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1. SAIRILAN RATSASTAJAT
Sairilan ratsastajat ry on Suomen Ratsastajainliiton jäsenseura, joka toimii tiiviissä yhteistyössä
ratsastuskoulu Relanderin Ponitallin kanssa. Sairilan ratsastajat ry on Olympiakomitean
tunnustama tähtiseura lasten ja nuorten osa-alueella. Seuran jäsenet kilpailevat koulu- ja
esteratsastuksessa 1-, 2- ja 3-tasolla.
Yhdistyksen keskeisimmät toimintatavat ovat:
-

ratsastuskilpailujen
ratsastustapahtumien
jäsenille suunnattujen koulutustilaisuuksien
lapsille suunnatun Junnukerhon
sennutoiminnan
yhteisten tilaisuuksien, kokoontumisten ja juhlien järjestäminen mahdollisesti
yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.

Sairilan ratsastajien tärkeitä yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä ovat
-

Suomen Ratsastajainliitto ja siihen kuuluvat paikalliset ja alueelliset ratsastusseurat ja –
koulut
muut harrastetallit – ja koulut
ratsastusalan ammattilaiset ja hevosalan yritykset
ratsastuskoululaiset

2. VUOSIKOKOUS JA JOHTOKUNTA
Seuran sääntömääräinen vuosikokous vahvistaa seuran:
-

talousarvion
toimintasuunnitelman
jäsenmaksun suuruuden
myöntää vastuuvapauden edelliselle johtokunnalle
valitsee puheenjohtajan
valitsee johtokunnan jäsenet

Johtokunta valitsee keskuudestaan toimihenkilöt ja ottaa tarvittaessa ulkopuolisia hallinnollisiin
tehtäviin. Johtokunta työskentelee kokouspalkkioitta. Johtokunta kokoaa nuorisojaoston seuran
alle 18-vuotiaista jäsenistä nuorisojäsenten näin toivoessa. Jaostoa johtaa johtokunnan jäsen tai
sen tehtävään nimeämä seuran jäsen. Jaostoon nimetään 3-4 jäsentä.
JAOSTOT JA NIIDEN TOIMINTA
Jaostot toimivat johtokunnan alaisuudessa.
Tapahtumajaosto: Tapahtumajaoston tehtävä on suunnitella, koordinoida ja toteuttaa seuran
järjestämiä tapahtumia. Jaoston tehtäviin kuuluu uusien ja vanhojen tapahtumien, retkien ym.
suunnittelu (n. 2 tapahtumaa keväällä ja 2 syksyllä + pikkujoulut). Tapahtumajaosto esittää

johtokunnalle suunnitelmat, mukaan lukien tapahtumiin liittyvät talousarviot, jotka johtokunta
vahvistaa.
Buffajaosto: Buffajaoston tehtäviin kuuluu buffan organisointi (tarjottavien suunnittelu,
hankintojen teko, leipojien kartoittaminen ja varaston ylläpito) kilpailuihin ja tapahtumiin.
Kisajaosto: Kisajaoston tehtävä on suunnitella ja koordinoida seuran järjestämät ratsastuskilpailut
(kilpailukalenterin suunnittelu, toimihenkilöiden ja talkoolaisten kartoittaminen kisoihin,
lähtölistojen teko ja kilpailupäivän aikataulujen suunnittelu, ym.).
Johtokunnassa on jaostoille nimetyt yhteyshenkilöt, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä jaostojen
kanssa.
3. VARAINHANKINTA
Seura rahoittaa toimintansa jäsenmaksuin, avustuksin ja järjestämällä erilaisia ratsastukseen
liittyviä tapahtumia sekä erilaisin vaihtuvin seuratuottein. Kilpailujen yhteydessä toimii seuran
ylläpitämä kanttiini. Kilpailumaksut ja kanttiinituotto ovat osa seuran säännöllistä varainhankintaa.
4. KILPAILUTOIMINTA
Kisajaosto vastaa seuran kilpailutoiminnan organisoimisesta, johtokunnalla hyväksytetyn
suunnitelman mukaisesti.
Seuran koulu- ja esteratsastuskilpailujen päivämäärät vahvistetaan seuraavalle vuodelle hyvissä
ajoin syksyn kokouksissa ja kilpailuista tiedotetaan alueen muita ratsastusseuroja
päällekkäisyyksien välttämiseksi.
Vuonna 2020 seura aikoo järjestää seuraavat I-tason kilpailut:
-

8.3.2020 kouluratsastus
17.5.2020 esteratsastus
6.9.2020 kouluratsastus, seuramestaruus
27.9.2020 esteratsastus, seuramestaruus

Lisäksi seura järjestää yhteistyössä Relanderin ponitallin kanssa harjoituskilpailuja koulu- ja
esteratsastuksessa. Seura tekee mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä alueen muiden seurojen
kanssa kilpailutoimintaan liittyen.

Johtokunta vahvistaa Relanderin Ponitallille maksettavan kulukorvauksen järjestäytymisensä
yhteydessä. Resurssiensa puitteissa johtokunta myöntää tukea aktiivisesti kilpaileville jäsenilleen
hakemuksesta. Johtokunta vahvistaa kisatuen myöntämisen kriteerit, jotka löytyvät seuran
nettisivuilta.
5. JUNIORITOIMINTA
Junioritoiminta toteutetaan Junnukerhon muodossa. Junnukerhoa ohjaavat koulutuksen saaneet
ohjaajat, joiden ollessa alaikäisiä heidän toimintaansa valvoo aikuinen. Junnukerho on ilmainen
seuran jäsenille, muilta peritään 10 € kausimaksu. Ryhmien koossa noudatetaan SRL suosituksia.
Vakuutusturvan vuoksi kerholaisten tulee kuulua johonkin ratsastusseuraan tai hänellä on oltava
GreenCard.
6. SENNUTOIMINTA
Senioritoimintaa toteutetaan Sennukerhon muodossa mahdollisuuksien mukaan. Kerho on seuran
jäsenille ilmainen, muilta peritään 10 € kausimaksu. Vakuutusturvan vuoksi kerholaisten tulee
kuulua johonkin ratsastusseuraan tai hänellä on oltava GreenCard.
7. KOULUTUSTOIMINTA
Seura järjestää jäsenille koulutustilaisuuksia. Koulutustilaisuuksien sisältöön kerätään toiveita
jäsenistöltä ja ne voidaan järjestää yhteistyössä muiden alan toimijoiden ja seurojen kanssa.
Johtokunta ja tapahtumajaosto vastaavat seuran koulutustilaisuuksien organisoinnista.
Seura kannustaa ja tukee jäsentensä kouluttautumista yhdistys-, kerho- ja kilpailutoimintaan
liittyen. Koulutustukea voi hakea vapaamuotoisella, kirjallisella hakemuksella. Tukipäätöksen
vahvistaa johtokunta.
8. TAPAHTUMAT
Vuosikokous valitsee tapahtumajaoston, joka suunnittelee seuran jäsenille suunnatut tapahtumat.
Jaosto hyväksyttää suunnitelmat kustannusarvioineen johtokunnalla ennen tapahtumaa.

Tulevia tapahtumia on mm. Aikuisten saunailta, joka järjestetään Paukkulan saunatiloissa
11.1.2020. Lisäksi SarRa on mukana Seurakimpan järjestämässä ratsastajille suunnatussa
iltapäivässä, jonka aiheena on luento ratsastajan biomekaniikkaan liittyen ja pilatestunti,
tapahtuma järjestetään 19.1.2020.
Sairilan ratsastajat ry täyttää 30 vuotta tammikuussa 2021, vuosi tulee olemaan seuran juhlavuosi.
Juhlavuoden tapahtumien suunnittelu alkaa hyvissä ajoin vuoden 2020 kuluessa.
9. VAIKUTTAMINEN
Seura edistää omalla toiminnallaan hevosharrastuksen turvallisuutta, tunnettavuutta ja
monipuolisuutta Suomen Ratsastajainliiton asettamien toimintaperiaatteiden mukaisesti. Puhdas
urheilu ja reilu peli, turvallisuus, hevosen hyvinvointi, tavoitteellisuus ja saavutettavuus ovat
keskeisiä toimintaa ohjaavia periaatteita.
-

Seuralla on edustaja läsnä Mikkelin seudun seurojen yhteistapaamisissa
Jäsenemme Anu Kämäräinen toimii SRL Nuoret Päättäjät ryhmässä
Pääyhteistyökumppanimme Relanderin Ponitalli on SRL: hyväksymä ratsastuskoulu
Sairilan Ratsastajat ry on yksi Olympiakomitean tunnustamista tähtiseuroista (osa-alue
lapset ja nuoret)

Seuratoimintaa kehitetään siten, että se tarjoaa erilaisille ratsastajille laadukkaan
harrastusmahdollisuuden.
9. PALKINNOT JA HUOMIONOSOITUKSET
Seura palkitsee
-

jäsenten keskuudestaan äänestämän Vuoden Hevosystävän kiertopalkinnolla
Vuoden lupauksen, jonka valitsevat Relanderin Ponitallin ratsastuksenopettajat ja ohjaajat, palkinnon luonteen ja suuruuden päättää johtokunta
Vuoden SarRalaisen, palkinnon luonteen ja suuruuden päättää johtokunta
Muilla seura- ja vapaaehtoistoimintaan liittyvillä huomionosoituksilla
Vuosittain seuran mestaruuskilpailuissa poniratsastajan, junioriratsastajan ja
senioriratsastajan mitali- ja/tai pokaalipalkinnolla

10. TIEDOTUS
Seura tiedottaa toiminnastaan sähköpostitse jaetulla jäsenkirjeellä, internetsivustolla, sosiaalisessa
mediassa Facebook, ja Instagram tileillä sekä Relanderin Ponitallin ilmoitustaululla. Johtokunta
organisoi tiedotuksen johtokunnan, tiedottajan, eri jaostojen ja jäsenten välillä.
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