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RATSASTUSSEURAN VISIO 

RatsuTeam ry:n visio on välittää tietoa ja taitoa hevosystävällisistä toimintatavoista 

hevosharrastajille tasosta ja iästä riippumatta. Koulutusten järjestäminen on keskeinen osa 

seuran toimintaa. Seura on helposti lähestyttävä ja jäsenet kokevat itsensä tasavertaisiksi. 

RATSASTUSSEURAN ARVOT JA EETTISET LINJAUKSET 

RatsuTeam ry:n arvot ovat hyvinvointi, oikeudenmukaisuus, avoimuus ja oppiminen. Näiden 

arvojen toteuttamisesta seuraa eettinen toiminta.    

HYVINVOINTI 

- Seura pyrkii toiminnallaan edistämään niin ihmisen kuin hevosen kokonaisvaltaista 

hyvinvointia. Tyytyväinen ratsukko luo pohjan myös hyville urheilusuorituksille.  

- Seuran järjestämien koulutus- ja valmennustilaisuuksien erityisenä tavoitteena on 

kiinnittää huomiota hevosystävällisten keinojen käyttöön ratsastusurheilussa sekä 

hevostaitojen vahvistaminen. 

- Hyvinvoiva hevonen ja sen oikeanlainen koulutus ja toimintatavat edistävät myös 

turvallisuutta ja auttavat ennaltaehkäisemään vaaratilanteita.  

OIKEUDENMUKAISUUS 

- Seura noudattaa tasa-arvoa niin ihmisten kuin eläinten kohtelussa. Toiminnassa 

ohjenuorana on reilu peli, rehellisyys ja toisten kunnioittaminen.  

- Seuran jäsenet ovat yhdenvertaisia, riippumatta siitä, onko lajissa aloittelija vai 

ammattilainen, harrastaja vai kilparatsastaja.  

- Toisten huomioiminen ja hyvät käytöstavat muistetaan, toimittiinpa sitten ihmisten 

tai hevosten kanssa.  

AVOIMUUS 

- Seuran tavoitteena on olla helposti lähestyttävä. Kaikki ovat tervetulleita mukaan 

toimintaan.  

- Toimintaa kehitetään jäsenten toiveiden mukaisesti, ja seuran tiedottamisessa 

noudatetaan avoimuutta.  

- Seura toimii yhteistyössä alueen muiden seurojen ja toimijoiden kanssa.  

OPPIMINEN 

- Seuralaisia yhdistää halu oppia uutta ja kehittää osaamistaan hevostaidoissa ja 

ratsastusurheilussa. Oppiminen edistää myös kokonaisvaltaista hyvinvointia.  

- Seuraa edistää jäsentensä hevos- ja ratsastustaitoja järjestämällä koulutuksia.   
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RATSASTUSSEURATOIMINNAN TAVOITTEET 

RatsuTeam ry toteuttaa visiotaan seuraavien tavoitteiden kautta.  

Hyvinvointiin liittyvät tavoitteet 

- Tiedon lisääminen hevosystävällisistä toimintatavoista, minkä kautta vaikutetaan 

koko hevoskulttuuriin.  

- Järjestetään jäsenistölle mahdollisuuksia tutustua ratsastusta tukeviin liikuntalajeihin, 

esimerkiksi pilates ja ratsastajille suunnattu voimaharjoittelu.  

Oppimiseen liittyvät tavoitteet 

- Säilytetään talouden vakavaraisuus, jotta toiminnan järjestäminen on mahdollista, ja 

osallistumismaksut pystytään pitämään jäsenistölle kohtuullisina.  

- Jatketaan nykyisin toteutettavien koulutusten järjestämistä.  

- Toimintaa ja koulutusten aiheita monipuolistetaan.  

- Etsitään uusia kouluttajia ja koulutusaiheita, jäsenten toiveita huomioiden.  

- Järjestetään sopivaa toimintaa ja koulutuksia myös harrastusta aloitteleville ja 

juonioreille.  

Urheilulliset tavoitteet 

- Tuetaan jäsenistön tavoitteellista ratsastusharrastusta ja - kilpailemista.  

- Etsitään keinoja tukea kilpailemisesta kiinnostuneiden jäsenten kehitystä.  

Ilmapiiriin ja yhteistyöhön liittyvät tavoitteet 

- Jäsenistö omaksuu seuran toimintalinjan ja kokee tavoitteet omikseen. 

- Uusien seuratoimijoiden aktivoiminen ja sitouttaminen seuran toimintaan.  

- Talliyhteistyön kehittäminen erityisesti kilpailujen ja tapahtumien järjestämisessä.    

 

KÄYTÄNNÖN TOIMINTA JA PERIAATTEET 

Seura toimii tiedonvälittäjänä hevosystävällisissä toimintatavoissa järjestämällä koulutuksia. 

Koulutusten järjestelyissä seura pyrkii pitämään järjestelyjen tason hyvänä ja jatkuvasti 

kehittämään osaamistaan tapahtumisen järjestämisessä. Tapahtumien palautteet kerätään ja 

niihin palataan uusien tapahtumien järjestelyjen yhteydessä. 

Seura toimii yhteistyössä eri tallien ja muiden tahojen kanssa.  

Seuran toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Toiminnan, tapahtumien ja kurssien järjestelyt 

toteutetaan talkootyönä.  

Tiedottamisessa noudatetaan avoimuutta ja pyritään kattavaan tiedonvälitykseen.  

RATSASTUSSEURAN ORGANISAATIO JA VASTUUNJAKO 
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ORGANISAATIO 

Seuran hallitus valitaan vuosittain syyskokouksessa. Hallituksen toimintakausi on yksi 

kalenterivuosi. 

Hallitukseen kuuluu 4-8 varsinaista jäsentä. Hallitukseen voidaan valita myös varajäseniä.  

Syyskokous valitsee seuran puheenjohtajan ja hallitus valitsee keskuudestaan 

varapuheenjohtajan. 

Sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut toimihenkilöt hallitus valitsee joko keskuudestaan tai 

ulkopuolelta. 

TEHTÄVÄT 

Puheenjohtaja 

- hoitaa ensisijaisesti yhteydet liittoon ja muihin ulkopuolisiin tahoihin seuran yleisiin 

asioihin liittyen 

- valmistelee toimintasuunnitelman hallituksen käsittelyyn 

- valmistelee toimintakertomuksen hallituksen käsittelyyn 

- päävastuu seuran sähköpostista ja jäsen sähköpostilistan ylläpidosta yhdessä 

tiedotusvastaavan kanssa 

Varapuheenjohtaja 

- hoitaa puheenjohtajan tehtävät puheenjohtajan ollessa estynyt 

Sihteeri 

- kirjoittaa hallituksen ja seuran kokousten pöytäkirjat 

- hoitaa seuran kokousten kokouskutsut jäsenistölle 

Rahastonhoitaja 

- seuran pankkitilin käyttöoikeus ja seuran pankkitunnuksien käyttöoikeus  

- hoitaa seuran rahaliikenteen 

- tekee seuran tilit ja tilinpäätöksen ellei seuralle ole ostettu kirjanpito palveluita 

ulkopuolelta 

- valmistelee talousarvion hallituksen käsittelyyn 

- ylläpitää seuran kalustoluetteloa 

Jäsensihteeri 

- hoitaa jäsenrekisteriasiat, kuten uusien jäsenien liittymiset, jäsenyyksien päättämiset 

ja jäsenlajien muutokset 

- vastaa seuran toimihenkilöilmoituksesta liittoon 

- toimittaa kilpailulupalaskut lupaa hakeneille jäsenille. Uusien lupien osalta varmistaa 

puheenjohtajalta/hallitukselta luvan myöntämisen edellytyksien täyttymisen 
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- jäsenasioihin liittyvissä asioissa yhteyshenkilö liitoon 

Tiedotusvastaava 

- ylläpitää seuran internetsivuja 

- lähettää seuran sähköpostitiedotteet jäsenille 

- ilmoittaa alueen sivuilla ilmoitettavat tapahtumat liiton aluesihteerille 

- ilmoittaa seuran tapahtumista seuran Facebook ryhmässä 

- tiedottaa seuran kaikille avoimista tapahtumista sähköpostilla myös jäsenistöä 

laajemmalle jakelulle 

- toimittaa lehdistötiedotteet lehdistölle 

 

Tiedotusvastaavan tehtäviä voidaan jakaa eri henkilöille, mutta vastuualueet on 

määriteltävä hallituksen kokouksessa. Tapahtumien yhteydessä hallitus voi jakaa 

tiedotusvastuuta eri henkilöille. 

 

SEURAN YHTEYSTIEDOT 

Internetsivut: http://ratsuteam.seura.info/ 

Sähköposti: ratsuteam@gmail.com 

Puhelin: 044 276 2706 

Jäsensihteerin sähköposti: jasen.ratsuteam@gmail.com 


