Tampereen Ratsastusseura - Tammerfors Ridklubb ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019
Tampereen Ratsastusseura, myöhemmin TRS, on aktiivinen tamperelainen urheiluseura ja Suomen
Ratsastajainliiton suurin jäsenseura. Yhdistyksen tarkoituksena on herättää, kasvattaa ja ylläpitää
ratsastusurheilun harrastusta, kehittää ja kouluttaa hevostaitoa sekä edistää ja tukea muullakin tapaa
ratsastusharrastusta Tampereen talousalueella.
Vuonna 2019 TRS:n toiminnan painopisteenä on laadukkaan kilpailutoiminnan harjoittaminen Tampereen
alueella ja täten nostaa Tampereen ratsastuskeskus keskiseksi kilpailujärjestäjäksi Pirkanmaan alueella.
Lisäksi TRS keskittyy uudistamaan seuran sääntöjä nyky-yhteiskunnan vaatimuksiin paremmin
soveltuviksi, sekä parantamaan eri jaostojen päätöksentekoprosesseja ja tiedonkulkua seuran sisällä. TRS
aloittaa mittavat tarha-alueen ja kulkureittien perusparannukset ratsastukseskuksen alueella.

1. JÄSENISTÖ
TRS:llä on tällä hetkellä 1023 jäsentä, joista junioreita 362, senioreita 638, kunniajäseniä 20 ja
kannatusjäseniä 3. Vuonna 2019 tarjotaan edelleen seurasta aktiivisesti tietoa myös mahdollisille
uusille
jäsenille
mm.
nettisivuilla
sekä
näkymällä
alan
tapahtumissa.
Tärkeänä kehittämisen alueena seurassamme on yhteisöllisyys ja jäsenistön aktivoiminen.
Kilpailuiden ja erilaisten tapahtumien kautta yhteistyössä ratsastuskouluoppilaiden ja muiden
jäsenten kanssa pyrimme luomaan harrastuksesta miellyttävän kohtaamispaikan kaiken ikäisille
hevosihmisille.
2. HALLINTO JA TALOUS
TRS:n toimintaa johtaa ja organisoi vuosikokouksessa valittu hallitus. Kullakin hallituksen jäsenellä on
omat vastuualueensa seuran toiminnassa. Hallituksessa on kulloinkin 6-8 jäsentä, joista yksi on
puheenjohtaja. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muiden hallituksen jäsenten kausi on kaksi
vuotta kerrallaan. Erovuoroisten on mahdollista olla käytettävissä seuravalla kaudelle.
Toimintaa valmistelevat ja toteuttavat kaikille jäsenille avoimet jaostot.
1

Kilpailujaosto
 seuran kilpailukalenterin suunnittelu
 toimihenkilökoulutus ja toimihenkilöiden aktivointi
 kilpailulupakoulutus ja kilpailijoiden ja huoltajien opastus
 kilpailuiden toteutus
Valmennusjaosto
 seuravalmennusten (koulu, este, kenttä ja vikellys) suunnittelu ja toteutus
 muiden klinikka- ja valmennustapahtumien suunnittelu ja toteutus
Lännenratsastusjaosto ”TRS Western”
 pyrkii tuomaan esille ja lisäämään lännenratsastuksen harrastusta Tampereen seudulla
 järjestää koulutusta ja valmennusta, kouluttajina toimivat omat ja ulkopuoliset valmentajat
 pyrkii järjestämään lännenratsastuksen aluelupakoulutustilaisuuden
 järjestää lännenratsastusseurakilpailun ja mahdollisuuksien mukaan
lännenratsastuskilpailuharjoituksen
 kannustaa jäseniään osallistumaan sekä omiin että muiden järjestämiin lännenratsastuskilpailuihin
 järjestää jäsenilleen lännenratsastus- ja hevosaiheista virkistystoimintaa
 tiedottaa toiminnastaan nettisivujen avulla
Nuorisojaosto
 hevostaitojen koulutus yhteistyössä Niihama Riding Oy:n kanssa
 muu TRS:n nuorison yhteinen toiminta
Seurajaosto
 opintomatkat hevosalan tapahtumiin
 Jäsenistö voi esittää hallitukselle ajatuksia oheistoiminnasta/liikunnasta. Seura tukee niitä
mahdollisuuksien mukaan.
Kiinteistöjaosto
 vastaa kiinteistöön liittyvien huoltotoimenpiteiden suunnittelusta ja koordinoinnista yhteistyössä
vuokralaisen, Niihama Riding Oy:n, kanssa.
 Kiinteistön kuntotarkastuksen mukaisia toimenpiteitä jatketaan vuoden 2019 aikana.
Weteraanijaosto
 Weteraanijaosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, syys- ja kevätkokouksen aikoihin, keskustelemaan seuraa koskevista ajankohtaisista asioista.
 Jaosto tukee seuran ja hallituksen toimintaa, ottaa kantaa ja neuvoo tilanteen niin vaatiessa.
Jaoston sihteerinä toimii hallituksen jäsen, joka informoi hallitusta jaostossa esille tulleista
asioista.
Tarvittaessa hallitus voi nimetä uusia jaostoja.
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Hallitus seuraa yhdistyksen talouden kehittymistä ja omaisuuden hoitoa säännöllisesti. Seuran merkittävimmät tulonlähteet ovat ratsastuskeskuksen vuokraus ja kilpailutoiminnan tuotot, joilla rahoitetaan ratsastuskeskuksen kunnossapidon ja korjauslainojen lyhennyksen lisäksi myös seuran varsinaista toimintaa.
Vuoden 2019 kilpailutoiminnasta on suunniteltu edellisvuoden tapaan aktiivista.
Merkittävä tapahtuma TRS:lle on vuonna 2019 Valtakunnalliset Ratsastuskoulujen mestaruudet 28.30.6., jotka SRL on myöntänyt seuralle järjestettäväksi. Tämä tapahtuma tulee keräämään runsaasti
huomiota ja on TRS:lle hieno kunnianosoitus seuratyöstä, ammattimaisesta kilpailujen järjestämisestä
sekä yhteisöllisyydestä.
Taloudellista tukea haetaan julkisilta tahoilta (kaupunki, opetusministeriö) sekä yritysten kanssa
tehtävien mainossopimusten tuoton osuutta toiminnan rahoittamiseksi pyritään tulevana vuonna
kasvattamaan. Varoja hankitaan myös vuokraamalla Tampereen Ratsastuskeskuksen tiloja muille
kilpailu-, valmennus-, koulutus- yms. tapahtumien järjestäjille silloin, kun seuralla ei ole tiloissa omaa
toimintaa.
3. TAMPEREEN RATSASTUSKESKUS
Tampereen Ratsastuskeskuksessa on toiminut kesäkuusta 2015 alkaen vuokralla Niihama Riding Oy,
Laura ja Tomas Nyman. Kiinteistön päivittäishuollosta vastaa vuokrasopimuksen mukaisesti
vuokralainen ja peruskorjauksesta seura. Hallitus nimeää kiinteistöjaoston, joka kartoittaa ja seuraa
yhdessä yrittäjän, Tomas Nymanin, kanssa ratsastuskeskuksen huolto- ja korjaustarpeita ja esittää
korjauskohteet hallitukselle edellä mainitun kuntotarkastuksen 5-vuotissuunnitelman mukaisesti.
Korjaukset suoritetaan kiireellisyysjärjestyksessä. Vuosi 2019 on jälleen ison projektin vuosi. Tarhojen
kunnostus päästään aloittamaan. Kuluvana vuonna saimme päätökseen kilpailumaneesin pohjan
kunnostuksen uusimalla pintamateriaalit kokonaan. Kastelujärjestelmää myös päivitettiin ja korjattiin
siinä ilmenneet viat. Karsinoiden korjaus on myös ollut kuluvan vuoden projekti ja saadaan päätökseen
tämän vuoden loppuun mennessä. Kilpailukaluston varasto on työn alla ja saataneen valmiiksi myös
tämän vuoden loppuun mennessä.
Merkittävimpiä kuluja seuran toiminnassa ovat lainojen hoitokulut, ratsastuskeskuksen korjauskulut
(rakennukset, maapohjat, ratsastuspohjat), kilpailukulut sekä seuravalmennuksien järjestämiskulut. Seura
tukee jäseniään maksamalla stipendejä ja tarjoaa seuraa edustaville jäsenilleen edullisemman
käyttömaksun
maneeseissa
sekä
sunnuntaisin
niiden
maksuttoman
käytön.
Maneesin pohjien huoltokulut ovat kasvaneet vuosien varrella. Maneesien käyttöä pyritään aktivoimaan
ja monipuolistamaan. Maneesivaraukset ma-la aikana ovat siirtyneet Hopoti-järjestelmään ja sen myötä
kaikki arkipäivien maneesivuorot ovat maksullisia. Tämä mahdollistaa myös ratsastustilojen
monipuolisemman käytön, mm. tilan varaamisen vain omaan käyttöön valmennusta varten. Ohjeistukset
löytyvät Hopotin sivuilta. Sunnuntaisin maneesin käyttö on edelleen ilmaista seuraa edustaville jäsenille.
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TRS tukee A-lisenssin omaavia kilpailijoita maksamalla seuran omissa 3–5-tason kilpailuissa
lähtömaksun. Seuraa edustavat kv-luvan lunastaneet saavat edelleen lisenssin palautuksen kahta
hyväksyttyä kv. tulosta ja rahastonhoitajalle toimitettua maksutositetta vastaan.
4. TIEDOTUSTOIMINTA
Seuran sisäinen tiedotus keskittyy seuran internetsivuille, jotka sisältävät kaiken tiedon toiminnasta ja
tulevista tapahtumista. Sähköinen nettihokki on päivityksen alla ja siihen pyritään löytämään
blogityyppinen julkaisumuoto. Tiedotustoiminta kisoista ja valmennuksista sekä muista tapahtumista
keskitetään enemmän somenäkyvyyteen. Näin tiedottaminene on nopeaa ja ajantasaista.
Ulkoisella tiedotuksella tavoitellaan näkyvyyttä ja tunnettavuutta. Näkyvyys on edellytyksenä sille, että
seura on mielenkiintoinen yhteistyökumppani mainostajille. Tunnettavuudella lisätään seuran
kilpailuiden, valmennusten ja muun toiminnan kiinnostavuutta Tampereen kaupungille, mikä lisää
kaupungin mielenkiintoa tukea ratsastuskeskuksen kehittämistä. Paikallisella näkyvyydellä tehdään
ratsastusta tunnetuksi suurelle yleisölle ja voidaan vaikuttaa yleisiin asenteisiin esimerkiksi ratsukoita ja
hevostalleja kohtaan. Ulkoiseen tiedotukseen käytetään seuran internetsivuja. Lisäksi toimittajia
kutsutaan seuran kilpailuihin ja tapahtumiin. Yleisötapahtumia mainostetaan omien internetsivujen
lisäksi
mm.
Facebookissa
ja
Aamulehden
yleisellä
Menovinkit
–palstalla.
5. VARSINAINEN TOIMINTA
Harrastustoiminta
Harrastustoiminnan tavoitteena on lisätä seuran jäsenten yhteistä toimintaa. Seura pyrkii kasvattamaan
hevosmiestaitoa ja painottaa kaikessa toiminnassaan hevosen hyvinvointia.
Seura kouluttaa tarvittaessa uusia kerho-ohjaajia lapsille ja nuorille. Vikellyskurssit ja
voimistelusalivuorot ovat avoimia kaikille jäsenille ja lasten ja nuorten osallistumista niille tuetaan.
Vuonna 2019 pyritään järjestämään jäsenille retki johonkin hevostapahtumaan ja illanviettoja
jäsenistön esittämän halukkuuden mukaan.
Tapahtumia saa järjestää jokainen seuran jäsen tekemällä kiinnostavasta tapahtumasta aloitteen
hallitukselle ja halukkuudesta organisoida se.
Valmennus ja koulutus
Seuravalmennusta järjestetään koulu-, este- ja kenttäratsastuksessa sekä vikellyksessä. Seuravalmennus
on alku kilpailu-uralle ja junioreiden osallistumista siihen tuetaan. TRS on mukana SRL Talent
Programissa. Myös kokeneemmat ratsukot, voivat osallistua seuravalmennuksiin. Ensisijaisesti
seuravalmennettaville ja heidän vanhemmilleen suunnattu ”kuivaleiri” järjestetään kauden alussa.
Leirillä asetetaan valmentautumisen tavoitteita ja ohjataan laadukkaampaan harjoitteluun. TRS on
mukana vuosittain hyväntekeväisyystyössä ja mm Pelastakaa lapset ry:n kautta ja osallistuu mahdollisten
alkeiskurssien kustannuksiin silloin kun niitä järjestetään.
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Lisäksi järjestetään kilpailulupa- ja sääntökoulutuksia. Myös erilaisia hevosalan koulutuksia ja klinikoita, mm. satulansovituksesta, ongelmahevosten koulutuksesta, lastauksesta ja kouluratsastuksen
arvosteluperusteista, järjestetään. Kilpailujen järjestämisen ja toimihenkilökoulutuksen tarpeet
kartoitetaan ja sen pohjalta suunnitellaan koulutustapahtumat.
Kilpailutoiminta
Kilpailutoiminta pyrkii kattamaan kilparatsastajan koko kehityskaaren alkeista kansainväliselle huipulle.
Tavoitteena on tarjota jäsenille erinomaiset kilpailumahdollisuudet tutussa ympäristössä hyvillä pohjilla
ja kalustolla.
Tampereen ratsastuskeskuksen nimen alla TRS ja NR järjestää vuonna 2019 eri tasojen kilpailuja.
Seuratasolla (1-taso) kilpaillaan jälleen perinteisessä KaamosCup -sarjassa, joka tarjoaa niin ensimmäisiä
kilpailukokemuksia aloitteleville ratsukoille kuin kilpailurutiinia edistyneemmille. KaamosCupin
sponsori kaksivuotis kaudelle (2018-2019) on Globus Sport. Yksittäisiä seurakilpailuja (1-tason
kilpailuja) lisätään kalenteriin tarvittaessa vuoden kuluessa. Tiloissa on myös ympäri vuoden Niihama
Riding Oy:n järjestämiä harjoitus- ja 1- 2 -tason kilpailuja (2-taso koulukilpailujen osalta) TRS:n
seuramestaruudet ratsastetaan 1-tasolla.
ALUSTAVA kilpailukalenteri 2019 Tampereen ratsastuskeskuksessa:
Järjestäjät TRS ja NR OY
3.2.
16.2.
23.2.
3.3.
9.3.
17.3.
24.3.
30.3
6.4.
6.-7.4.
13.4.
11.5.
18.5.
25.-26.5.

Globus Sport Kaamoscupin 4.osakilpailu 1-TASO
TRS
Koulu 1-TASO
NR
Este 1-TASO
NR
Globus Sport Kaamoscupin Finaali, TAITO 1-TASO
TRS
Koulu 1- TASO
NR
Koulu, WinterCup 2-3 TASO
TRS
Este Humu-Pekka 2-3 TASO
TRS
Este 1-TASO
NR
Koulu 1-TASO
NR
Hevosmessut ei kisatalkoilua, vain näytösareenan ohjelmatalkoilu
TRS-ständi Tampereen messujen kyljessä ilman omaa miehitystä
Este 1- TASO
NR
Koulu 1-TASO
NR
Este 1-TASI
NR
Koulu 2-3-TASO Dressage festival
TRS

25.6.

koulu 1-TASO

NR

28.-30.6.

RKO ratsastuskoulumestaruudet, este ja koulu

TRS

10.-11.8.
17.8.
25.8.
31.8.

TRS mestaruudet 1-TASO koulu ja este
Koulu 1-TASO
Koulu 2-3 TASO (mahd paraluokkakin)
Este 1-TASO

TRS
NR
TRS
NR
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7.9.
14.9.
22.9
5.10.
13.10
26.10.
3.11
9.11.
17.11
30.11.
6/7.12.
14.12.
15.12.

Este 1-TASO
Koulu 1-TASO
Koulu 2-TASO
Este 1-TASO
Este, KaamosCup 1. osakilpailu 1-TASO
Koulu 1-TASO
Este 3-TASO, Hallimestaruus/ponit, junnut, lapset
Este 1-TASO
Este 1-TASO KaamosCup 2. osakilpailu
Koulu 1-TASO
Koulu 1-TASO
Pikkujoulu
KaamosCup 3.osakilpailu ”pikkujoulukisa”

NR
NR
TRS
NR
TRS
NR
TRS
NR
TRS
NR
NR
NR
TRS

Tampereen ratsastuskeskuksessa on myös muiden seurojen/yritysten mahdollista vuokrata tiloja
kilpailukäyttöön.
6. SUHDE- JA YHTEISTOIMINTA
Lähialueiden muiden seurojen kanssa tehdään yhteistyötä mm. kilpailuiden järjestämisessä ja vaikuttamisessa Suomen Ratsastajainliittoon. Muiden seurojen jäseniä kutsutaan toimihenkilöiksi omiin
kilpailuihin ja lähetetään vastaavasti vapaaehtoisia omia jäseniä auttamaan naapuriseurojen
kilpailuihin.
Suomen Ratsastajainliiton kanssa käydään vuoropuhelua kilpailujärjestelmästä sekä seuran ja sen jäsenten
toiveista ja odotuksista lajiliittoa kohtaan. Suhteita Tampereen kaupunkiin ja sen liikunta- toimeen
vahvistetaan. Kaupunginvaltuutettuja ja virkamiehiä kutsutaan tutustumaan ratsastuskes- kukseen ja
seuran tapahtumiin. Lisäksi pidetään yllä liikuntatoimen kanssa käytyä keskustelua ratsastuskeskuksen
kehitystarpeista ja tulevista suurtapahtumista. Tutustutaan myös muihin tampe- relaisiin urheiluseuroihin
ja käydään keskustelua toiminnasta Tampereella yhteistyössä kaupungin kanssa uusien ideoiden
löytämiseksi.
Tampereen ratsastusseura ry on mukana kaupungin 2018 perustamassa Kauppi-Niihama
vertaissuunnitteluprojektissa. Projektissa pohditaan Kauppi-Niihaman nykytilaa ja tulevaisuutta. Projekti
toteutetaan 2018-2019. TRS:llä on mukana työpajassa toimikunta, joka koostuu hallituksen jäsenistä sekä
asiantuntijajäsenistä.
Hallitus
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