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  SAIRILAN RATSASTAJAT RY 

Sairilan Ratsastajat ry (SarRa) on Suomen Ratsastajainliiton jäsenseura, joka 

toimii tiiviissä yhteistyössä ratsastuskoulu Relanderin Ponitallin kanssa. 

SarRa on Suomen Olympiakomitean tunnustama Tähtiseura lasten ja 

nuorten sekä aikuisten toiminnan osalta ja tunnuksena tästä seuralle on 

myönnetty punavihreä Tähtimerkki. Tähtiseuratunnus kertoo siitä, että 

toiminta täyttää Olympiakomitean määrittelemät seuratoiminnan 

laatukriteerit. SarRa on viides ratsastusseura Suomessa, jolle on myönnetty 

punavihreä Tähtimerkki. 
 

Seuran toimintaa ohjaavat Reilun Pelin säännöt. Hevosmiestaitojen lisääminen ja sitä kautta myös 

hevosen hyvinvoinnin varmistaminen ovat SarRan toiminnan ytimessä. 

 

Seurassa on 259 jäsentä ja kaikki ikäryhmät ovat tasavahvasti edustettuina. Puolet jäsenistä ovat 

alle 18-vuotiaita ja loput täysi-ikäisiä. 

 

Vuosi 2022 on SarRan 31. toimintavuosi. Seuran taloudellinen tilanne on hyvä ja tästä johtuen 

seuran kilpailukalustoa on tarkoitus uusia tällä toimintakaudella ja jäsenille pyritään järjestämään 

monipuolista ja kiinnostavaa toimintaa, joka tukee ratsastusharrastusta. 

 

Yhdistyksen keskeisimmät toimintatavat ovat: 

• ratsastuskilpailujen 

• ratsastustapahtumien 

• jäsenille suunnattujen koulutustilaisuuksien 

• oheisliikunnan 

• lapsille suunnatun Junnukerhon ja aikuisille tarkoitetun Sennukerhon 

• sekä 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 

• ratsastusalan ammattilaiset ja hevosalan yritykset 

• ratsastuskoululaiset 

 

 VUOSIKOKOUS JA JOHTOKUNTA 

Seuran vuosikokous pidetään Paukkulassa 15.1.2022 klo 16.00 alkaen.  

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 kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa ja työskentelee 

kokouspalkkioitta. Kokouksista tehdään pöytäkirjat, jotka eivät kuitenkaan ole julkisia. 

Johtokunnan toimintaa ohjaa kirjallinen hallinto- ja talousohjesääntö, joka on kaikkien nähtävissä 

seuran verkkosivuilla. 

 

Johtokunnan kesken jaettavia vastuutehtäviä toimintakaudella 2022 on: varapuheenjohtaja, 

sihteeri, rahastonhoitaja, tiedottaja, junnukerhovastaava, aikuistoimintavastaava, 

kilpailutoimintavastaava sekä buffa- ja tapahtumavastaava. Kilpailutoimintavastaavan sekä buffa- 

ja tapahtumavastaavan tehtäviin kuuluu koota itselleen kulloistakin tarvetta vastaava tiimi seuran 

jäsenistä, ja tarvittaessa myös käyttää seuran ulkopuolisia henkilöitä, ja toteuttaa johtokunnassa 

päätetyt suunnitelmat. Vastuuhenkilö voi itsenäisesti määritellä tiimin kesken jaettavat tehtävät.  

 

Buffatiimin tehtäviin kuuluu buffan organisointi ja pyörittäminen kilpailuissa ja tapahtumissa. 

Käytännössä tämä tarkoittaa tarjottavien suunnittelua, hankintojen tekoa, leipojien kartoittamista, 

varaston ylläpitoa ja varsinaista tuotteiden esille laittoa ja myyntiä. Buffajaosto käsittelee käteistä 

rahaa sekä korttimaksuja, erillisen hallinto- ja talousohjesäännön mukaisesti. Buffan toiminta on 

tärkeä osa seuran varainhankintaa. 

 

Tapahtumatiimi organisoi ja toteuttaa tapahtumia ja retkiä, johtokunnan hyväksymän 

suunnitelman mukaisesti. 

 

Kisatiimi koordinoi ja toteuttaa seuran järjestämät ratsastuskilpailut. Käytännössä tämä tarkoittaa 

kilpailukalenterin suunnittelua ja kilpailuiden julkaisua sähköiseen kisakalenteriin (KIPA), 

palkintojen hankkimista, toimihenkilöiden ja talkoolaisten kartoittamista kisoihin, lähtölistojen 

tekoa ja kilpailupäivän aikataulujen suunnittelua ja toteuttamista. Kilpailuista muodostuvat 

lähtömaksut ovat tärkeä osa seuran varainhankintaa. 

 

 VARAINHANKINTA 

Seura rahoittaa toimintansa jäsenmaksuin, avustuksin, järjestämällä erilaisia ratsastukseen liittyviä 

tapahtumia sekä erilaisin vaihtuvin seuratuottein. Kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä toimii 

seuran ylläpitämä kanttiini. Kilpailumaksut ja kanttiinituotto ovat myös osa seuran säännöllistä 

varainhankintaa. 

 

 KILPAILUTOIMINTA 

Kilpailuvastaava huolehtii seuran kilpailutoiminnan organisoimisesta, johtokunnan hyväksymän 

suunnitelman mukaisesti. Seuran koulu- ja esteratsastuskilpailujen päivämäärät seuraavalle 

vuodelle vahvistetaan johtokunnan lokakuun kokouksessa. Kilpailuvastaava keskustelee 

aktiivisesti alueen muiden ratsastusseurojen kanssa tulevan vuoden kilpailukalenterista, jotta 

vältetään päällekkäisyyksiä. Tämä on tärkeää, jotta kaikkiin kisoihin riittäisi osallistujia. 

Kilpailuvastaavan vastuulle kuuluu kilpailukalusto ja sen kunnosta huolehtiminen sekä palkintojen 

hankkiminen. 

 



Vuonna 2022 seura aikoo järjestää neljät 1-tason kilpailut: 

 

• 22.5.2022 kouluratsastus, seuramestaruus 

• 12.6.2022 esteratsastus, seuramestaruus 

• 4.9.2022 kouluratsastus, Kaakkois-Suomen 

Ratsastuskouluoppilaiden mestaruudet ratkotaan tässä 

kilpailussa, mikäli aluejaos myöntää niiden järjestämisen 

seuralle. Asia ratkeaa tammikuussa 2022. 

• 25.9.2022 esteratsastus 

 

Seuramestaruudet ratkotaan jatkossa tasomestaruuksina, ei 

ikäryhmämestaruuksina. Näin jokainen ratsastaja kilpailee oman 

tasonsa mukaisessa ohjelmassa mestaruudesta, iästä riippumatta. 

Tasomestaruuksia on neljä, A, B, C ja D-taso. 

 

Johtokunta vahvistaa kunakin vuonna Relanderin Ponitallille maksettavan kulukorvauksen 

kilpailuihin liittyvästä maneesin, kentän ja muiden tilojen käytöstä. Resurssiensa puitteissa 

johtokunta myöntää tukea aktiivisesti kilpaileville jäsenilleen hakemuksesta. Johtokunta vahvistaa 

vuosittain kisatuen myöntämisen kriteerit, jotka löytyvät seuran nettisivuilta. 
 

  JUNIORITOIMINTA 

Junioritoimintaa toteutetaan Junnukerhon muodossa. Kerhossa kehitetään hevosmiestaitoja 

ja opitaan, miten hevosten kanssa toimitaan turvallisesti. 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. 

 

Kevään 2022 Junnukerho päivät: 

• la 15.1.2022 

• la 22.1.2022 

• la 12.2.2022 

• la 19.2.2022 

• la 12.3.2022 

• la 2.4.2022 

• la 23.4.2022 

• la 7.5.2022 

 

SENNUTOIMINTA 

Aikuisratsastajat opettelevat hevosmiestaitoja omassa Sennukerhossa. Kerhon sisältö 

rakentuu tilanteen ja tarpeen mukaan. Kerhoa vetävät kokeneemmat aikuisratsastajat ja/tai 

tarvittaessa aiheeseen kouluttautuneet ammattilaiset. Kerho on seuran jäsenille ilmainen, 

muilta peritään 10 € kausimaksu. Vakuutusturvan vuoksi kerholaisten tulee kuulua johonkin 

ratsastusseuraan tai hänellä on oltava GreenCard. 

 

Kerho tarkempi ohjelma vahvistuu myöhemmin. 



OHEISLIIKUNTAKERHO 

Ratsastajan hyvä kehonhallinta on olennainen osa hevosystävällistä ratsastusta. Hevosen 

hyvinvointi on seuratoiminnan kulmakiviä. Ratsastus itsessään ei riitä ylläpitämään 

ratsastuksessa tärkeää kuntoa ja kehonhallintaa ja seura haluaakin kannustaa jäseniään 

lisäämään ratsastuksen oheisliikuntaa tarjoamalla vuonna 2022 erilaisia liikunnallisia 

lajikokeiluja ja liikuntahetkiä SarRan omassa liikuntakerhossa.  

 

Tammikuussa tutustutaan kuntosali harjoitteluun ja helmi-maaliskuussa vuorossa 

pilates, jota luvassa neljä perättäistä sunnuntaita. Kevään ja syksyn ohjelma vahvistuu 

myöhemmin. 

 

 KOULUTUSTOIMINTA 

Seura järjestää jäsenille koulutustilaisuuksia. Koulutustilaisuuksien sisältöön kerätään toiveita 

jäsenistöltä ja ne voidaan järjestää yhteistyössä muiden alan toimijoiden ja seurojen kanssa. 

Johtokunta vastaa seuran koulutustilaisuuksien organisoinnista. 

Seura kannustaa ja tukee jäsentensä kouluttautumista yhdistys-, kerho- ja kilpailutoimintaan 

liittyen. Koulutustukea voi hakea vapaamuotoisella, kirjallisella hakemuksella. Tukipäätöksen 

vahvistaa johtokunta. 

 

TAPAHTUMAT JA RETKET 

Johtokunta vastaa kokonaisuutena seuran tapahtumista ja retkistä, mutta erikseen nimetty 

tapahtumavastaava huolehtii keräämänsä tiimin kanssa toteutuksesta. Suunniteltuja 

tapahtumia vuonna 2022 on seuraavasti: 

 

• la 15.1.2022 aikuisten saunailta + luento 

• su 20.2.2022 Talvitempaus Relanderin Ponitallilla  

• la 9.4.2022 Tampereen Hevosmessut retki 

• loka-marraskuussa 2022 Kouluratsastusklinikka 

• joulukuussa 2022 SarRan + Relanderin Ponitallin pikkujoulut 

 

 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 (=Seurakimppa) yhteistapaamisissa. 

Pääyhteistyökumppanimme Relanderin Ponitalli on SRL: hyväksymä ratsastuskoulu. 

Sairilan Ratsastajat ry on yksi Olympiakomitean tunnustamista Tähtiseuroista. Seuratoimintaa 

kehitetään siten, että se tarjoaa erilaisille ratsastajille laadukkaan harrastusmahdollisuuden. 

 

  PALKINNOT JA HUOMIONOSOITUKSET 

Seura voi halutessaan palkita jäseniä erilaisilla seura- ja vapaaehtoistoimintaan liittyvillä 

huomionosoituksilla. Vuosittain seuran koulu- ja estemestaruuskilpailuissa palkitaan kolmen 

kärki mitali-, ruusuke tai pokaalipalkinnolla. 

 



 VIESTINTÄ 

Seuraviestinnän tavoitteena on välittää jäsenille seuran jäsenyyteen, jäsenetuihin ja 

ratsastusharrastukseen liittyvää tietoa sekä kannustaa jäseniä mukaan tapahtumiin ja 

toimintaan. Viestintää tehdään erikseen valmistellun suunnitelman mukaisesti. Suunnitelma 

on kaikkien nähtävissä seuran verkkosivuilla. Viestinnästä vastaa ja sitä koordinoi seuran 

tiedottaja, johtokunnan ja jaostojen jäsenet osallistuvat viestinnän toteutukseen. Seuran 

somekanavia päivitetään johtokunnan jäsenten toimesta. 

 

Seura tiedottaa toiminnastaan sähköpostitse jaetulla jäsenkirjeellä, internetsivustolla, 

sosiaalisessa mediassa Facebook, Instagram ja Twitter tileillä sekä virallisella 

ilmoitustaulullaan Relanderin Ponitallilla. 

 

Johtokunnan käytössä on yhteinen e-mail (johtokunta@sairilanratsastajat.net), jonne tulleisiin 

viesteihin vastaa pääsääntöisesti puheenjohtaja. 

mailto:johtokunta@sairilanratsastajat.net

