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TAMPEREEN RATSASTUSSEURA 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 

Vuosi 2012 on Tampereen Ratsastusseuran 86. toimintavuosi. Suomen Ratsastajainliitto on nimennyt 

vuoden teemaksi "vapaaehtoisuus" ja tähän liittyviä projekteja tullaan hyödyntämään myös TRS:ssä. 

Yhteistyö ratsastuskeskuksen vuokralaisen kanssa on löytänyt rutiininsa ja työtä keskuksen toiminnan 

kehittämiseksi jatketaan edelleen. Pohjien perusparannusprojekti on aloitettu pikkumaneesista, mutta 

edelleen vuoden 2012 haasteena on rahoitus muiden pohjien ja tilojen uudistamiseen. 

Vuonna 2012 järjestetään useita seura- ja aluetason ratsastuskilpailuita sekä yksi kansallinen 

kouluratsastuskilpailu ja ainakin yksi kansallinen esteratsastuskilpailu. Lisäksi järjestetään myös 

valtakunnallinen hevostaitokilpailu. 

Yhteistyötä jäsentallien kanssa kehitetään tiiviimmäksi. Myös alueen muiden seurojen kanssa olemme 

kiinteässä vuorovaikutuksessa. 

Vuonna 2012 tavoitellaan 1000 jäsenen rajapyykkiä. Jäsenten tarpeet pyritään edelleen tunnistamaan 

paremmin ja niihin yritetään vastata seuran toiminnassa. Vuorovaikutusta seuran hallinnon ja jäsenten 

välillä lisätään, ja jäseniä kannustetaan ideoimaan ja osallistumaan seuran toimintaan. 

1. YHDISTYKSEN TARKOITUS 

Yhdistyksen tarkoituksena on kasvattaa ja ylläpitää ratsastusurheilun harrastusta ja kilpailutoimintaa, 

kehittää ja kouluttaa hevosmiestaitoa sekä edistää ja tukea muullakin tavalla ratsastusharrastusta 

Tampereen talousalueella. 

2. TOIMINNAN TAVOITTEET VUONNA 2012 

- Jäsenistön aktivoitumista toimintaan lisätään erilaisten tapahtumien ja koulutuksen kautta. 

Koulutus on sekä sisäistä että ulkoista 

- Ratsastusharrastustoimintaa monipuolistetaan  

- Ratsastajien ja hevosten turvallisuuteen kiinnitetään huomiota 

- Yhteistyötä jäsentallien kanssa kehitetään ja syvennetään 

- Tampereen Ratsastuskeskuksen rakennuksista ja ympäristöstä huolehditaan 

- Seuran taloutta vahvistetaan ja pyritään löytämään uusia tulolähteitä 

3.  SEURAN OMISTAMAT KIINTEISTÖT JA ALUEET 

Seuran omistamat Tampereen Ratsastuskeskuksen kiinteistöt ja vuokra-alueet on vuokrattu Horseforte 

Oy:lle. Vuokrasopimuksen toteutumista valvoo seuran puheenjohtaja. 
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Ratsastuskeskuksen tilojen käytön suunnittelua jatketaan edelleen, yhdessä vuokralaisen kanssa. 

Tavoitteena on aktiivinen ja elävä ratsastuskeskus, joka palvelee kaiken tasoisia ratsastuksen harrastajia. 

Etsitään keinoja ratsastuskeskuksen ratsastustilojen käyttöasteen kasvattamiseksi; yritetään selkeyttää 

jäsenten tilojenkäyttömahdollisuutta sekä houkutella muita seuroja sekä aluetta järjestämään tiloissa 

sekä valmennuksia että kilpailuita. 

Kiinteistön ylläpidosta vastaa hallituksen nimeämä kiinteistönhoitaja yhteistyössä hallituksen kanssa. 

Ratsastuskeskuksen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma on kesken ja se laaditaan loppuun vuonna 

2012. 

Ratsastuskeskuksen ratsastuspohjat vaativat yhä uudistamista, jotta ne kestäisivät nykyistä korkeaa 

käyttöastetta kohtuullisella ylläpidolla ja mahdollistaisivat korkeatasoisen kilpailutoiminnan. Tavoitteena 

on luoda Tampereen ratsastuskeskuksesta kansallisen tason kilpailu- ja valmennuskeskus, jossa on 

samalla hyvät puitteet myös alueen harrastajien harjoittelulle. 

Ratsastuspohjien uudistaminen on aloitettu vuonna 2011, jolloin harjoitusmaneesista otettiin käyttöön 

koko ratsastusala ja maneesin kantava kerros sekä hiekka uusittiin. 

Ison maneesin pohja uudistetaan vuonna 2012, mikäli tarvittava rahoitus on saatu varmistettua. 

Kerätään rahoitusta myös kentän kunnostamiseen ja kastelujärjestelmän toteuttamiseen. 

Ratsastuskeskuksen maa-alueiden käytöstä huolehditaan ja seurataan alueen kaavoitusmuutosten 

edistymistä. Hallitus nimeää tarvittaessa edustajat toimikuntiin ja työryhmiin. Maankäyttösopimus 

Tampereen kaupungin kanssa jatkuu, ja edellytykset maastoreittien suunnitteluun ja maa-alueiden 

käytön parantamiseen ovat olemassa. Ratsastuskeskuksen viereen rakennettavan 

erityisratsastuskeskuksen toivotaan helpottavan ratsastusreittien suunnittelua ja toteuttamista 

Niihaman ulkoilualueella. 

4.  SEURAN HALLINTO JA TALOUS 

Seuran toimintaa johtaa ja koordinoi puheenjohtaja ja hallitus. Toiminta tapahtuu pääasiassa jaostoissa, 

jotka on eritelty kohdassa 5. 

Selkeytetään hallituksen sisäistä työnjakoa. Kukin hallituksen jäsen vastaa työnjaon mukaisista omista 

alueistaan. 

Seuran toiminta on runsasta ja toimintaan liittyvä työmäärä suuri suhteessa vapaaehtoistoimijoiden 

määrään. Täyspäiväisen toiminnanjohtajan tai toimistoassistentin palkkaaminen ei tällä  

hetkellä kuitenkaan ole taloudellisesti realistista. Selvitetään mahdollisuuksia palkata osa-aikainen 

assistentti avustamaan vapaaehtoistoimijoiden työtä. 
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Hallitus seuraa kuukausittain seuran talouden kehitystä. Vuonna 2012 haasteena on edelleen 

ratsastuskeskuksen ratsastuspohjien kunnostamiseen tarvittavat varat. 

5.  SEURASSA TOIMIVAT JAOSTOT JA TOIMIKUNNAT 

TRS:n toiminta on keskittynyt jaostoihin, jotka vastaavat omasta osa-alueestaan. Jaostoja ovat 

- Kilpailu- ja valmennusjaosto 

- Lännenratsastusjaosto (TRS Western) 

- Nuorisojaosto 

- Seurajaosto 

- Talous- ja kiinteistöjaosto 

Tarvittaessa voidaan perustaa uusia jaostoja, mikäli jokin uusi tehtäväalue ei sovi minkään jaoston 

toimenkuvaan. 

Hallitus vahvistaa kunkin jaoston virallisen kokoonpanon, joka on jaoston toiminnan etenemisestä 

huolehtiva ydintoimijoiden joukko. Talous- ja kiinteistöjaostoa lukuunottamatta kaikkien jaostojen 

toiminta on kuitenkin kaikille jäsenille avointa, ja niiden kokouksista tiedotetaan seuran nettisivuilla. 

KILPAILU- JA VALMENNUSJAOSTO 

- vastaa seuran kilpailuiden toteutuksesta hallituksen hyväksymän kilpailusuunnitelman 

mukaisesti (alustava kilpailusuunnitelma 2012 liitteenä), 

- esittää hallitukselle seuraavan vuoden kilpailusuunnitelman sekä tarvittaessa muutoksia kuluvan 

vuoden kilpailusuunnitelmaan, 

- vastaa seuran toteuttamasta toimihenkilökoulutuksesta, 

- esittää toimihenkilöiden lähettämisen lisenssi- tai muihin vastaaviin koulutuksiin, 

- ylläpitää toimihenkilöpankkia, joka listaa seuran kouluttamat lisenssitoimihenkilöt sekä muut 

vapaaehtoiset, itsensä mukaan ilmoittaneet toimihenkilöt, 

- etsii uusia keinoja toimihenkilöiden motivoimiseksi. 

- seuraa TRS:aa edustavien kilparatsastajien tasoa, 

- myöntää seuran kilparatsastajille kilpailuluvat Hämeen ratsastusjaoston ja SRL:n ohjeiden 

mukaisesti, 

- vastaa seuran edustusjoukkueiden valitsemisesta mestaruuskilpailuihin, 

- tekee esitykset kilpailijoille maksettavista kilpailuavustuksista ja stipendeistä, 

- vastaa seuravalmennusten järjestämisestä (pl lännenratsastus ja valjakkoajo) ja 

- vastaa harrastajille, kilpailijoille ja valmentajille järjestettävistä koulutuksista. 

LÄNNENRATSASTUSJAOSTO ("TRS WESTERN") 

- pyrkii tuomaan esille ja lisäämään lännenratsastuksen harrastusta Tampereen seudulla, 
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- järjestää koulutusta ja valmennusta käyttäen sekä omia jäseniä että ulkopuolisia valmentajia ja 

kouluttajia, 

- järjestää ainakin kaksi lännenratsastuskilpailua, joista toinen kilpailuharjoitus ja toinen 

seurakilpailu, 

- kannustaa jäseniään osallistumaan sekä omiin että muiden järjestämiin 

lännenratsastuskilpailuihin, 

- järjestää jäsenilleen hevosaiheista virkistystoimintaa, 

- tiedottaa toiminnastaan nettisivujen avulla ja 

- osallistuu mahdollisuuksien mukaan lännenratsastuksen SM-kisojen järjestelyihin. 

NUORISOJAOSTO 

- pyrkii lisäämään seuran nuorten jäsenten määrää ja aktivoimaan nuoria jäseniä mukaan 

seuratoimintaan, 

- järjestää Nuori Suomi -hevoskerhotoimintaa ja leikkimielisiä kilpailuita, 

- tekee tutustumiskäyntejä hevosalan yrityksiin ja muihin nuoria kiinnostaviin kohteisiin, 

- innostaa nuoria osallistumaan kilpailutapahtumiin ja olemaan apuna niiden järjestämisessä, 

- pyrkii aloittamaan säännöllisen vikellystoiminnan, 

- nimeää yhteyshenkilöitä, jotka pyrkivät osallistumaan muiden jaostojen kokouksiin, ja 

- jatkaa TRS:n kehittämistä Sinettiseura-kelpoiseksi. 

SEURAJAOSTO 

- pyrkii aktivoimaan seuran jäseniä sekä ratsastavien lasten ja nuorten vanhempia seuratoiminnan 

pariin, 

- ideoi uutta ja monipuolista seuratoimintaa, 

- järjestää seuran jäsenille yhteismatkoja ratsastuskilpailuihin ja hevosalan tapahtumiin, 

- järjestää seuran jäsenille illanviettoja ja harrastustapahtumia, 

- vastaa seuran messuständistä ja 

- vastaa suuremmalle yleisölle tarkoitetuista teema- ja klinikkatapahtumista. 

TALOUS- & KIINTEISTÖJAOSTO 

- koostuu hallituksen valitsemista jäsenistä, 

- valvoo, että seuran tuloilla pystytään hoitamaan seuran ottamat 

- lainat sekä Tampereen Ratsastuskeskukseen liittyvät vuokrat, 

- kiinteistöverot ja vakuutukset sekä huolehtimaan tarvittavista 

- korjaus- ja huoltotöistä, 

- valvoo ja koordinoi seuran varainhankintaa ja talouden kehitystä, 

- laatii ja ylläpitää ratsastuskeskuksen kunnossapitosuunnitelmaa ja 

- kartoittaa ja ehdottaa keskuksen uudisrakentamis- ja kunnostustoimenpiteet. 
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6.  TIEDOTUSTOIMINTA 

ULKOINEN TIEDOTTAMINEN 

Tiedottamisesta seuran ulkopuolisille tahoille vastaa hallitus. Seuran nettisivut tarjoavat kattavat tiedot 

seurasta ja sen toiminnasta. Yhteyksiä julkisiin tiedotusvälineisiin pyritään aktivoimaan ja syventämään. 

Seura on keskeisesti mukana Hevoset 2012 -messutapahtumassa. 

SISÄINEN TIEDOTTAMINEN 

Seuran sisäinen ajankohtaistiedottaminen keskittyy seuran nettisivuille 

www.tampereenratsastusseura.fi. Nettisivuilla tiedotetaan kattavasti tulevista tapahtumista sekä 

uutisoidaan jo tapahtuneesta toiminnasta. Tavoitteena on, että kaikilla jäsenillä olisi mahdollisuus saada 

nettisivujen kautta helposti tietoa kaikesta seuran toiminnasta. 

TRS HOKKI 

Seuran jäsenlehti TRS Hokki ilmestyy 2012 neljä kertaa. Jäsenlehti uutisoi ja esittelee seuran jäseniä ja 

seuratoimintaa, ja sillä on tärkeä tehtävä seuratoiminnan tuomisessa tutuksi jäsenille sekä jäsenten 

tutustuttamisessa toisiinsa. Lehden kokoaa ja osan sisällöstä tuottaa vapaaehtoinen toimitussihteeri, 

mutta myös jäsenten panostusta juttujen kirjoittamiseen toivotaan. 

Myös seuraan kuulumattomat henkilöt ja yhteisöt voivat tilata lehden kalenterivuodeksi kerrallaan. 

Lehden ilmoitushankintaa aktivoidaan, ja sillä yritetään kattaa isompi osa lehden kustannuksista. 

7.   VARAINHANKINTA 

Varsinaiseen toimintaan tarvittavat varat hankitaan: 

- kilpailuja järjestämällä, 

- hankkimalla lisää yhteistyökumppaneita ja tukijoita: 

o yhteistyösopimukset, 

o HOKKI mainokset, 

o laitamainokset, 

o mainokset verkkosivuilla, 

o kilpailuluokkien sponsorointi ja 

o käsiohjelmamainosten myynti, 

- kehittämällä ja myymällä erilaisia TRS-tuotteita, 

- anomalla Tampereen kaupungilta urheiluseuroille jaettavaa toiminta-avustusta ja erilaisia 

projektiavustuksia. 
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8.    SUHDETOIMINTA 

Suhdetoimin ylläpitää yhteyksiä tärkeisiin sidosryhmiin kuten Tampereen kaupunkiin, viranomaisiin, 

yhteistyökumppaneihin, alueen muihin seuroihin ja  erityisratsastuskeskukseen. 

9.   MUU TOIMINTA 

Järjestetään tapahtumia ratsastuskeskuksessa ja jäsentalleilla. Osallistutaan aktiivisesti SRL:n ja SRL:n 

Hämeen alueen toimintaan. 

10. JÄSENMAKSUT 

Seniori-, juniori- ja perhejäsenet ovat TRS:n kautta myös SRL:n jäseniä. SRL korotti jäsenmaksujaan 

vuodelle 2012. Hallitus esittää myös seuran jäsenmaksuja korotettavaksi ja juniori- ja 

senioriperhejäsenen hintoja eriytettäväksi. 

seniori           60 euroa 

juniori           50 euroa 

perhejäsen, seniori      30 euroa 

perhejäsen, juniori      25 euroa 

kannattajajäsen  30 euroa 

yhteisöjäsen             200 euroa 

liittymismaksu    2 euroa (palvelumaksu) 

korotus perhejäsenestä täysjäseneksi kesken kauden 5 euroa (palvelumaksu) 

Ratsastajainliiton jäsenmaksut ovat halvemmat 1.9.-31.12.2012 liittyville jäsenille. Tällöin myös TRS:n 

jäsenmaksut ovat seuraavanlaiset senioreille, junioreille ja perhejäsenille seuraavasti: 

seniori           37,50 euroa 

juniori           30 euroa 

perhejäsen, seniori      18,75 euroa 

perhejäsen, juniori      15 euroa 

 

 

Hallitus 

Hyväksytty TRS:n vuosikokouksessa 24.11.2012 
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Alustava kilpailukalenteri vuodelle 2012: 

15.1.2012  Seuraestekilpailu 

12.2.2012  Seuraestekilpailu 

25.3.2012  Seura- ja alue-estekilpailu 

15.4.2012  Aluekoulukilpailu 

29.4.2012  Yhdistetty seuratason este- ja koulukilpailu 

19.5.2012  Valtakunnallinen hevostaitokilpailu 

26.-27.5.2012  Kansallinen estekilpailu 

9.-10.6.2012  Kansallinen koulukilpailu 

5.8.2012  Aluekoulukilpailu 

25.-26.8.2012  Seuranmestaruuskilpailu (koulu ja este) 

16.9.2012  Alue-estekilpailu 

7.10.2012  Kansallinen estekilpailu 

Loka-Joulukuu 2012 2-3 kpl seuraestekilpailuja 


