuran järjestämät tapahtumat ja toiminta itsessään pyrkivät edistämään ja tukemaan terveellisiä 

elämäntapoja. Ratsastus urheiluna, muistutetaan ratsastajia, että ratsastuksen lisäksi tulee tehdä muutakin 

oheisliikuntaa. Tapahtumien, talkoiden ja kilpailuiden yhteydessä on tarjolla toimihenkilöille ja muille 
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aktiiveille terveellistä kotiruokaa, puffetissa on perinteisten herkkujen lisäksi myslipatukoita, proteiinijuomia, 

hedelmiä ym.  

o Tavoitteena jonkinlainen terveyskampanja, että seura järjestää ilmaiseksi/maksua vastaan esim jonkin 

pituisen (1-3kk) ratsastajan kuntopaketin, joka voisi vaikka sisältää PT:n (vaikka paikallisen?) suorittamat 

kehonkoostumusmittaukset ja ruokavalio-neuvonnan/ratsastuksen oheisharjoitteluohjelman (ehdottomasti 

liikkuvuus, venyttelyohjelman myös) halukkaille seuralaisille/ratsastajille. → Näin saataisiin parannettua 

entisestään ratsastajien kuntoa, liikkuvuutta ja yleistä terveyttä, jolloin Loukkaantumisriskit vähentyisivät, 

suorituskyky paranee, hevoset kehittyvät, kun ratsastajat kehittyvät eli siis pelkkää hyötyä kaikille :)  

 

Ilmapiirin ja yhteistyöhön liittyvät tavoitteet  

o Hyvän ilmapiirin ja yhteishengen ylläpitäminen mm. Virkistystoiminnan kautta. Yhteistyön tekeminen 

yhdessä lähialueiden seurojen kanssa mm. heppakerhojen, nuoriso/hoitajaklubin tapaamiset naapuriseuran 

kanssa. Yhteistyötä yli lajirajojen: autetaan muiden jaoksien kilpailuissa äänentoiston, puffan, 

liikenteenohjauksen tms. järjestämisessä.  

 

Eettiset tavoitteet  

o Säilytetään toiminta kaikille avoimena, toteutetaan seuratoimintaa hyvien toimintaperiaatteiden 

mukaisesti.  

 

Taloudelliset tavoitteet  

o Saataisiin talous sellaiseen tilanteeseen, että jäsenmaksuja voitaisiin periä vähemmän ainakin 

juniorijäseniltä. Seura pystyisi tarjoamaan stipendejä vähävaraisille, jotka haluavat kokeilla ratsastusta. 

Kilpailutoiminnalla kerätään varoja, jotta saataisiin järjestettyä kivaa yhteistä toimintaa kaikille seuran 

jäsenille, retkiä ym. Ratsastus- ja tiimivaatteiden kierrätys vähävaraisille.  

 

Yhteiskunnalliset tavoitteet  

o Pyritään vaikuttamaan Suonenjokelaiseen urheiluun ja nuorisoon, että saadaan lisää nuoria liikunnan ja 

ohjatun toiminnan pariin.  

 

1-vuotis tavoitteet  

• Seura järjestää SM-tasolla kenttäratsastuskilpailut, sekä kansallisella tasolla koulu- ja 

pararatsastuskilpailuita ulkokentällä. Seura osallistuu Mansikkakarnevaalien juhlavuoden tapahtumien 

järjestämiseen. Seuralla on edustajia alueen Nuorten tiimissä sekä Harrastetiimissä (suunnattu aikuisille 

harrastajille).  
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5-vuotis tavoitteet  

• Seura tekee laajasti yhteistyötä alueen seurojen kanssa ja järjestää kansallisia kilpailuita, heppakerhot ja 

nuorisoklubit pyörivät myös kesäaikaan. Seuralla on useita jäseniä, jotka kilpailevat kansallisella ja 

kansainvälisellä luvalla, niin esteitä, koulua, kenttää ja pararatsastusta. Seuran jäsenet jatkavat hyvän 

asenteen ja hymyn viemistä myös muualle kilpailuihin ja esiintyvät aina kilpailuissa hyvien hevosmiestaitojen 

mukaisesti. Seuran jäseniä kilpailee SM-tasolla ja PM-tasolla useampi ratsukko.  

 

10-vuotistavoitteet  

• Seuran toiminta on vakiintunut, mutta edelleen etsimme tuoreita tapoja kehittää seuraa ja seuran 

toimintaa. Erilaiset blogit, joilla kerrotaan seuratoiminnasta, toimihenkilöiden kouluttaminen ovat 

vakiintuneet seuran toimintatavoiksi. Lisäksi seura päivittää aktiivisesti someen tekemisiään. 

 

KÄYTÄNNÖN TOIMINTA JA PERIAATTEET  

Mitä seura tekee ja mitä palveluita se tarjoaa?  

• Seuralla on jo paljon toimintaa: Heppakerhot, nuorisoklubit, hoitajaklubit, kilpailut, koulutukset, 

merkkisuoritukset, valmennukset, jumppa/kuntosali.  

• Jäsenmaksut, yhteistyö tallin kanssa alennukset seuran jäsenille.  

• Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, alue-/liittoyhteistyö (ITIS), muiden seurojen/tallien (ITR, MEHE, KuoR, 

Rautalammin Ratsastuskeskus, Aron tila yms.) kanssa  

• Talkootyö on kaikille vapaaehtoista, kukin osallistuu omien mahdollisuuksien mukaan.  

• Seuratoimijoiden kiittäminen → Pikkujoulut, seurameetingit, vuosikokous  

• Tiedotus ja jäseninfon periaatteet: Tiedotusta tekevät erityisesti johtokunnan jäsenet, tiedotusta ja 

jäseninfoa tarjotaan nettisivuilla, sähköpostiviestein, Facebookissa ja Instagramissa.  

• Hallituksen toimintatapa: Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa, kesäaikaan harvemmin. Hallituksen 

kokoukset ovat avoimia seuran jäsenille.  

• Vanhamäen tallilla ja SuoVaRilla on yhteiset koko seuran kanssa yhdessä tehdyt pelisäännöt, jotka 

tarkastetaan vuosittain.  

• Ratsastajainliittoon ja Itikseen ollaan yhteyksissä tarpeen mukaan sekä pyydetään tarvittaessa muuta sekä 

lainopillista apua. Lisäksi seuran jäseniä on Itiksen hallituksessa ja Itiksen Nuoriso tiimissä sekä 

Harrastetiimissä.  

• Seuran toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla sekä kilpailuiden järjestämisellä ja sponsorirahoilla. Lisäksi 

seuran toimintaa tekevät kaikki ilmaiseksi. Seura pyrkii kouluttamaan toimihenkilöitä ja maksamaan 

toimihenkilöiden koulutukset. Lisäksi seura järjestää itse omille jäsenilleen koulutuksia ja luentoja.  
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RATSASTUSSEURAN ORGANISAATIO JA VASTUUNJAKO  

Jaana Seppänen puheenjohtaja + kilpailut ja aluevalmennus + junnutiimi  

Linda Immonen sihteeri, sponsorit+ kilpailut + some  

Celina Virtanen rahastonhoitaja, nuorisovastaava, heppakerhot  

Milla Heikkinen jäsensihteeri  

Tiina Penttinen Sennutiimi  

Alina Tarvainen Palkintovastaava  

Milja Halonen Puffet (kisoissa)  

Tinja Pärnänen Nuorisovastaava 

Riikka Venäläinen, somevastaava 

Mari Pellinen, Riikka Huovinen, Mari Jalava tiedotusvastaava 

 

SEURAN YHTEYSTIEDOT Suonenjoen Vasama Riders Vanhamäentie 122 77600 Suonenjoki Vanhamäen talli 

TOIMINTALINJA ON HYVÄKSYTTY SUOVARIN JOHTOKUNNASSA 


