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Tähtiseurana tulevaisuudessakin

Jäsenkyselyn satoa

SarRa on ollut Suomen Olympiakomitean ja Suomen Ratsastajainliiton Tähtiseura lasten ja nuorten sekä aikuisten toiminnan osalta jo useamman vuoden ajan. Suomessa on vain viisi
ratsastusseuraa, joilla on nämä kaksi tähtiseuratunnusta. Toimintaamme arvioidaan säännöllisesti. Ratsastajainliiton edustajat auditoimassa seuran toimintaa lokakuussa ja auditoinnin tulosten perusteella jatkamme tähtiseurana sekä lasten ja
nuorten että aikuisten kategoriassa.

Seuran jäsenkyselyyn vastasi 22 % kaikista jäsenistämme, mikä on huikea tulos. Kiitos kaikille vastaajille!

Tähtiseura tunnuksen saaminen edellyttää, että seuran talous
on tasapainossa, toiminta suunnitelmallista ja aktiivista. Toiminta perustuu selkeisiin sääntöihin ja ohjeistuksiin, jotka tekevät toiminnasta läpinäkyvää. Tähtiseuralle on myös ominaista arvioida omaa toimintaansa pyytämällä säännöllisesti
palautetta jäseniltään. Tähtiseurana oleminen vaatii jatkuvaa
kehittymistä.
Haluan kiittää kaikkia johtokunnan jäseniä tähtiseuran eteen
tehdystä työstä sekä tietenkin kaikkia teitä jäseniä, jotka aktiivisesti osallistutte toimintaan, annatte palautetta ja kehitysideoita. Yhdessä olemme tehneet SarRa:sta Tähtiseuran, jatketaan samaan malliin tulevaisuudessakin!
Terveisin

Eija, puheenjohtaja

Vastaajista noin puolet oli aikuisia ja
puolet lapsia tai nuoria, mikä edustaa
hyvin seuran jäsenten ikäjakaumaa.
Johtokunta rakentaa tulosten perusteella vuoden 2023 toimintasuunnitelmaa,
joka käsitellään vuosikokouksessa tammikuussa 2023. Kannattaa siis tulla paikan päälle kuuntelemaan ja vaikuttamaan ensi vuoden toimintaan!
Kyselyn tuloksissa toivottiin eniten seuran järjestämää retkeä Tampereen Hevosmessuille (46 % äänistä), Kouluratsastusklinikka (44 %), retkeä isoihin kisoihin (43 %) ja käytännön harjoituksia
(41 %). Lapsista 70 % halusi seuran järjestävän kepparikisat. Yhteistä ratsastuksen oheisliikuntaa toivottiin myös.
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Takana huikea kilpailukausi

Kannustajia tarvitaan

Jälleen kerran voimme lämmöllä ja ilolla muistella kesän
ja syksyn kilpailupäiviä.

Olethan liittynyt jo SarRa:n kannustajaksi
osuuskauppa Suur-Savon Kannustajatohjelmassa!

Kun olemme ehtineet hengähtää hetken, haluan
kiittää jokaista talkoolaista kisojen onnistumisen eteen
tehdystä arvokasta työstä. Kiitos teille kaikille!
Vaikka kisapäivät ovat pitkiä ja raskaita, on ihana huomata kuinka iloisia ja hyväntuulisia talkoolaisia meiltä
löytyy. Välillä on ollu kiirettä ja uusia tilanteita enemmän kuin laki sallii, mutta kaikesta on selvitty - yhdessä
tekemällä.

Suur-Savo jakaa 40 000 € Kannustajiin valittujen lasten ja nuorten liikuntaa sekä urheiluharrastusta edistävien urheiluseurojen
kesken.
Osuuskauppa Suur-Savon asiakasomistajatalouden pääjäsen voi liittyä haluamansa
seuran Kannustajaksi vuoden 2022 aikana.

Aina on ilo nähdä ratsukoiden ylittävän itsensä radalla,
mutta on ollut myös hienoa huomata kaikenikäisten talkoolaisten innostuvan ja onnistuvan tehtävissään.

Asiakasomistajatalouden pääjäsenelle
maksetaan oma henkilökohtainen Bonus
normaalisti.

Nyt on hetki aikaa huilata, ladata akkuja ja nauttia muusta tekemisestä. Kevään tullen pyyhitään sitten taas pölyt
kouluaidoista ja puomeista.

Kannustajiin valitulle seuralle maksetaan
tukea heidän seuransa Kannustajiksi liittyneiden asiakasomistajien S-ryhmästä tehtyjen vuosiostojen perusteella.

Toivon, ja uskon, että myös jatkossa SarRa:n kisoja on
järjestämässä yhtä auttavainen, ahkera ja ennen kaikkea
iloinen porukka.
Kiitos vielä kaikille omasta ja seuran puolesta - ilman teitä talkoolaisia eivät kisat tai muut seuran tapahtumat
olisi mahdollisia.
Kiitollinen jokaisesta talkoolaisesta!

Aino, kilpailujen johtaja, seuran kilpailuvastaava
facebook.com/sairilanratsastajat
@SairilanR #SarRa #ratsastus

sairilanratsastajat

Liity kannustajaksi kirjautumalla omalle Skanavalle (www.s-kanava.fi tai S-Pankin
verkkopankin kautta). Valitse sivuvalikosta
”Osallistu ja vaikuta” ja edelleen ”Liity Kannustajaksi”. Valitse tuettavien seurojen listasta Sairilan ratsastajat ja klikkaa ”päivitä
tiedot”-painiketta.
Voit myös palauttaa jäsenkirjeen mukana
tulevan lomakkeen Mikkelin Prisman tai
Stellan S-pankin asiakasomistajapisteeseen.
Kaikki mukaan helpolla tavalla seuran varainhankintaan! Tämäkin mahdollistaa osaltaan meille yhteistä ja laadukasta toimintaa.
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SarRa:n vuosikokous
Vuosikokous pidetään sunnuntaina 15.1.2023, klo 13.00.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat ja valitaan seuralle puheenjohtaja ja johtokunta vuodelle 2023.
Vuosikokouksen yhteyteen valmistellaan ratsastukseen
liittyvää luentoa.
Laita vuosikokouksen päivämäärä kalenteriisi, pysy kuulolla ja seuraa SarRa:n viestintää. Tiedotamme vuosikokouksen pitopaikasta ja luennosta myöhemmin lisää.
Johtokunnassa on erovuorossa neljä jäsentä. Jos haluat
tulla mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan seuran
toimintaa, kerro kiinnostuksestasi joko sähköpostilla
johtokunta@sairilanratsastajat.net tai vetäise tallilla hihasta ketä tahansa johtokunnan jäsentä. Toki voit ilmaista kiinnostuksesi tai ehdottaa kaveriasi johtokunnan tehtäviin myös vuosikokouksessa.

Seuran johtokunta kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa.
Johtokunnassa eri tehtävät on jaettu johtokunnan jäsenten kesken. Näitä tehtäviä ovat mm. varapuheenjohtaja,
rahastonhoitaja, sihteeri, junnukerhovastaava, aikuisliikuntavastaava ja tiedottaja. Uusi johtokunta sopii aina
tehtävien ja vastuiden jaosta jäsenten osaamisen ja kiinnostuksen mukaisesti.
Tule mukaan kivaan porukkaan kehittämään ja toteuttamaan seuran toimintaa sekä tapahtumia.

Seuran somekanavilla julkaistaan pian esittelyt johtokunnan nykyisistä jäsenistä ja heidän vastuutehtävistä.

Jouluglögit
SarRa:n jouluglögit ja piparit tarjotaan Relanderin ponitallin kahviossa sunnuntaina
18.12. klo 14-18.
Tule mukaan koko perheen kanssa seuraamaan ratsastusvalmennuksia ja nauttimaan
joulun tunnelmasta.
Tervetuloa

Sairilan Ratsastajat ry

Seuran johtokunta vuonna 2022

Junnukerho

Vuosikokouksessa 15.1.2022 valittiin seuralle johtokunta
ja toimihenkilöt kuluvalle vuodelle.

Marianne Holappa
Lotta Sinnemaa

Eija Wall – puheenjohtaja ja seurakimppa yhteyshenkilö
eija.wall@gmail.com, p. 040 163 3613

Aino Ripatti – varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja kilpailuvastaava
ripattiainoo@gmail.com, p. 044 485 4445

Sennukerho
Emmi Maaranen

Kirsi Linnala – sihteeri

Eija Wall

kirsi.linnala@gmail.com, p. 050 592 9901

Anni Kangas – junioritoimintavastaava
annikatariinakangas@gmail.com, p. 040 539 5732

Jarkko Kosonen – tiedottaja
jarkko.kosonen@gmail.com, p. 044 594 5893

Emmi Maaranen – aikuistoimintavastaava
emmi.maaranen@gmail.com, p. 050 466 9853

Kirsi Relander
kirsi.relander@relanderinponitalli.fi, p. 050 557 6209

Jäsensihteeri
Anne Anttonen
anne.anttonen111@gmail.com , p. 050 323 8440

www.sairilanratsastajat.net

johtokunta@sairilanratsastajat.net

Sairilan Ratsastajat sosiaalisessa mediassa
facebook.com/sairilanratsastajat
@SairilanR #SarRa #ratsastus
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Seuran y-tunnus: 2887312-9 ja tilinumero: FI71 4108 0011 7634 58

